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E LÖSZ Ó. 

A "P á z mány-füzet ek" elsejét ezennel veszi a t. ez. 
egyházi közönség. 

A vállalkozó Sz e n t- Is t v án- T ár su I a t "Pázmány
füzetek"-nek nevezte el a munkát nem tartalmának, neveze
tesen nem a benne foglalt beszédeknek a P á z mán y éival 
vetélkedő jelessége, hanem igenis lelki kegyeletének mérté
ke sze ri nt: egyedül tiszteletből a főpapi szónok iránt, hogy 
hódolatát fejezné ki századok multán is a szószéken szerzett 
hasonlithatatlan érdemei iránt. , 

Ha Pázmány az ő ,Ka l a u z'-át latinul irta, a mint ir
hatta volna: ez esetben a külföldi történetiró, valahányszor 
B e ll a r m i n vitairatairól emlékezik, mindannyiszor Páz
mány müvét is tisztelettel és egy sorban fogta volna amazé
val emliteni. Azonban Pázmány nemzetére kivánt hatni, s 
magyarul irt. Ekként betölté ugyan a magyar nép főpászto
ra tisztét: de egyszersmind dicsőségének és világszerü jelen
tőségének egy részét áldozta fel; mi á talán minden magyar 
irók és szónokok sorsa. 

Az áldozat méltó, hogy azt legalább honfiai becsül
jék meg. 

Tisztelet tehát a mi Pázmányunknak! kinek, hogy egy 
B os s u e t. vagy F e n e 1 o n dicsöségében ragyogjon világ-



szerte az egyetemes irodalom és egyházi szónoklat egén, nem 
hiányzott egyéb, mint nyelv olly kimivelt, elterjedt és ural
kodó, millyen volt az, mellynek szárnyain amazok ereszték 
utnak halhatatlan gondolataikat. 

A "Szent-István-Társulat" érdemei koszorujába uj gyön
gyöt illesztend, ha a tiszteletoszlopnak, mellyet e füzetek 
elnevezése által a nagy férfiu emlékezetének emelni akart, 
elég monumentalis becse lesz, hogy honfiaink által halhatat
lan nevéhez legalább nem·méltatlannak találtassék. 

Pesten, nov. 18. 1855. 



Advent első vasarnapra. 
És akifor látják az emberfiát eljönni a felhökben nagy ha

talommal és dicsőséggel. Luk. 21, 27. 

Fölöttébb meghatók Üdvözítönk tanításai az utolsó ité
letrőL A sz. irás bizonyitása szerint, az ég meg leend fosztva 
ékességétől, a fold egy fölperzselt pusztasághoz hasonlitand, 
az örvények megnyitandják ö blüket, - és midön minden 
romokban fog feküdni: az égen foltünik a kereszt, a hatalom 
s diadal jeleül az emberfia számára, ki villámtrónjába ülend 
be, hogy birói széke elébe idézze - az összes emberi nemet. 
O nézzétek öt! - ez ama nazarenus, kit fölfeszítettek a zsi
dók, kit megcsúfoltak a pogányok, kit káromlásaikkal illet
nek sok keresztények, kit a felfuvalkodott és elhízott tudo
mány megvet, kinek boldogító törvényei ellen follázadnak 
fejedelmek s népek, - és a kinek birói széke előtt az ég s 
fold most reszket! .... Az itélet nem fog sokáig tartani. Elő
hozatik a könyv, mellyben az emberek cselekedetei folje
gyezve vagynak; és senki, ha akarná is, nem tagadhatja, 
senki, ha elfeledné is, nem felejtheti el tetteit: mivel a biró 
maga az Isten lészen, kinek nem kell nyomozni s vizsgálni, 
ki el~tt felesleges a mentség s védelem, ki tanukra nem sza
rul. Ö egy mindentudó pillantással egyszerre átlátandja az 
emberi nem összes jó, rossz tetteit, azok indi tó okai- s követke
zéseivel együtt . . . Az isteni itélet után megnyilik az ég s 
befogadja a boldogokat; megnyilik a pokol is -- és elrejti 
az elkárhozottakat. És erre az idő eltünik, vele a mulandó
ság is, és mindenütt az örökkévalóság veendi kezdetét. 

K. l az égből senki sincs kizá1·va; a menny örömei, min-
y;,mou)"· füztle~. Kiad) l a Bunl-hlvio-Tóuulol, 1 
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den halandó ember öröksége; ott helye vagyon a szerecsen
nek ugy, mint a fehér- szinü népeknek; osztályos atyafiság
han él ezen örökségre nézve az egész emberi nem. De az 
evangeliom mégis egy fújdalmas igazságra figyelmeztet 
bennünket, és pedig: hogy nem mindnyájan nyerik el ezen 
örökséget. Krisztus irgalma ki nem zár ugyan senkit az ég
böl,- mivel ő a világ mind.en népei számára nyitotta í~l az 
ég ka.puit; mind e mellett ama lever0 igazságot adja tnd
tunkra: a] hogy, h a b á r m i n u nyáj a u me g v ag y u nk 
v á 1 t v a , b J d e n e m ü d v ö z ü l ü n k m i n d n y á .i a n. Ez 
K. H.! egy rettenetes igazság, melly mimlnyájuukat közel
ről érdekel, s egyuttal folhi, hogy fölötte komolyan elmél
kedjünk. Én kérni fogom a Sz.-Lelket, hogy megvilágositsa 
az én értelmemet s áthassa a ti sziveitekct: miszerint tanitá
som világos, a ti hallgatástok üdvösséges legyen. 

Midőn az Isten az első embert földből elöszólitá, s tár
sul egy nőt melléje rendele: szivökbe a kölcsönös szeretet 
édes érzelmét rej té el, hogy ne csak anyagi szükségeik-, de 
nemesebb indító okoknál fogva is egymáshoz kötve legye
nek. Mi holdog lehetett akkor az ember, midőn az irigység, 
bosszú, harag s az önzés minden más nemtelen indulatait 
nem ismeré! ez állapot a menny örömeinek előize vala! Bent 
a szivben és azon kivül békeség és szeretet folyta öket kö
rül. De ösapáink siralmas bukása után - miuden megválto
zott; a résen, mellyet az eredendő bün az emberi nem szivén 
hasitott, nyomban előtörtek mind ama bünös indulatok, 
mellyek az önzés, a szeretetlenség gyökerén hajtanak fel. Az 
eddig testvérekül élt emberek közé, e szó "idegen" jött hasz
nálatba; a néptörzsek egymást gyülölni kezdették; a zsidó 
nép megvetett más népeket, a görög lenézte a romait, és ez 
barbárnak nevezé mindazokat, kik tőle nem származtak. Ide
genül és elszigetelten éltek egymás között a uemzetek, és 
más népek kizárásával önzőleg csak önmagok számára hitték 
alkotva lenni az eget. Krisztus urunk, ki a;z eredendő büu ál
tal az emberi nemben okozott eme siralmas romlásoknak er
kölcsi tekintetben helyrehozója volt: az eredendő bün emez 
első sarjá.ból, az önzésből származott iszonyu eltévelyedést 
megigazitni, s az elfogyó s meghasonlott testvéri szeretetet 
ujra helyreállitani kivánta; ö az elhatalmasodott szeretet-
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lenséget kibeszélhetlen szeretetével gyógyitani akarta. Min
denek előtt a tudatlanság köde alá temetett azon elvet, amaz 
igazságot állítá vissza, hogy mindnyájunknak egy a rendel
tetésünk s egy jogunk vagyon az örök boldogságra. Melly 
végből ezen parancsolatot adú tanítványinak: Menjetek az 
egész világra s hirdessétek az evangeliomat minden népek
nek." Máté28,19. S valóban fölségess nem mindennapijele
net lehetett az: midőn az annyira elszigetelt s egymást meg
gyülölt s önző népek közé léptek az apostolok , s a görög s 
római hires szónokok s bölcsek székeit elfoglalva, tanitani 
kezdék a nemzeteket: hogy ök testvérek; midön értésökre 
adák, hogy minden népeknek e foldön c~ak egy ösatyjok van, 
a kitől test szerint leszármaztak, és az Adám; és ismét csak 
egy atyjok van az égben~ és az az Isten; hogy mindnyájunk
nak egy ösi bukásunk vagyon - a honnan leszármazott az 
emberi nemzetet nyomó sok szerencsétlenség, - és ez az 
eredendő bün; és hogy egy megváltónk vagyon - és az a 
Krisztus; hogy egy az örökségünk, és az amenny; és egy a 
kárhozati helyi.ink, és az a pokol; hogy e szó "idegen" nem 
használható az emberiség által; mivel mindnyájan, ha 
hegyek, ha folyók, ha tengerek, ha szin és nyelv, ha sors 
és állapot, ha szerencse és szerencsétlenség által külsöleg el 
is vagyunk választva egymástól, azért egy atyának gyer
mekei vagyunk. Tehát az apostolok által kihirdetett első 
nagy keresztényi elv vala, hogy mindnyájan egyenlően vál
tattunk meg, mivel e megváltásra egyenlő szükségünk volt. 
Minden nemzetekre az Isten elötti egyenlőség elve a kereszt 
tövénél kihirdettetett, és a megváltás nagy munkú.jában al
kalmazásba is vétetett. 

De K. H.! Üdvözítönk isteni tulajdonait tekintetbe véve, 
ki is tenné fol róla azt: hogy, miután az Ádámban bünössé 
lett összes em heriségnek a megváltás ra egyenlő szüksége 
:ala, mégis nem az egész emberi nemet váltotta volna meg? 
O Isten volt s csak isteni igazságosságot tehetünk fel felöle, 
ki sem nem részrehajló, sem nem személyválogató. Midön 
az utolsó vacsorán az Oltári-szentséget, hogy az véres halá
lának s az emberi nem megváltásának emlékeül ismételtes
sék, behelyezé, azt rendelé egyszersmind, hogy "m i n d e n 
i d ők b e n" ismételtessék és mutattassék be a vérnélküli 

t• 
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áldozat is. Már hogy "m i n d e n i d ök b e n" kivánta isteni 
Megváltóilk a vérnélküli áldozatnak, mint megváltásunk em
lékének bemutatását, egyszersmind bizonyitó okul szolgál 
nekünk arra: hogy az a keresztfán is "m i n d e n n é p ek
é r t" mutattatott be általa. Ezt bizonyitják Űdvözitónknek 
azon szavai, - midön mondá tanitványainak: "hogy az ö 
vére sokakért ontatik a bünök bocsánatjára". Máté 26, 28. 
Az apostolok, kik csak azon tudományt hirdették, mellyet 
Üdvözítönktől vettek át, szinte az összes emberi nem meg
váltásának hitét terjesztettélc A zsidó nép, melly azt hivé, 
hogy a többi nemzetek kizárásával csak ö érette halt el 
1\risztus, zugolódék Péter apostol ellen, mivel a pogányokat 
is, név szerint Cornelius századost megtérité s annak meghí
vását házához elfogadá. S mit felel Péter apostol az önző 
népnek? "hogy neki megmutatta az Isten, senkit ne mon
dana tisztátalan s közönséges embernek"; Apost. cs. 10, 28. 
s lelkesedve felkiált : "most bizonynyal megismerem, hogy 
nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetségben, 
a ki féli öt és igazságot cselekszik, kellemetes neki." A post. 
csel. 34- 35. Sz. Pál apostol tisztán kimondja, hogy az ég 
mindnyájunk öröksége, a megváltás mindnyájunk java: "mi
vel mindnyájunkért halt meg Krisztus"; Il. Kor. 5, 15. és ez 
okból: "nincs többé pogány, nincs zsidó, nincs kömyülme
télkedés, sem környülmetéletlenség, barbarus s scytha, szolga 
s szabados, hanem mindenek és mindenekben Krisztus"; Ko
losz. 3, ll. és hogy: "egy az Isten, egy a közbenjáró is az 
Isten s az emberek között az ember Krisztus Jézus, ki önnön
magát adta mindenekértváltságul." Timot. L 2, 5-6. De elég 
ennyi bizonyítvány a szent irásból; maga a józan ész utal 
bennünket e hit elfogadására: mivel, ha mindnyájan egy lelki 
betegségbe estünk, ugy egy orvosságra is sziikségünk vala; 

· ha - az Isten vállalta magára a gyógyítást - lehetet!~n, 
hogy eljárásában részrehajló lett volna! ... Igen IL H.! Ud
vözitönk a mi búneinkért engesztelő áldozat, de nem csak a 
mienkért, hanem az egész világért! János I. 2, 2. 

Azonban K. H. ! ha a világot szemünkkel körbe futjuk, 
- látandunk sok népeket, részint a tévelygő tanok, részint a 
pogányság homályában ülni; sőt lesznek,- mellyek a meg
váltás- s annak üdvösségéről soha mit sem hallottak. Most 
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már kérdeni fogjátok,- valljon ezek is megváltattak? avagy 
- miután az üdvösség utját nem ismerik - tehát kizárat
tak onnan? Atyámfiai! az égböl senki ki nem záratott, -
mivel az összes emberiség meg vagyon váltva j hogy az emteri 
nem nagy része mi okon vagyon most is a lelki homályban? 
hogy az egyedül üdvözítő hitnek meg nem ismerése mi
att, foghatnak-e üdvözülni? - azt egyedül a véghetetlen 
jóságu Isten akaratjára bízzuk, ki senkit önhibáján kivül el 
nem kárhoztat j azt azon szeretetteljes mennyei atyára hagy
juk, ki minden embert üdvözíteni akar . . . . A pogány 
népek kereszLény hitre téritésében, szándékait s czéljait -
egyedül maga az Isten tudja. A római birodalom összeomlá
sa lurszakának történeteiből tudjuk, miként hajoltak meg 
az evangeliern édes igájában a barbár népek épen akkor, mi
dőn a római birodalmat legyőzték, meghódi tották; tudjuk 
azt is, hogy e népek egy uj eleveni tő kovász valának az egy
házban, melly megelevenítette s folfrisitette a kereszténysé
get. lVIit akar az Isten a jelen időbeli pogány népekkel ten
ni? .. miután szándokait egy megmérhetlen mélység s feny
tenger zá1ja el előlünk, kutatni nem fogjuk j elég tudni any
nyit, hogy ö igazságos s irgalmas is, ki senkit önbünén ki
vül el nem vet! Hogy e pogány népek is meg vagynak 
váltva, hogy egyenlő örökségi joguk __ vagyon velünk az 
ég örömeire, az világos abból: mivel Udvözitönk, a világ 
minden népeihez küldé tanítványait, -- hirdetni a kereszt tu
domáuyüt, kitlizni a megváltás jeiét. És az apostolok e pa
rancs szerint. jártak el; s ezek számos utódai e parancs végre
hajtásában fáradnak mainapiglan. China- s Japan-földön, India 
messze pusztáin, az éjszaki s déli sarkoknál, a tengerektől 
ölelt szigeteken, és a hová csak behatni emberi erőnek en
gedtetik -- mindenütt látjuk a hittéritöket hit·detni az evan
geliomot. 1\li kérdezl!etnők inkább - mi oka annak: hogy 
az evangeliom közöttök olly kevés gyökeret vert? hogy olly 
sikeretlen a tanítás, habár mint a kereszténység első századai
ban az a missionariusok vérével termékenyittetik? va!~jon ti
zenkilencz századok alatt elmulasztotta-e az egyház az U dvözi
tönktől kiszabott ama rendeletet,- "h~gy nlinden népekhez 
vigyék az evangeliomot", teljesiteni? O K. H.! én ugy hi
szem, hogy e népeknek részök vagyon abban, hogy a 
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romlottság és tudatlanság homályában ülnek; igen, vagynak 
olly pogány népek , mellyek a hozzájok küldött téritőket 
legyilkolták, kiknél törvénykönyvökbe van bejegyezve a 
halálbüntetés mindazon emberekre, a kik merészelnék - a 
keresztény hitet fölvenni s azt vallani. S mintán szabad aka
rat-s elégséges emberi észszel föl vagynak ruházva az Isten
től, a jót a rossztól megkülönböztetni s a között választani: 
azt gondolom , hogy sokan e népek közül önbünüknél 
fogva élnek a pogányságban, mint kiknek alkalmuk vala az 
egyedül üdvözitö hitet elfogadhatni! ... Az Isten fogja tudni, 
- miként itélje meg öket! ... Hanem forditsuk csak még 
szemeinket minkörünkbe. Mi számtalanou vagynak közöt
tünk, kik naponkint hallják a csalhatatlan tekintélyü egy
ház tanítását, és mégis azt el nem fogadják, sőt ostromolják! 
Nem egy vonalon állanak-e ezek a pogány népekkel? vagy 
inkább, nem rosszabb-e ezeknek sorsuk, mivel a hitnek fény
lő napja elöl erőszakkal behunyják szemöket? Mit tapaszta
hmk ez idö szerint? az ugy nevezett ru liveitebb körökben :
még hisznek ugyan Krisztushan, de mivel tanitása s ren
deletei önzésöknek nem kedveznek, meg nem tartják azokat. 
l\Iiuek keresnők tehát India erdeiben a pogány népeket? -
Ime itt vagynak közöttünk, kik hallják s ismerik az igaz
ságokat, és szabad akaratukhól he nem fogadják azokat. Az 
engedelmesség törvénye, az evangeliom tanítását hallgatni s 
azt elfogadni, - a pogányt __ ugy, mint a miivelt europait 
egyenlően kötelezi; mivel- Udvözitönk szent vérét is egyen
lően ontá mindnyájunkért. A katholikaegyház betölti hivatá
sát i nlindenüvé elküldi tanítóit, és a pogány mint müvelt 
népeket missionariusaival árasztja el. .. Sokan elesnek közü
lök i de a martyrok helyébe ujakat küld,- mivel meg nem 
pihenhet mindaddig, föl nem oldozhatja magát e kötelezett
ség alól: amig - az összes megváltott emberi nemből csak 
egy is lesz , a ki a Jézus édes rievét nem ismeri, az evan
geliarn tudományát nem birja. És a midön ez idö el fog kö
vetkezni, akkor majd eljö az utolsó itélet napja is, és betel
jesedik az evangelion1 igéje,- hogy: "ezután jő a végezet." 
Mát. 24, 14. 

Azonban a millyvigasztalólag hangzott az, hogy mind
nyájan megváltattunk, olly leverő más részről - amaz 
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igaz~ág is, hogy azért nem fogunk mindnyájan üdvözül
ni. De ez igy jól is vagyon i kHiönben e hit nélkül meg sem 
lehetne élni a vilrigoiL Már a pogányok belátták ezt, és a para
dicsomat s poklot, a jók s rosszak jutalmazó s büntető helyét 
mesés hitrendszerökbe szinte fölvették i miből kitünik , 
hogy maga az em be ri ész a bii.uösök, a gonoszok büntetését 
nem csak hogy igazságosnak tartja, de az isteni igazságtól 
teljes hittel várja s óhajtja. E hit az emberi nem közkivána
tán alapszik; mivel ki.Llönben minden jóra való törekvésnek, 
erény- s becsületességnek meg kellene bukni, ha egy lenne 
jutalma a testvérgyilkos Kainnak s az irgalmas Samarita
uusnak, az áruló Judásnak és a Jézus hiteért véröket ontó 
martyroknak, az ártatlanságnak s a bünnek. 

Hanem nyissuk föl a sz. irást és olvassuk meg, mit ki
ván Üdvözítönk azoktól - kik a holdog örök életbe jutui 
kivánnak; - mivel - ha az üdvözi.'tlhetésre megkivántató 
föltételeket ismerjük , egyszersmind fogjuk tudni azon oko
kat is, mellyek az örök kárhozatra vezetnek. 

Egy fölöttébb kedves s ártatlan körben találjuk Meg
váltónkat, midtm épen a kiseledeket megáldá. A tanítvá
nyok e:~. ártatlan kisdedeket nem akaiják Ü dvözitönkhez kö
zel bocsátani; de Jézus szeliden megfeddi ez okért öket, mond
ván: "hagyjatok békét a gyermecskéknek és ne tiltsátok öket 
hozzám jöni, mert illyeneké a mennyek orsz~_ga." 
Mát. 19, 14. Ezen rövid. szavakban IC H.! kimondá Udvö
zitönk, hogy egyedül a kisdedekéhez hasonló ártatlanság 
számolhat a mennyország örömeire. A fehi.ött emberek kis
dedkori ártatlanságukat többnyire mindnyájan elveszitik; 
de édes Megváltónk gondoskodott erről, hogy, ha kies
tünk az Istennek kegyelméből büneink miatt, - a poeniten
tia-tartás szentségének gyakorlása által - ujra visszanyer
hessük azt. - Nyujtott módot a beszennyezett ártatlanság 
köntösét megmosni, megtisztitan i. De valljon teszik-e ezt 
minden keresztények ? nem tapasztaljuk-e, hogy egyné
mellyek bünt bünre halmozva - számos évek alatt vétkeik 
felett bánatot szivökben nem ébresztenek, azokat meg nem 
gyónják, az Ur testével lelköket nem táplálják? Ki menti 
meg ezeket, K. H. ! ha ökmagok rohanva s szándékos aka
rattal sietnek a kárhozatha? Valóban nem lehet illyeneké a 
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mennyország orom e; ök nem hasonlita.nák a kisdedek hez, 
kiknek ezen boldogság üdvözitöi szavakkal meg vagyon 
ígérve! .. 

Csak hamar e jelenet után egy ifjut látunk Udvözitönk
hez közeliteni, e kérdéssel : "Jó mester, J:?i jót cselekedjem, 
hogy örök életem legyen? .. mondá neki Ü dvözitönk: tartsd 
meg a parancsolatokat. Mondá neki: mellyeket? Jézus pe
dig mondá: ne cselekedjél gyilkosságot; ne paráználkodjál; 
ne lopj; hamis bizonyságot ne mondj ; atyádat és anyádat 
tiszteljed, és szeressed felebarátodat, mint tenmagadat. Mondá 
neki az ifju : mind megtartottam ezeket ifjuságomtól; mi híjá
val vagyok még? mondá neki Jézus : ha tökéletes akarsz 
lenni, menj el, add el, a mid vagyon, és add a szegényeknek, és 
kincsed lészen mennyben, és jöjj els kövess engem. Mikor pe
dig az ifju hallotta volna az igét, elm-éne szomoruan;- mert 
sok jószága vala. Jézus pedig mondá tanítványinak: bizony 
mondom nektek, hogy a gazdag nehezen ruegyen be a men
nyek országába." Máté 19, 16--23. Üdvözítönknek ezen if
juhoz intézett szavai fölöttébb sok tanulságot tartalmaznak 
mindnyájunkranézve;éskülönösen világosságba helyezik azon 
kérdést: hogy kil;r tarthatnak számot a boldog örök életre. 
Véssük mélyen sziveinkbe azokat, - mivel itt sorba előhor
datnak az Üdvözülhetés föltét~~ei; --· hanem egyuttal vizs
gáljuk meg, valljon mondá-e Udvözitönk ez ifjunak: ne ag
gódjál a jöv? élet felől ! hiszen meg vagy váltva, föl \'agy 
szabadítva Adám büne alól, és ez neked elég az üuvözi.ilhe
tésre?! Valljon bátorítá-e, hogy szabadon s tetszése szerint 
vétkezzék s élvezze az élet gyönyöreit? biztatá-e - a kin
csek gyűjtésére , az uzsoráskodásra, a szeretetlenségre, a 
tisztátalan élvezetekre? ... O nem, ro indezeket megtiltá neki 
s parancsolá: "ha akarod, hogy örök életed legyen, szeressed 
az Istent, szeressed felebarátodat, és kövess engem!"- Csak 
egy tekintetet kell vetnünk magunk közé, K. H.! hogy lát
hassuk, miszerint számtalanok vagynak, kik Üdvözítönknek 
itt előhordott tanácsait nem követik; kik mindenekben ez 
ifjuhoz hasonlitanak ; - büszkén és elbizottan tökéletesek
nek tartván magokat, és ha vagyonuk csak századrészét 
a szegények számára kérné tőlök valaki, az ég kapujától is 
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eltávoznának, miként eltávozott Üdvözítönktől az ifju. Az 
illyenek K. H. ! ne~. számolhatnak az örök élet örömeire! 

Keressük fel Udvözitőnket még egy más helyen, a 
hol tanítványai előtt a nyolcz boldogságokat előszámlálja. 
Hogy kik tarthatnak számot az örök életre, itt ujra Jézus 
szavaiból tanulni fogjuk. Halljuk tehát őt magát: "boldogok 
a lelkiszegények, mert övék a mennyek országa; ... boldogok 
a tisztaszivüek, mert ök megtalálják az Istent; boldogok, kik 
üldözést ~zenvednek az igazságért; .. boldogok vagytok, mi
dőn szidalmaznak s üldöznek titeket, és hazudYán minden 
gonoszt mondanak ellenetek énérettem: örüljetek s vigadja
tok, me rt a ti jutalmatok bövséges mennyek ben." Mát. 5, 
l -12. Ime előttünk vagyon az örök boldogságra vezető ta
nácsoknak szép sorozata! Tehát Jézus ezen szavaiból az tü
nik ki egyszersmind: hogy boldogtalanok a lelkikevélyek, 
a tisztátalan szivüek, az igaznak ügyét elnyomók, és mind
azok, kik az ártatlanokat üldözik, kik hamis tanuságot tesz
nek, és az igaz hitnek ellenségei, mivel ezeknek semmi ré
szök nemleend amennyörömeiben l Ide vágnak Üdvözítönk
nek ama szavai is: "ha csak feljebb nem bővelkedik a ti igaz
ságtok az irástudók- s farizeusokénál: - be nem mentek a 
mennyek országába." Mát. 5, 20. 

Még a mai kor divatbünéhez, a hitetlenséghez fordulok 
IL H., hogy a kiket a tagadás s kétkedés lelke fogva tart, 
üdvös szomoruságba ejtsem azok szivét! Nincs semmi bizo
nyosabb, mint hogy a men.~yország örömeiből a hitetlenség 
is kizárja az ember lelkét. U dvözitőnk mondá tanítványinak: 
"adatott nekem mit1den hatalommennyben és a földön, elmen
vén azért tanítsatok nlinden népeket, tanitván öket megtar
tani miml, a miket parancsoltam nektek." Mát. 28, 18-20. 
Ismét más helyütt: "ki titeket hallg·at, engem hallgat, ki ti
teket megvet, engem vet meg," Luk. l O, l G ; "a ki hiszen és 
megkereszteltetik, üdvözül, a ki nem hiszen, elkárhozik." Márk. 
16, 16. Mit jelentenek ez üdvözitüi szavak? azt. K. H.!, hogy 
minden halandó ember kötelessége az Üdvözítőnk által be
helyzett tanítói egyházat hallgatni, tanításait kétkedés nél
kül elfogadni, általa tudomásunkra juttatott isteni parancso
latokat pontosan megtart~ni; mivel, ha ezt nem tAszszük, kár
hozatunk bizonyos! Itt Udvözitőnk mint Isten szólt az embe-
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riséghez, határozott hangon rendelvén s parancsolván törvé
nyeinek megtartását. Nem szabaditott fel senkit rendeletei
ben kételkedni, hitágazatait félretenni, kijelentett törvényeit 
megvetni, azok jog- és észszerüségét biráini : hanem paran
csolá, hogy mindezeket higyük és tegyük. Föltétlen hódola
tot s engedelmességet követelt tőlünk, mondván : ez akara
tom, ezek törvényeim, és ti meg fogjátok azokat tartani. Nem 
mondhatja tehát senki azt: nekem a hitpontok közül ez tet
szik, tehát megtartom , ez nem tetszik, tehát elvetem; nem 
mondhatja: mivel ez észszerü, tehát hiszem, mivel ezt fölnem 
foghatom, tehát kétkedern benne! Ezt egy halandó sem tehe
ti; mivel az Isten törvénye mindnyáját egyenlően kötelezi, 
és azok megnemtartásáért mindnyáját egyenlő büntetéssel 
fenyegeti; mivel amennyország s pokol - a tudóst és tudat
lant, a királyt és koldust, a gazdagot és szegényt egyenlően ju
talmazza, egyenlően bünteti. Vagy I!~ eg ne érdemelje - az o ll y 
ember az örök kárhozatot, a kit Udvözitönk istenisége meg 
nem győz, csodái nem indítanak, kinek szive, - a kiontott 
drága szent vér láttára, melly a keresztény hitágazatok hi
teléül a keresztről hullt alá - hidegen marad? ki a hitága
zatok ban, mint ízletes gyümölcsökben válogat, és az evange
limunak kissé sanyarubb erkölcsi törvényeit s rendeleteit 
csak a szegény nép számára hozottaknak hirdeti? ki tudós, 
gazdag, vagy müveltebb sorsánál fogva kivételes vallást kö
vetel magának? Valóban igazságos, K. H.! hogy a ki meg
vetette ez életben Üdvözítönk rendeleteit, ne részesüljön az az 
örök élet örömeiben; mivel megtagadta e földön az Isten 
fiát, tagadtassék ki ö is a tulvilági boldogságbóL Ez itéletet 
maga Üdvözítönk mondá ki a hitetlenek fölött e szavaiban: 
a ki megtagad engem az emberek előtt, megtagadom én is 
öt az atyám előtt, a ki mennyekben vagyon. Mát. 10, 33. 

Az előadottakból tudhatjuk tehát, K. H.! hogy bárha 
mindnyájan meg vagyunk váltva, de mindnyájan nem fo
gunk szükségképen üdvözülni. Maga az evangeliom adja 
tudtunkra ama fájdalmas igazságot : miszerint lesznek szá
mosan, kik az örök kárhozatra fognak ítéltetni. Mát. 16, 27. 
Az Isten irgalma senkit ki nem zár ugyan, ha rendeleteit 
megtartjuk, szent törvényeihez szabjuk életünket, és az üd
vösség elnyerésére .kegyelmesen adott eszközzel élünk. Kér-
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ditek, mellyik eszköz az? felelet: a poenitentiatartás szent
sége, mellyet a véghetctlen jóságu Isten a büneinek árjában 
ful1adozó emberiségnek mentö és szabadító horgonyul adott. 
Sz. Pál tanácsa szerint félelem- s rettegéssel munkáljuk tehát 
üdvösségünket, (Filipp. 2, 12.) és tartsuk szünetlenül 
szemeink előtt az utolsó itélet iszonyatos képét, midön Üdvö
zitönk az emberi nem minden, még elrejtett tettei fölött is 
részrehajlatlan itéletet mondand. Talán ha e kép gyakrabban 
fog előttünk lebegni, visszatéritend bennünket az elhagyatott 
isteni törvények ösvényére! ... 

O édes Jézus! te nem lelkeket elveszíteni, de Udvöziteni 
jöttél: ne vess el bennünket az utolsó itélet nagy napján! Te 
mondád : hogy rettenetes leend a nap, mellyen ítélni fogod 
az emberi nemet, és hogy olly háboruság leend akkor, a mil1yen 
nem volt még soha s nem is leszen ; ha igazságod szerint 
akarsz ítélni, ki állja ki? engedj az irgalmasság érzetének 
is e nagy napon! Midön a keresztfán fúggöttél a büneiben 
elvakult zsidó népért, kinok között bár, e szavakkal könyö
rögtél: "Atyám, bocsáss meg nekik, mivel nem tudják, mit cse
lekesznek!" Ezen szavaidra hivatkozunk, ezen kérésedre em
lékezve kiáltunk fol mi is : o bocsáss meg nekünk, mivel 
véghetetlen esztelenek és vakok valánk; midön törvényeidet 
áthágtuk. Szent szavaid után tudjuk, o édes Megváltónk! hogy 
igazságos biró leendsz a nagy napon ; o de nem tagadhatod, 
hogy atyánk is vagy, és hogy irgalmasság- s könyörületes
ségre tanitottál minket: irgalmazz s könyörülj tehát az utol
só itélet napján a bünös emberi nemen. Amen. 



Advent masodik vasarna.pra. 
Te vagy-e, a ki eljövendő vagy , avagy mást 'l.,á1'funli? 

J/át. 11, 3. 

Az ó testamentami profétáknak Üdvözítönkre vonat
kozó jövendöléseik annyira világosak valának a zsidó nép 
előtt: miszerint azon időben - midön édes Megváltónk a 
világra jött , ez örvendetes esemény mÍiltegy közvára!w
zásnak tárgya vala. E hittől vezéreHetve indulának el a nap
keleti bölcsek a feltámadt csillag utmutatása után az ujonan 
sziiletett ég s föld királyát fölkeresni; Heródes - midön a 
zsidó főpapok- s irástudóktól kérdezteté: hol kell a profeták 
jövendölései szerint a Messiásnak sziiletni? szinte ez értelem
ben nyeré a felvilágosító választ; kereszt. sz. János is, mi
dőn a mai evangeliom szerint tanítványai által kénlezteté 
Jézust: - ö-e az, a ki eljövendő, avagy mást várjanak? csak 
a közvárakozás- és amaz átalános meggyőződésnek hódolt, 
melly szerint a nagy esemény teljesedésének idejét minden
ki itt hitte lenni. És e hitet az ó testamentom könyveiben a 
proféták által foljegyzett soknemü jövendölések készitették 
elő. S valóban, a ki azokat olvassa, a teremtés könyve első 

lapjaitól kezdve le egész az evangeli om kihirdetéseig, egy 
fénysugárt veend észre azokon keresztül vonulni , melly 
mintegy a hajnalnak félhomályá.ban, itt-ott pedig egész 
világosságban tünteti előnkbe Ü dvözitőnk születése- és 
éJeteseményeinek egész a részletességekig - sokféle körül
ményeit. Egy képhez hasonlíthatjuk az ó testame_ntomot, 
mellyet a müvész még befátyolozva tart, de a rajz a fátyol 
ritkás szövetén át fölismerhetö, a képnek vonásai tisztán ki-
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vehetők. A jó Isten négyezer évekig jósoltatá szent férfiak 
által Üdvözítönk leendő megérkezését; megrázó szavakban 
hirdették ök Izrael népének a Megváltót; és már távolból 
látták isteni fénytől megvilágosított lelki szemeikkel ama 
fonséges alakot, amaz isteni személyt, ki Bethlehemben szü
letett, Jeruzsalemben tanitott-és a Golgotbán folfeszíttetett! 

Az ó testamentom könyveiben Üdvözítönkre vonatkozó 
jövendölések egy megbecsülhetetlen kincs minden keresz
tényre nézve, mive} azokban hi tünknek alapköveit találjuk fol, 
mellyekre maga Udvözitönk tanitásaiban gyakran hivatko
zott. Ez ok ból igen hasznos s tanulságos leend ~indnyájatokra, 
IC H! ha a teremtés idejétől kezdve le egész Udvözitönk szü
letéseig, - a szent hajdan történeteiből mindazon Üdvözi
tönkre vonatkozó jövendölések nevezetesebbjeit elösorolom, 
mellyekböl ki fog derülni: "miszerint azon Megvál
t ó, k i m e g j ö v e n d ö l t e t e t t a p r o f é t á k á l t a l é s 
váratott négyezer évekig, ugyanaz, a ki 
me g é r ke z e t t a z i d ök t e lj é b e n, sz ü l e t v é n sz ü z 
Mariától Sz.-Lélek által, sa kit a vakságban ülő 
zs i d ó n é p t ö b b é h i á b a v á r." A tárgy terjedelme kö
veteli, hogy beszédem tárgyát több vasárnapokra oszszam; és 
ha Isten kegyelméből sikerül kimutatnom azt, mit ezéiba 
vettem, - az esetben Ü d v ö zi tönk irán t megerősödött hittel fog
tok innen eltávozni; mivellátni fogjátok, hogy a jó Isten már 
az ó testamentom korszakában kezdette a keresztény anya
szentegyháznak alapjait lerakni. A Sz.-Lélek Isten terméke
nyitse meg sziveiteket, hogy a hallott tanításbóllelki hasz
not huzhassatok. 

Mint a viz tükrében az ég s minden tárgy, melly fölötte 
van, lefesti magát,- ugy látjuk az ó testamentom sokféle 
eseményeiben az Ü dvözitöt visszatükrözni. Ö a lelke, ő a 
szelleme e kor eseményeinek; perczenkint időről időre az ö 
fonséges isteni képét látjuk,- mint a hajnal óráiban a napot 
a szent homályból kiemelkedni; mig az idők teljében meg
jelent, - hogy a multat, a jelent s jövendöt bevilágítsa; -
bebizonyítván egy uttal, hogy, a mi az ó testamentomban 
irva vagyon felöle, nem egyéb utmutatásnál ő reá s alapi
tandó egyházára. 

Nyissuk föl Mózses könyveit. Az első lapokon, mindjárt 
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a soroknál, - mellyekben első szülöink gyászos bukását ad
ja elö,- egy jövendölés vagyon följegyezve, melly a végzet
teljes szeren csétlenség e. szomoru, perezében isteni vigasztalás 
gyanánt adatik tudtul Adám- s Evának, hogy ez által nagy 
bánatuk s fájdalmuk enyhüljön.A szégyen- és bánattólgyötrött 
első emberpár jelenlétében mondá lsten e szavakat a csá
bitó kigyóhoz: "Ellenkezéseket vetek közötted és az asszony
állat között, s a te magod és az ö magva között, ö megrontja 
a fejedet s te leselkedel sarka után." (Mózses L 3, 15.) Ezen 
titokteljesen büntető itéleténél az lsten, K. H.! midön egy, 
jelenben is undorító állattal foglalatoskodni látszatik: ama 
legfönségesebb titokra, az Ige megtestesülésére, szóval az em
beri nem megváltására teszen czélzást. Itt tudjuk meg, 
hogy a szabadító egyedül az asszony magvából fog születni, 
világos irányzással arra: miszerint szüztöl születcnd; meg
tudjuk, hogy az asszony magva töri meg a kigyó, ~zaz: a csá
bitó ördög fejét. Vessük most már tekintetünket Udvözitönk 
élettörténetére , - be nem teljesedtek-e mindezek? ó igen -
keresztültört a Szüz magva a halál országán, széttörte az ör
dög bilincseit, megtaposta fejét; mivel "azért jelent meg , sz. 
János apostol szerint (L 3, 8.) az Isten fia, hogy elront
sa az ördög cselekedeteit." Bárha sarka után mü1dig leselke
dett, - és megkisérté a pusztában, elárulá Judás által, zsi
dókkal üldözteté, epe- és eczettel itatá, - de még sem győ
zött, hanem, mint a hogymegvala jövendölve, legyözetett! 

Olvassuk most egy másik lapját Mózses könyvének; a 
hol már a kenyér és bor szine alatt az Oltári-szentségnek jö
vendő alapitására vonatkozó szavakat, jóslatot fogunk 
találni. A zsidóknál szokásban vala véres áldozatokat mutat
ni be az Istennek; ezen áldozatok bárha tökéletlen, de mégis 
előképei valának Üdvözítőnk engesztelő áldozatának, me1y
lyet a keresztfán bemutatott. De Krisztus urunk: ki csak 
egyszer mutatá be véres áldozatát a keresztfán; annak ernlé
két egy vérnélküli áldozatban kivánta egyszersmind meg
örökíteni, mellynek elkészitéséhez, . miként tudjátok, K. H. ! 
saját tette s parancsolata szerint, kenyeret s bort rendelt 
használni. Nézzük ezek elöbocsátáea után e tárgyra v~matkozó 
jós szavakat, mellyek Mózses könyvében olvashatók. Abrahám 
a Sodomát megrohant királyok ellen vitt harczaiból diadalma-
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san térvén haza, ez alkalommal Salem királya Melchisedek 
"ke n y e r e t és b o r t" hozván elő, elébe megyen; és mi
után Mózsesként a felséges lsten papja vala, megáldá Ábra
hámot. (Mózs. I. 14, 18 -20.) Ezen Melchisedek K. II.! ki
ről Mózses említést teszen, egyszerre eltünik szemeink elől, 
és a szent irás többé róla nem emlékszik. Hanem az esemény 
után kilenczszáz esztendő mulva szent hárfájának hurjai mel
lett Dávid király e szavakat énekli sz. zsoltáraiban: "Mondá 
az ur az én uramnak: ülj az én jobbomra, mig az ellenségidet 
zsámolylyá teszem a te lábaidnak ... megesküdt az urs meg 
nem bánja. Te pap vagy örökké a __ Melchisedek rendje szerint. 
(Zsolt. 109, 4.) Hogy e szavak Udvözitönkre vouatkoznak, 
kétségbe vonhatlan lesz az által is , mivel sz. Pál apostol 
szinte a zsidókhoz irt levelében Mózsesnek Melchisedektől fól
hozott szavait Üdvözítönkre alkalmazza, mondván: " .... és 
megáldatván (t. i.: az lsten fia) örök üdvösségnek oka lett 
minden őneki engedöknek, hivattatván az Istentől Melchise
dek rendi szerint való főpapnak." (Zsid. 5, 9-10.) - Ezen 
titokteljes áldozat ismétléséröl, a millyent Melchisedek mu
tatott l)e az Istennek, sehol semmi említés nem tétetik többé 
az ó testamentomban; a mig halál~ előtt egynehány nappal 
a kenyeret és bort kezeibe vevén Udvözitönk -a vérnélküli 
áldozatnak, a kenyér s bor szine alatt bemutatandó Oltári
szentségnek elrendelésében - e titokteljes jelentésnek értel
mét megfejtette! És ez által az ezredévek alatt a titok homá
lyában nyugvó jóslat- az utolsó vacsorán egyszerre meg
értetett, fólvilágosittatott! 

Térjünk Mózses könyv~nek egy más helyére ismét, azon 
történethez:- a mellyben Abrahám a hozzá érkezett három 
égi vendégeit sátorába fogadá. A keleti népszokás vendég
szereteténél fogva hívja be Ábrahám a három ferfiut, kik a nap
nak nagy hevében jelentek meg sátra előtt. Hogy a vendégek 
egyike maga az Is~~n vala,, a lefolyt történet mutatja; sőt 
hogy talán maga Udvözitönk az Isten egyszülött fia vala, ki 
megszentelt emberiségén~k alakjában jelenhetett meg: - még 
valószinübbnek látszik. Es ki kételkedhetnék ezen? nem mon
dá-e. egykoron Ydvözitönk a .zsidóknak ez eseményre mint
egy czélozva: "Abrahám az atyátok örvendezett, hogy látná 
az én napomat: látta és örült. Mondának azért a zsidók neki: 
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még nincs ötven esztendöd, és Ábrahámot láttad?" (Ján. 8, 56. 
57.) De lépjün~ tárgyunkhoz közelebb. Számos évekig tagadta 
meg az Isten Abrahámtól az apai örömeke t, és már többé nem 
remélt vala utódot !áthatni. Hetvenöt éves korában kapja 
az első igéretet, hogy ő benne áldatnak meg a föld min
den nemzetségei (Mózses L 18, 17- 18.), és ez idötöl ismét 
huszonöt év folyik le teljes várakozás- és reménységben - a 
midön a megigért gyermek megszületett! De ennyi örömre 
egy, szivet repesztő rendeletet kap az apa; midön a gyermek 
legszebb ifju korában vala: isteni parancsra feláldoztatnia 
kellett, és épen apai kéz által. A pallos már fölemelve, - hogy 
az ártatlan Izsák nyakára aláhulljon, az áldozatoltár már 
készen, a fa már lángolt . . . de e pillanatban az Isten, ki 
gyönyörködék Ábrahám készséges engedelmességén, paran
csolá neki: "ki ne nyujtsd kezedet a gyermekre, s semmit 
ne cselekedjél neki; most ismerem meg, hogy féled a~ Istent 
és nem kedveztél a te egyetlen fiadnak érettem . . . En ma
gamra esküdtem , ugy mond az ur, mivelhogy e dolgot cse
lekedted . . . megáldalak téged s megsokasítom magodat, 
mint az égnek csillagait, mint a fövényt, melly a tenger pa~t
jain vagyon; birni fogja magod ellenségednek kapuit. Es 
megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, 
mivel~ogy az én szómnak engedtél." Ez igéretet K. H.! az 
Isten Abrahám ~ának Izsáknak is ismételte, említvén: hogy 
a mit atyjának Abrahámnak igért, azt betöltendi rajta s utó
daiban. (Mózs. I. 26,3 -4.) Vizsgáljuk mostmár az elősorolt ese
ményt IC H.! Itt már az Üdvözítönkre vonatkozó jövendö,lés 
világosabban tünik szemeink elé ... A hegy, mellyen Ab
rahám fiát feláldozandó vala, Moriának neveztetett, és ugyan
az, mellyen Salamon ~~rály épitteté az Isten templomát; és 
szinte az, mellyen az Udvözitőnk szent keresztjéről s véres 
áldozatáról örökké emlékezetes Golgotha tér is találtatik ! A 
helyek e találkozása,nem véletlen,- hanem az Istentől igy 
rendehetett; mivel Abrahám, midőn. egyetlen fiát kész vala 
föláldozni, méltó lett, hogy az Atya-Istent példázza: "ki ak
kéntszerette a világot, h~gy egyetlenfiát adná érette." (Ján. 
3~ 16.) Izsák pedig, ki U dvöziiőnkhez hasonlóan saját áldo
zati fáját vállain vitte, méltó lett, hogy a Megváltót példáz
za: "ki engedelmes vala egész halálig, a keresztnek haláláig 
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(Filipp. 2, 8.). Ime K. H.! mennyire tágul itt már a jöven
dő látkör; mi világosan látjuk Izsák példájában Üdvözítön
ket a Golgotha tetőn átvonuini, az áldozati fát vállain vive 
és mennyei atyja által az ember,iségért ioláldoztatva! ... 
A jósló igéret még azt is mondá Abrahámnak: hogy mag
vában áldatnak meg a föld min len nemzetségei; és valljon 
ki az, kiben megál~lattak a föhlulinden népei? az evangelis
ták kit neveznek Ab ra hám fiának? Jézus Krisztus! kiről sz. 
Pál mondja a gaJataiakhoz irt levelében: Ha pedig ti a Krisz
tusé, tehát az Abrahám magva vagytok, az igéret szerint 
örökösök. (Galat. 3, 2D.). Beteljesedett tehát a jövendölés is 
Üdvözítönk élettörténetében! 

lVIost egy haldokló Patriárka ágya mellé vezetlek ben
neteket K. H.! hogy ujra Ű dvözitönk eljövetelére vonatkozó 
jövendölést terjeszszele előtökbe. Az öreg Jákob, midön föl
oszlatásának közeledését érezn é, fiait maga körül gyüjté, 
hogy öket egyenkint megáldja. l\iidön J u da nevü fiának fe
jére tevé kezeit, mondá: "EL nem vétetik a fejedelmi pálcza 
.T udától és a fejedelem az ö ágyékábót mig eluem jő a ki leül
detik, és ő lészen a nemzetségek várása. A · szölötöhöz köt
vén az ő vemhét s a szőlötőhöz o édes fiam az ő nyöstén sza
marát (l\1ózs. I. 49 , l O- ll). Ezen profetai lélekkel el
mondott áldása Jákobnak - sziute beteljesedett, Jnda 
törzsének a többi Izrael fiai között núndig elsőbbsége volt, e 
törzs adott fejedelmeket a zsidó népnek ; ö harczolt a, nép 
szabadságaiért; és e törzs vala az~ mellyröl beteljesedék J á
kob jövendölése, hogy elnem vétetik a fejedelmi pálcza J u
dától ... mig a népek várakozása meg nem érkezile Törté
netileg bizonyos ugyanis K. H.! hogy épen Üdvözitőnk szü
letésének perczeiben -- vetettek a romai császárok ad.ót a 
zsidó népre, a nemzeti szabadság s függetlenség megsemmi
sitésének jeléül; és ez által a zsidók országa a ror:_:mi biroda
lom jobbágy-tartományává lett. 1\fidön pedig Udvözitönk 
mintegy 12 éves vala: - a nép elöljárói az élet s halál fe
letti jogot is elvesztették; és Judea mint meghódított tarto
mány Pontius Pilátus-féle romái tisztartók által kormányoz
tatott! Valának ugyan még Heródes nemzetségből kirá
lyok,- de.. ezek nem Juda törzséből származtak le; és e ki
rályi méltóság is - csak árnyképe vala e nagy hatalom-

2 
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nak! A haldokló Jákob szavai tehát beteljesedtek; beteljese
dett még az is, mit a szamárról momlott: ~!Ível az eyange
listák egyenlő bizonyitása szerint, midőn Udvözitőnk Jeru
zsálembe bevonult, egy szamáron ült, mellynek fia vala. 
(Mát. 21, 1.). Sok századok mulva későbbi korból, Üdvö
zitönk eljövetelének elő éveiben, Za,chariás profeta szinte 
ezen esetre vonatkozó jövendölést tett, mondván: ,.Vigadj 
Sionnak leánya, s örvendez~. Jeruzsalemnek leánya, ime a te 
királyod eljő neked igaz s Udvözitő, ő szegény és a nyöstén 
szamáron ülő s a csikón a szamár vemhén. (Zachar. 9, 9.). 
Midőu a haldokló Jákob patriárka - ~;gyenkint megáldotta 
volna fiait, látnoki pillantással még egyszer a jövőbe tekint
vén, e szavak között :, "a te szabadítódat várom uram" haj
totta le a sírba fejét. Es ha test szerint be sem várhatta a 
szabaditót -, bevárta lelke: mel1yet, a többi szent patriár
kák lelkeivel a Limbusban - -- meglátogatván Üdvözi
tönk, azokat fölvezette az Istenhez, és az égnek kapuit meg-

. k"kl nyitotta ne 1 .••• 

Mi előtt mai beszédemet befejezném - még egy szent 
patriárkának életviszontagságait érintendem rövideden, ki 
méltóvá lett, hogy élettörténetében előképe legyen Üdvö
zitönknek. E szent férfiu az ugy nevezett egyptomi József, 
Jákob kedves fia. Valóban ha figyelemm~~ vizsgáljuk és 
egybe hasonlitjuk e szent férfiunak életét- Udvözitőnk élet
eseményeivel: - a nagy és pontos hasonlatosság a kettő kö
zött, felettébb szembetünövé válik. - József legkedvesebb 
fia vala atyjának; hasonlólag irva vagyon Üdvözítőnkről: 
"ez az én kedves fiam kiben nekem kedvem tölt." (Mát. 17, 5.). 
Józsefet gyülölték testvérei, áh~odozón~k tartották, nagyra
vágyással vádolták; mindez történt Udvözitönkkel, gyü
lölték öt, beszédeit keményeknek tartott:ík, és mintegy 
nagyravágyását támadva meg hogy Isten fiának tartotta 
magát, kérdezék tőle: "mivé teszed magadat?" (Ján. 8, 53). 
Józsefet testvérei halálra keresték; Ru ben megakará mente
ni és e miatt tanácslá egy gödörbe veti_1_i a gyermeket -
hogy azután atyjának vissza adhassa; Udvözitőnket szinte 
halálra kéresték testvérei -· a zsidók , Pilátus megakará öt 
menteni - de emberektőli felelme erősebb vala- az ártat
lannak igaz Ugyénél, és átadá öt a zsidóknak. József test-
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vérei által 20, Üdvözitönk Judás által 30 ezüst pénzért ada
tott el. Midőn Józsefet testvérei a gödörbe lökték, moiHlák 
egymás között: majd meglátjuk mi leend álmaiból? - mi
dön Krisztus urunk a keresztfán függött szinte a zsidók is 
mondák: ha zsidók királya vagy, szilj le a keresztről és mi 
hinni fogunk. (Mát. 27, 42.) .. Józsefet megkisérté Putifár 
neje árt~~lanságában, Üdvözitönket pedig az ördög; Józsefet 
Fárao, Udvözitönket a zsidó nép hamis tanubizonyság mel
lett itélik el. József két bünös között szenvedte a tömlötz 
kinjait; Üdvözítönk két lator között függött a keresztfán; 
József börtöntársai közi.il az egyik a király kegyelmét visz
sza nyeri és n~gy méltóságra emeltetik, a másik pedig ki
végeztetik; az U dvözitönk keresztfáját környező két lator köz ül 
szinte -- az egyik paradicsomba jut, a másik az örök kár
hozatra. József a tömlötzből mint valami fold alatti sirból 
nagy t~?ztelet s feny környezetten ujra kilépett, uj életre tá
madt; Udvözitönk szinte midön a sirból kijött, dicsőültebb 
testet vett föl magára. Józsefet körülvezetteté országában a 
király és megparancsol~. népének: hogy mint szabadítójok 
előtt ténlet hajtsanak; Udvözitönkröl is irva vagyon: hogy 
az Isten folmagasztalá öt és nevet ajándékozott neki - -
mellyre az égen a földön s a föld alatt minden térd megha
joljon. (Filipp. 2, l O -ll.). Az .!3gész Egyptom alá volt 
vetve Józsefnek- kivéve F:íraot; Udvözitönknek szinte nún
den alá volt vetve - kivéve azt a ki mindeneket alá vetett 
neki. (L Ko1·. 15, 27). Mindenkit kinek kenyérre szüksége 
vala József11ez kii.lde a kiníly, és a .. ki az éhség idején hoz
zája méne, az éhen meg nem halt; UdvöziWnk pedig magá
ról mondá: én vagyok az életnek kenyere, a ki hozzám j ö, 
nem fog éhezni. (Ján. G, 35.). Végre midön József magát 
testvérei előtt folfedezé, azok megij(~dének, mivel öt holtnak 
képzelék; szinte igy ijedének meg Üdvözítönk tanítványai is 
midön foltámadása után előazör láták öt, azt hitték: hogy a 
jelenés, csak tünemény, vagy valami léle~. látás. 

Ime K. H.! a Mózses köny\'eihen U d vözitőnkröl fol
jegyzett jövendölések igy teljesedtek he egyt.öl egyig! .. és 
e szent könyvek ennyi tanubizonyságaim támaszkodva biz
ton mondhatta Krisztus urunk tanítványainak: hogy vizs
gálják meg az irásokat mivel azok is felöle tesznek bizony-

2* 
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ságot, mivel: "szükség beteljesedni mindeneknek mellyek 
irvfi vagynak a Mózses törvényében s a profétákban s a 
zsoltárokbau én felőlem. (Luk. 24, 44.). Midőn tehát keresz
telő szent János küldöttei Üdvözítőnkhöz tett azon kérdésök
re: ,,Te vagy-e fi ki jövendő vagy? -vagy mást várunk?'' 
fizon választ nyerték: - hogy elmenvén jelentsék meg Já
noenak, amiket hallottak és láttak;- ez által mintegy felhívta 
őket s utasítá hogy a proféták által a Megváltó felől foljegy
zett jövendöléseket hasonlitanák egybe az ö tetteivel, cso
dáival, - tanításávaL .. 1~s ezt bátran teheté; - mivel 
núnden jövendölés fiZ utolsó betüig beteljesedett! - Négy 
ezer éveken át hangzott a prófeták jós szavfi a szabadító fe
lől; az öregek - kik nyitott sirjok me ll ett állottfik már, áj
tatos búval száltak alá őseik pomihoz, hogy nem láthatják fi 
megigért Megváltót; az ifjak növekedő reménységgel néztek 
a jövőbe a lelki ujjá születés e napjaim; és ezek köz ül is so
kan elhaltak és nem látták a napot melly Izraelre fényt 
árasztand. Mig végre elérkezett a várt idő, és már az öreg 
Simeonnak meg lön ígérve: hogy le nem száll atyjainak csont
jaihoz fiddig, a mig meg nem látandja a MegváltóL (Luk. 
2, 26.), S mi boldog vala Simeon amidön katjaira veheté 
a kisded Jézust, az annyi évezredekalatt megjövendölt, meg
igért Megváltót! Meghalni kivánt - mivel látták szemei a 
Megváltót! Keresztények! e boldogságban nekünk is részünk 
vagyon; mi láttuk szent hi_~ünk szemein át születni, szenved
ni, meghalni, föltámadni Udvözitönket; látjuk őt folytono
~an valóságos teste- s vére szerint oltárainkon. Az Isten ve
lünk is nagy irgalmasságot tett, engedvén születnünk az üd
vösség napjaihan már: midón az árnyékképek valósággá let
tek, és az ezredévek alatt rajzolt megváltói kép, Isten egy
szillott :fiának előre megjövendölt rendkivüli születése- s 
élettörténetéhen -- lefátyoloztfitott! O nagy Isten! ezen jö
vendölések ben tanuljuk ismemi a te szcretetedet az emberi
nern irúnt! - Nem akartad hogy szerencsétlenségökhen -
kétségbe essenek ös a.páillk; koronkint tehát eszökbe juttat
tad igéreteidet fi küldendő szabadító iránt. De - ezekben 
tanuljuk ismerni egyszersmiml hatalmadat is ígéreteid
ben, - és pontosságodat azok megtartásában. Amen! 



Advent harmadi]{ vasárna{lra. 
Én a pusztúban kiáltóna/c szava vagyo/c) egyenesitsélek meg az Ur 

utjátamint megmondotta lzaiás proféta. János 1) 23. 

A puszták szózata kereszt. sz. János az ó-testamentomi 
idúnek végső és már befejezett korszakában jeleuik meg. Ö 
e szent kor szent férfiai hosszu és fenyes sorának zárköve; 
fonséges alakja mint valami kapocs köti össze az ó és uj tes
tamentami idöt; a reménység és vámkozás, a beteljesedés 
örvendetes eseményével személyében találkozik össze. Az ö 
kötelessége vala ÜdvöziWnk közelgö eljövetelére elökésziteni 
az emberi nemet l lzaiás proféta ezredévek előtt látta őt lel
kében és jöveudölt felöle: hogy ö leend a pusztában kiáltó
nak szava, ki az Ur utjait egyenesitendi. Üdvözítönk pedig 
megerősíté e jóslatot János követeÍ11ek mondván: "mert ez 
az, kiről irva vngyon: ime én az én angyalomat küldöm szi
ned előtt, ki eikésziti elütted a te utadat." Mát. ll , l O. l\Ii
dön tehát kereszt. sz. János megjelent és búnbánatra ösztön
zé a zsidó népet, e jósJatok értelme nyomán mindenki meg
győzödhetett a felől: hogy a megváltó vagy itt vagyon már, 
vagy azonnal megérkezend ... mivel ő volt megjövendölt 
elöültója a prófeták által megjövendölt világ-megváltó~ak. 

Szent Pál apostol mondá egykor a zsidóku~k: ha Udvö
zitönk föl nem támadt, hasztalan a mi hitünk. En e szavakra 
támaszkodva szinte azt állitom, ha Üdvözítönk nem az a sze
mély, ki megigértetett az ó testamentomban és megjöven
döltetett a profétak által: ugy hasztalan a mi hitünk, és ez 
esetben a Megváltó megérkeztét még ezutáura kellene vár
n unk a zsidókkal. Ime IL H. ! mennyi érdekeink vagynak e 
kérdés megfejtéséhez kötve! .. Lehet-e tárgy szivü.nkhöz kö-



22 

zelebb ennél? nem mulhatatlan kötelessége-e núnden keresz
ténynek meggyőződni a felől: "h o g y a ki sz ü l e t e t t Ü d
v ö z i t ö n k s z ü z 1\1 á r i á t ó l , - u g y a n a z -e k i m e g
igértetett az ó testamentomban és megjöven
d ö l t e t e t t a p r of ét á k á l t a l?" O igen i ezt mimlen ke
reszténynek tudni ezt himli szükséges, mivel e hit -- e jö
vendölések összege az uj testamentami eseményeknek szintc 
lényeges alapját teszik. Felfogom tehát ujra mult tanításom
nak elejtett fonalát, hogy a szent hajdan eseményeinek ne
vezetesebb szakaszain át vezesselek benneteket. Ez uhmkban 
mindeni.i.tt az Istem1el fogunk találkozni , ki leendő keresz
tény egyházának alapjait már ezredévek előtt atyai gond
dal rakosgatta le. 

O Jézus! légy lelke mai beszédemnek! általad elevenül~ 
rólad szól, téged igér, tégcel jövendöl az ó testamentom min
den lapja: lengje át Szent-Lelked az én tanit.ásomat is, hogy 
a mit mondandó leszek szcnt neved dicsőségére és hitünk 
erősbítésére szolgáljon. 

Az ó testamentami jövendölések egy nagyszerü napfen
keléshez hasonlitanak: melly titokteljes fénysugarait már a 
paradicsom kertjéből kibocs:ljtva, századról századra) évezred
ről évezredre, roppant körvona-lokban terjesztette a jövendó 
idők láthatárira a világosságot i - mig a bethlehemi jászol 
fölött, és Golgothának üdvözitöi szent vértől ázott halmán
egész pomp~jában föltiint. Itt a fájdalmak s kínok e hegyéu 
a haldokló Üdvözítő~ jövendölésekre czélozva mondá, hogy 
minden "beteljesedett"; föltámadása után pedig ujra az 
Emausba menö tanítványainak ismétlé: hogy mind az, m i 
l\fózses törvényében, a proféták- és zsoltárokban felöle ir
va vagyon, - valósággal beteljesedett i egyszersmind meg
nyitá értelmöke~. hogy az irásokat megértenék. Luk. 24, 45. 

K. H.! Mi Udvözitönk ezen fejtegetéseinek nyomán el
indulva Mózses könyveit ma ismét megnyitjuk, hogy tár
gyunkra vonatkozó ama nevezetes történeti eseményt elol
vassuk: midön az Izrael népe 1\'Iózsesnek vezérlete alatt rab
szolgaságának szomoru-emlékü helyét Egyptomot elhagyau
dó vala. Ezen költözködés em lékére Israel népe által az U r 
egy ünnepet rendelt megtartatni, melly mai napig Husvét
nak neveztetik. Az Isten rendeletéböJ kiadott ez ünnephözi 
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készületek titokteljes értclmüek valának, mellyekből rnesz
sze-távolra a még jövendő eseményekre, az isteni Megváltóra 
történt utrnutatás. Mindenik csahíd-főnek, egy éves, him, és 
makula nélküli bárányt kelle kiválasztani a nyájból, tartván 
azt Nisan hónap (rnelly ami Aprilis hónapunknak felel meg) 
tizennegyedik napjáig, a midön estve azon utasítással kelle 
fölMdoztatnia: - miszerint ajtóik két oldalát s felső kü
szöbét annak vérével bekenjék, mivel éjjel körül mégyen az 
Ur és megöl minden elsöszülöttet az Egyptom földén az 
embertől a baromig; a vér pedig jelül lészen az ő háza-ikon 
mellyekben laknak, és annak láttára elmegy mellölük az 
U r ... ,Jövevény és béres ha csak körül nem mctéltetnek 
ne egyenek a bárányból;azoncgy házban egyék meg azt.,és 
husát ki ne vigyék, sem annak csontjait meg ne törjék. Móz.'-'. 
II. 12, l- 46. Keresz. II. l Üdvözítönk mondá egykoron 
tanítványaina-k: kivánva kivántam veletek a husvétot meg
enni mielótt szenvedjek, Luk. 22, 15.; és reá azonnal ha
lálának emlékezetére a titokteljes Oltári-szentséget megalapí
totta, mellyben ó az Istennek ártatlan hárán yn. az emberi-nem 
hüneiért naponkint föláldoztassék. Hasonlitsuk egybe most 
már a megtörtéllt eseményeket. A zsidók által foláldozandó 
báránynak makula nélkülillek kellett lenni; illyen vala Ücl
vözitónk is, ki ellenségeit e kérdéssel h ivá föl: "ki fedd meg 
engem bünröl ?'' A __ báránynak az egész nyájból választott
nak kellett lenni; Udvözitönk is "a búnös emberek közül" 
választatott ki mennyei atyja által áldozatul büneinkért. A 
zsidók __ husvéti bárányának csontjait összetörni nem vala sza
bad; _U d vözitőnkkel iolfeszitett két lator csontjai összetöret
tek, Üdvözítőnk csontjai pedig épségben hagyattak, hogy 
beteljesednék az irás szava: "csontot meg ne rontsatok ó ben·· 
ne." Ján. 19, 31-36. A bárányvérrel bekent ajtó a zsidók 
elsőszülött gyermekeit a haláltól megmenté; Krisztus urunk 
szent vére pedig az egész emberiséget a lelki haláltól meg
mentette. Ö maga mondá: a ki eszi az én testemet és iszsza az 
én véremet annak örök élete lészen Ján. G, 52-55. A zsidók 
husvéti bárányából jövevény- s szolgának - ha csak körül 
nem mctéltetett nem vala szabad enni; az Ur bárányának 
sze nt testéből is csak az ehetik - ki körülmetélt, azaz 
büntől tiszta sziv- és lélekkel járul ahhoz: "mivel a ki mél 
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tatlam1l eszi a kenyeret és iszsza az Urnak poharát, vétkezik 
az Ur teste s vére ellen. I. Kori nt. ll, 27. A zsidóknak paran
csolá az U r: hogy a bárá11yt azon egy házhan egyék és annak 
husát ki ne vigyék; alegméltóságo:o:abb Oltári-szentség is -
melly lstennek tetszően a katholika egyházon kivtil nem 
mutattathatik be, nem vitethetik ki ez egyhúz tagjai köré
ből, nem ré:o:zesülhct benne nz ki ez e_gy háznak 11em tagja. 
- Azonb~n elég ez összehasonlításokbóL Láihaljuk már 
ezekből is: hogy a zsidók husvéti báránya milly szépen jel
képezte - Krisztns u runkat, az uj testamen tom makula nél
küli bárányát. lVIiért sz. Péter apo:o:tol is ez eseményekre 
czélozva mondá egykoron: hogy 11em veszendő aranyon és 
ezüstön váltattunk meg ... hanem Krisztusnak ugymint ma
kula né,lldHi s fertőzetlen báránynak drága szent vérén. l. Pét. 
l, 18-Hl. 

Az isteni gondviselés utjai különösek. Az ó testamentom 
könyveit olvasva tapasztaljuk, hogy: valamennyiszer a zsidó 
nép i"Zenvedésekkel látogattatott, ha az Isten keze reá nehe
zedett, legtöbbnyire ekkor lebentetett föl a jövö események 
titkos attyola is. A jelen szenvedések enyhitéseül olly eszkö
zöket hasznúl tatott az Isten Izrael népével, mellyek értelme 
s megfejtése, Üdvözítőnk élet-eseményeiben találtatik föl. 
Ime egy eset. Az engedetlen s zugolódó zsidó nép pusztákba
ui Yámlorlása idején, mérges kígyók halál-veszélyü mará
sai val ostoroztatik. E veszél y bün bánatra i nditja és az lsten
hez vissza vezeti a nyakas népet. Erre nz U r sz i ve is irga
lomra hajlik és megparancsolja Mózse::;nek: hogy egy réz 
kígyót csináltasson és azt egy oszlopra függeszsze föl olly 
móddal, hogy mindenkitöl ki a marásban szenved, látható le
gyen, - mivel annak szemlélése ineggyógyitandja a halá
los' se~~t. Mózs. IV. 21, 9. Az anyaszentegyház minden
koron Udvözitőnk előpéldázata gyanánt tekinté e réz kígyót 
Az emberi-nem kigyó által ejtetett szerencsétlenségbe a pa
radicsom ban ; azon marás, mellyet ez ördögi kigyó ős szülöink 
lelkén szivén ejtett, az egész em heriséget lelki halál veszél y é be 
hozta. Megjelent Ü dvözitönk - az idők teljében, és hogy az 
egész világ belássa -föl enge,lé magát magasztaltatni a ke
re!"ztfára; és ti tudjátok Szerelmesim! hogy ez által , a para
dicsomi kigyó-marástól nyert sebét az ernheriségnek, meg-
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gyógyítá! .. E gyógyító hatalma a keresztnek meg van még 
ma is. Kisértsétek meg - ha a bün sziveteket összemarta, ha 
:tz ördög fulánkja a vétek, megsebzette lelk~~eket és az er
kölcsi halál sirpartján álltole siessetek csak U dvözitönk ke
resztj éhez, öleljétek át annak tövét, vessétek fol hittel re
ménység- s szeretettel szemeiteket arra, ki reá feszitye vagyon, 
- és bizonynyal meglogtok gyógyulni. Maga Udvözitönk 
mondá: hogy a mint 1\lózses fölmagasztalta a kígyót a pmz
tában - ugy kell fölmagasztaltatHi az ember fiának, hogy 
mi11den a ki ú benne hiszen el ne veszszen hanem örök éleLe 
leg-yen. Ján. 3, 14-15. 

L. A pusztában bolyongó zsidó nrpnek még két tárgyban 
jelképezte az Isten a megváltás nagy titkait: az égbö~. hul
latott manna, és a sziklából fakasztott forrás-vízben. Udvö
zitö!lk ez eseményekre czélozva a zsi<ló népnek egy alkalom
mal moudá: Bizony bizony mondom nektek, nem Mózses 
adott nektek kenyeret az égből, hanem az én atyám ad nek
tek igaz kenyeret mennyb6l ... mert Isten kenyere az a ki 
mennyböl alá szállott és életet ad e világnak ... Én vagyok 
az életnek kenyere, a ki én hozzám jö meg nem éhezik, és a 
ki hiszen én benilelll soha nem szomjuhozik. Ján. G, 32-35. 
A ti atyáitok ették a mannát és meghaltak, ti ha csak 11em 
fogjátok enni az ember fiának testét és inni az ö vérét nem 
lészen élet bennetek. Ján. G, 48-54. Ez üdvözitői szavak
ban IC H. ! az égből hullott manna és a sziklai forrás viznek 
titkos jelentése mcgfejtve találtatik; itt tudjuk meg: hogy 
Krü:ztus urunk, sz. teste az uj testamentom mannája, melly 
:<zinte a mennyböl szállt alá; és hogy Krisztus urunk szent 
Yére, azon italnak forrása, - mellyhöl a ki iszik örök élete 
lészen s szomhuzni nem fog ... De méltó is, hogy a valóság 
a jelképnél több becscsel büjon; hogy a kereszténység man
nája táplálóbb, itala pedig az örök élet utáni szomjuság el
oltása miatt becsesebb legyen. 

Mielőtt Mózses könyveit elhagynók, még egy jóslat 
szegzi le figyelmünket, mellyel e szent férfiu, jövendölései
nek sorát, mintegy befejezni látszik. E szavakat mondá az 
Ur Mózseshez: Hozzád hasonló profétát támasztok nekik 
a ty jokfiai köz ül, és az én igéimet annak szájába adom, és 
megmondja nekik mind, a miket ö neki parancsolok; a ki pe-
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dig annak szavát mellyet az én nevemben szól hallgatni nem 
akarja, én leszek a bosszuállója. Mózs. V. 18, 15-19. E 
jövendölés, miként a villámlás az éj sötétében az eget, ugy 
világítja be a me~~ze távol homályban levő titokteljes időt. 
AlkalmazZHk azt Udvözitönkre. Meg van itt jósolva h~gy a 
küldendö nagy proféta zsidó nemzetségből való leend. Es ki 
vonta valaha kétségbe Megváltónk zsidó származását? ... 
avagy a jóslat szavai szerintnem azértjött-e le az égből hogy 
mennyei atyjának akaratját teljesítse? !l em mondá-e: hogy :t 
ki öt gyülöli az mennyei atyját gyülöli, a ki ö benne hiszen 
nem ö benne hiszen, hanem abban a ki öt kiildötte? ,Ján. 12, 
44. Maga a hosszuállás melly a hitetleneknek büntetéseid 
előre megigértetett - be nem teljesedett e? O nézzetek Jc
ruzsalem füstölgő romjaira - melly összeomlott, elpusztult; 
nézzetek a bolyongó Izrael népre, melly lehajtott fövel or
szág, jog, s törvény nélkül hontalan ul járja be a világot! .. 
majd nem két ezred éve hogy hazáját s polgárjogait elve
szitette - ~s ugyan annyi idöszak alatt .~tasztalanul keresi 
vissza azt. Ok a profétákat üldözték, ök Udvözitönk tanitá
sait megvetették, ök fölfeszítették jótevöjöket; ök az aposto
lok intéseit kigunyolták: - és mindezekért a bosszu-igéret 
beteljesedett rajtok! Az apostolok el nem mulasztották figyel
meztetni öket: hogy Krisztus urunk valósággal az a profeta 
ki Mózses által megjövendöltetett. A post. cs. 3, 22. Sz. Pál 
pedig különösen folderité: hogy Mózses csak szolga volt -
és engedelmességből hirdette azt mi parancsolva vala neki; 
lüisztus urunk pedig mint fiu a maga házában - hirdette 
az igét. Zsid. 3, 3-6. 

Hanem tegyük be Szerelmesim ez uttal Mózses köny
veit. Dávid király fönséges zsoltárai ... mellyek előttem 
nyitva vagynak-szinte varázs erövel vonzanak magukhoz: 
hogy az azokba letett és Ü dvözitönkre vonatkozó jövendöléseket 
veletek közelebbről megismertessem. 
.. Az isteni ihletü Dávid király szent hárfájának hurjainl 
Udvözitönk - már közelebbi élet körülményeit énekli meg; 
ugymint: istenségét, Dávid királytól test szerinti leszárma-
7ását, egyházának az egész világra elterjedését, annak állan
dóságát, szenvedéseinek több részleteit, főpapi méltóságát -, 
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és a nagy hatást mellyet fö11épte a világban mindenütt okoz
ni fog. 

A második zsoltárban tannljuk: hogy az igért Megvál
tó, lsten fia lészen. Ezek a zsoltár szavai: "Miért agyarkorl
tak a pogányok és a népek hiuságokat gondoltak? fölállot
tak a föld királyai és a fejedelmek egybegyültek az Ur ellen 
és az ő Krisztusa ellen? Szaggassuk el az ő kötelöket és ves
slik el rólunk igájokat. A ki men~yekben lakik megneveti 
öket és az U r megcsufalja öket ... En pedig királylyá rendel
tettem töle Sionon az ö szent hegyén az ö parancsolatját hir
detvén. Az U r mondá nékem: én fiam vagy te én ma sz ülte
lek téged. Ké1jed tölem és neked adom a pogányokat örök
ségül, és birodaimul a föld. határait. Zsol. 2, l- 8. A mit eddig 
nem tudtunk, mirííl Ábrahám, Jákob s Mózses jövendölé
seikben hallga i tak-- itt értjük meg azt, hogy az igért Meg
váltó lsten fia lészen. Hogy személye s tanitása ellen föllá
zadnak a pogáuy népek, ellene támadnak a fejedelmek; hogy 
e harczok mind lecsendesednek, az Isten megalázza szent fia 
ellenségeit, s lábai alá veti öket, és hogy birodalma a világ 
határ~_inál fog végzödni. Ki nem ismeri föl itt e jövendölés
ben, Udvözitönk szent személyét és egyháza történetét? A 
zsidók s pogányok, mult századokban s ma, mindenfele kirá
lyok s fejedehnek nem támadtak e föl Krisztus és egyháza 
ellen? Csak a legközelebbi kort vegyük figyelmünkbe. A jelen 
s mult százariban a hitetlenség szellemétől megkábult nép és 
fejedelmek mint egy háborgó bus tenger -- támad~ák meg 
üldözéseikkel Péter szikláját, a kath. egyházat. Es győz
tek e? o nem; - Pilátus, Heródes s a romai császárokoll 
kezdve - mindazok, kik az egyház ellen fölléptek és azt ül
dözték, kifáradtak e csatában; - és az egyház, hitének áll
hatatossága, tanításai- és szent igazságainak következetessé
ge, a szelidség s béketürésének hasonlithatlan példája áltaJ, 
mind ez üldözéseket, a Szent-Lélek segedelmével legyőzte. És 
hogy betüszerint beteljesedjék az irás szava,- nincs egy is
meretes szeglete a földgömbnek, a hová a Megváltó tanitása, 
a szent evangeliom be nem hatott volna. 

Még a száz kilenczedik zsoltárban, a hol Üdvözítönk fő
papi l~_éltósága is fölemlíttetik - megérintve s jósolva va
gyon Udvözitönk istensége, e szavakkal: Momlá az Ur az én 
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U ram nak, ülj az én jobbomra, mig ellenségeidet a te lábaidnak 
zl'ámolyává teszem. A te erőd pálczáját kibocsátja az ur Sion
hól, uralkodjál a te ellenségid közepette ... Méhemböl a haj
nali csillag előtt szültelek téged. Megesküdt az Ur és meg 
11em bánja. Te pap vagy örökké a Melchizedek rende szerint 
1-4. Egykoron e kérdést tevé Krisztus urunk tanítványai
nak : mikép mondják Krisztust Dávid fiának lenni? és még 
is Dávid maga mondja zsoltáraiban: mondá az Ur az én 
U ramm)k ülj az én jobbomra mig ellenségeidet lábaidnak zsá
molyává teszem? ha tehát Dávid öt urának híja mi módon 
fia ö? Mát. 22, 43-45.; és e kérdés által világosságba helyez
te azt: hogy a zsoltár szavai nem a halandó Dávidra; de reá, 
ki öröktől fogva vagyon, és föltámadása után csak ugyan 
mennyei atyjánakjobbjára ült, - vonatkoznak." Uralkodjál 
ellenségeid közepette !" o mi pontosan beteljesedett e jóslat 
is. Mert a katholika egyházon kivül van-e más egyház, melly 
- annyi üldözések között tartaná föl magát, és az emberek 
szivein egyszersmind uralko<lnék? - Szünetleni megtáma
dás s harczok között emelkedik az minden ellenségei fölött; 
- és hatalma, fönsége és méltósága legnagyobb megtáma
dóját is, csodálatra indítja. De ez állását annak köszönheti, 
kiről sz. Pál i1ja: hogy Krisztus nem dicsőitette önnön ma
gát, hogy főpappá lenne, hanem a ki mondotta u ek i: én fiam 
vagy te, én ma szültelek téged. . . Te pap vagy örökké a 
Melchizedek rende szerint. Zsid. 5, 5- 6. 

Száz harminczegyedik zsoltárban tndtára, adja az Isten 
Dávidnak, hogy a Megváltó, királyi véréből fog szánuazni. 
"Igazat esküdt az Ur Dávidnak és azt meg nem másolja, a te 
méhed gyümölcséből teszek a te ~Székedre." .. Tudtára adja 
továbbá: hogy háza örökké fog állani, öröksége erősen ma
radni; hogy megerösitendi országát és annak székét állandó
vá teszi örökké. Kir. II. 7, 12-IG. E jóslat Szerelmesi~n! 
Domitianus romai császárnak nagy aggodalmat okozott. Elt 
az ö korában két öreg ember Jeruzsalern környékén kik Dá
vid király nemzetségéből valók voltak. Midön Domitianus 
hiröket hallá, - Zsidóországa birtokát féltette tőlök, - mi
velmegérté: hogy e királyi nemzetségről irva vagyon, mi
szerint Dávid király ösüknek trónját mindig birni fogjálL A 
két öreg férfint berendelé Romába és vagyoni állásukat ki-
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kérdezé. D~ amidőn azok bevallák: hogy mintegynyolczad
fél lánczalja földjök vagyon mellyet magok máveinek, - és 
a munkától föltört és megedzett teny~!·öket mntatnák, -
megszünt Domitián császár aggodalma. Es a vélt trónkövete
löket azon tudakozódás után: mit értenek Krisztus országa 
alatt? haza hocsújtotta. E férfiak a keresztény egyház püs
pökei valának. (Chateaubriand Hi~t. Stud. VI. Th. 26). A 
jóslat tehát hogy Dávid királyi székének örökké kell állania, 
- behatott a romai császárok teremeibe, - de ők a földi 
trónt, a meghódított Zsidóország földi koronáját féltették. 
Pedig ez aggodalomra nem vala elegendő okuk; mivel Dávid 
király utólÍai Üdvözítönk korában szegény földmivelök va
lának i a Zsidóország koronája más nemzetség fejét ék i té i a 
Dávid kir:lly sarjaelékai Mária és József kézi munkájokból 
tartották fenn magokat ... De ruind ezek mellett a jóslat sza
vai beteljesedtek: mivel Dávid fia uralkodik most is, és szent 
vérén 3.lapitott ker. anyaszentegyházában tartja a királyi pál
czát i a mennyei atyja által neki adott Dávid király szé
kén ül; országol Jákob házában; és miként Gábriel angyal 
mondá: az ö ot·szágának nem lészen vége. Luk. l , 30--33. 
A zsoltár .~ehát nem a roskadozó Zsidóország trónját értette, 
me1Iyen Udvözitőnk korúban Heródes árnyék király ült va
la, - hiszen l\fegváltónk maga is mondá: - hogy· az ö or
szága nem e világból való i hanem értette azon, az emberi 
elme és a sziveken a kereszténység hite által alapítandó trónt, 
meliJ._állani fog a világ végezeteig. 

Udvözitőnk élet-eseményeinek legfájdalmasabb korsza
kát - a szenveuéseket, a husz()negyedik zsoltárban olly vilá
gosan és egész a részle tességekik jövendöli meg Dávid király: 
nlintha csak szemei eWt.t látná a nagy fájdalmak emberét a 
keresztfán, hallgatná kínos fölsohajtásait, és iszonyu szen
vedései elviselésében ií maga részt venne. "Istenem Istenem 
miért hagytál el engemct! igy kezdi zsoltárát -, féreg va
gyok és nem ember az emberek gyalázatja és a nép megve
tése. Minclnyájan a kik láttak engem, megcsúfoltak; ajkok
kal szálottak és fejöket hajtogattálc Az urban bizott, mentse 
meg ötet, szabaditsa meg őtet -- mondák i -- meglyugatták 
kezeimet és lábaimat, megszámlálták minclen csontjairnat .. , 
elosztották magok között ruházatimat és ruhámra sorsot ve-
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tettek!" Szerelmesim! valljon nem ugy történt-e, - a mint 
megjöve~döltetett? Iszonyu kinjai között ugyan is e szavakat 
mondá Udvözitőnk a keresztfán: Istenem Istenem! miért 
hagytál cl engemet l Mát. 27, 4G. Isteni személye emberek 
gyalázatja s féreg gyanánt tekintetett. Pilátus mondá róla 
megvetőleg: "Ime az ember!;' János 19, 5. Midőn a kereszt
fán függött, csufolák öt és hajtogatták magokat mondván: 
egyebeket megszabaditott, magát meg nem szabadithatja ... 
az Istenben bizott,szabaditsa meg mostőtet. Mát.27,41-43. 
Bizonyitsam e még azt is: hogy szent lábai és kezei átlyug
gattattak; hogy csontjait megszámlálták; ruháit elosztották 
és sorsot vetettek reájok? .. ti mindezt igen jól tudjátok -
hogy ezek beteljesedtek. Hanem hogy a kínoztatás nemeiből 
mi sem hiányozzék a 68-ik zsortárban megjövendölve talál
juk az epét és eczetet, mellyel Udvözitönk szomjuságában a 
keresztfán megitattatott. Mát. 27, 48. 

Szerelmesim! még szám os zsoltárokat kellene fülemlite
nem, mellyek Üdvözítönk szent i>zemélyére vonatkoznak: a 
15-iket, mellyben irva vagyon hogy szent lelke a poklokra alá
szállott; a 18-ikat, mellyben tanítványai s szent tanitásának 
az egész világon való elterjedése említtetik; a 48-ikat hogy 
példázatokban nyitandja meg tanításra száját; a 117 -iket 
mellyben mondatik: hogy ö a kö mellyet megvetettek az 
épitők, és hogy az lett a szeglet fejévé stb .... Hanem meg
szünök többet idézni. Hasonlitanak e jósJatok a bő források 
vizéhez -- melly folyásában izmosodik. Minél jobban köze
ledünk megváltói idejéhez, e jövendölések is annál sürübbek, 
és szinte a részletességekig pontosak. Egyszerüségök s vilá
gosságuk olly fényt vet: mellynél a jövendő időkben meg
jelenendő isteni Megváltó személyét tisztán foltünni látjuk! 
A jó Isten, midőn szent fia megérkezését, soha meg nem 
szünve korról korra jósoltatá -- az emberi nem gyarlóságát 
vette figyelembe: hogy ez által azt, maga iránt hit-remény
s szeretetben megerősítse. E jóslatok, mellyek a paradicsom· 
ból Üdvözítőnk születéseig lehangzanak, - azon ösvény, 
mellyen az elveszett paradicsom ujra feltalálandó vala; azon 
világosság, mellynek fényénél őseink a boldog multba melly 
elveszett, és az üdvösségteljes jövőbe melly már megigérte
tett, - néztek be! Hogy a választott zsidó-nép kétségbe ne 
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essék: e jósJatok által ébresztetett, bátorittatott, támogatta
tott az Isten s önmaga iránti bizodalomra; hitetlenség felé 
hajló természetök, e jövendölésekkel ostromolta tot t; hogy a 
lelki homály el ne nyomja gyenge hitöket, a proféták jósla
tai támogatták a több ízben hanyatlásnak indult reménysé
göket Mind ezekkel bebizonyitá a jó Isten, hogy nemcsak 
mindenható ura volt népének, hanem atyja is egyszersmind: 
ki - gyermekeinek gyarlóságait, szeretetteljes atyai szi
vének gondjaiba vette! ... 

Leborulva imádunk téged o véghetetlen joságu lsten! 
ezen szent irgalmadért; mivel- őseinkben nagyot tettél ve
lünk is kik ez idő szerint élünk! Porba alázva imádunk a 
paradicsomban megigért, Mózses könyveiben megjöven
dölt, Dávid zsoltáraiban megénekelt, és Bethlehemben szü
letett Megváltónk! A patriárkák vártak téged és országodat, 
mi pedig már megértük boldog eljöveteledet; mi mindennap 
látunk s szemiéiünk oltárainkon, és a világ végezeteig, mint 
a hogy megjövend.?ltetett -, látni fog s imádni téged a hi
vők nagy serege. Ontsd reánk isteni szent kegyelmed árját 
- és fogadj irgalmadba. Amen. 



Advent negyedik vasitrnapra. 
Es jöve a Jordánnak minden tartományiba, predilrálván a 
penitentziának km·esztségét a bünök bocsánatára, a mint 
ü·va vagyon lzaiás proféta beszédhwlr, könyvében. Luk. 3, 3. 

A mai evangeliarn ismét kezeimbe adja a mult vasár
napi tárgyat. Ujra itt halljuk lzaiás prof~ta jós szavát ker. 
szt Jánosról: miszerint ő leend a ki az Ur utjait elökészi
tendi, - hirdetvén a bünbánatnak keresztségét, bünök bo
csánatjára. Hanem ez uttal ama örvendetes hir is hangzik 
füleinkbe: hogy minden test meglátja az lsten üdvözítőjét. 
Mi a megváltás nagy titka teljesedésének közel voltát sejte
Ilünk engedi. Az egyház az Üdvözítönk elötti időt, a reménység 
s várakozás e korszakát hivei előtt örök emlékezetben tartatni 
ohajtván: böjt s félgyászhan négy heti időt rendelt megül
ni i mig maga a, hajna,l félhomályáhan tartatni szokott szent 
miséi között a, Megváltó után lzaiás e szavaival sohajtazik: 
harma,tozzn,tok egek felülröl és ti felhök csepegjétek az iga
zat i a, föld nyiljék meg és szülje a Megvúltót. lz. ·15, 8. 
Cselekszi pedig ezt azon új~a,tos szándokból : mivel az ó szö
vetségi korszakot, melly Udvözitőnk eljövetelére vonatkozó 
ann y i jövendölésektől viszhangzott - mintegy képzeletileg 
e négy hét alatt hiveivel át élni kivánja, - beleszövén ez 
idő szerint tarta,tni szokott szent mise könyörgéseibe a pro
fétáknak Üdvözítönkre vonatkozó jövendöléseit. 

És vajjon mire figyelmeztetn~k nlinket szentegyházunk 
ezen intézkedései? a,rra Szerelmesim! hogy mi is vele együtt 
az adventi idöszakban éljük át képzeletileg az ó szövetségi 
korszakot; a, szent ha, j dan pa,triárkái s profétáival sóhajtoz-



zunk mi is Megváltónk eljövetele után; és hogy e kor titok
teljes eseményei feletti merengéseink teljesebbek legyenek, 
egy uttal figyelmeztet az ó szövetségi könyvek tarta:~mára: 
miszerint azokat olvasva, bennök kutatva, nlinuen Udvözi
tt'ínkre vonatkozó jóslatokkal megismerkedjiink. .. Ezek szá
ma felettébb nagy, és akként ragyognak a szentirás lapjain 
mint a csillagok a sötét éjben ! .. 

Mi e szent kor eseményei között már egy nagy utat tet
tlink; minél jobban haladánk előre - annál fényesebben 
emelkedett a jövendő idök határainál a megváltás igért nap
ja! U gy hiszem Szerelmesim! hogy örömmel időzött lelketek 
a szent prof{~ták eme jövendöléseinél, mivel Megváltónkbani 
hit- s szeretetünk csak erősödött az által. De most - miclön 
a hátrftlevö jóslatok nyomán egész a kisdeu Jézus bölcsöjeig 
lefogunk vezettetni, midön -- öt, szüz anyja karjain látni 
fogjuk,- ez öröm a legmagasabb fokot éri el; mivel amire 
törekedtünk, mit csalhatatlanul bebizonyítva olly jól esik 
tudnunk, a teljes meggyőződés világában állani fog előttünk: 
., h o g y k i t a z Is t e n a p a r n, d i c s o mb a n me g i g é r t, 
k i t a p r o f é t á k m e g j ö v e u d ö l t e k, - u g y a n a z, k i 
az egész földet n.lkotta és a Kálvária hegyen 
é r e t t ü n k m e g h a l t." 

Szent Lélek Isten ! ki e jóslatokat a proféták ajakira tet
ted - légy veliink mai tanitásunkban! 

* * * 
Miért előzte meg a Megváltó születését majdnem négy 

ezer évre terjedő idö? az emberiség megváltása iránt adott 
isteni igéretnek miért kellett olly sokára teljesedésbe jönni? 
Ne kérdezzük ezt, ez az Isten titka. Arasznyi eszünkkel böl
csesége tengerét mérni nem fogjuk. Ki e mindenséget annyi 
isteni tökélylyel teremté, egyháza alapíttatásánál sem hibáz
hatta el az alkalmas eszközöket. Azt tudjuk, hogy amit igért 
beteljesítette. A négy ezred évek alatt élt népek aljasodásá
ból szinte megtanulhattuk: hogy hová sülyedhet az emberi 
nem, ru ivé lehet akkor, ha Isten ellen pártot üt, ha törvényeit 
elhagyja- ! ... 

Az ó szövetségbeli proféták ez erkölcsi hanyatlás köze-
Ptzm:Íil)··fü.zder .. liiadjR a Sz"ot-hhlín~Tdnuht. 3 



34 

pette a zsidó nép Isten ben i hitének támaszai vnlámtk. Az D 
kezökbe helyezé az Isten a jövendölés fáklyáját- hogy an
nak világánál a jövendő idők legbolclogitóbb titkát- a meg
váltást előre szemlélve, azt megjövendölhessék. Egy jobb 
jövő iránti reménységnek ébren tartása mellett, az ö tanitá
saik mentették Izrael népét a bálványimádástól, mellybell, 
kivüle, minden népek elmerülve valámtk. Ök készitették elt• 
a választott népet, Megváltónk méltó elfogadására. A m i a 
tanító egyház a kereszténységben, azok valának a pm{étúk 
a zsidó nép között: isteni eszközök, az igaz hit fentartásü.ra. 
Azonban jövendöléseik nemcsak az ó de az ujszövet.ségbe1~ is 
világitanak i mivel Megváltónk istensége, csodás születése, 
szenvedései, halála, s foltámadásának ök sz inte hiteles tan u i: 
fölhíván nlinden keresztényt -- jövendölésekkel teljes szcnt 
könyveik olvasására, mP-llyek, Megváltónkbani hitünk erö~
bitésére szolgálandnak. Mi ez intést követni fogjuk. Ujból 
kezeinkbe vesszük az ó szövetség könyveit, hogy a hát.raleYú 
jövendölésekkel megismerkedjünk. A milly rendben Üdvö
zitönk életeseményei egymásra következnek, -- azon remlet 
fogjuk tartani mi is elöadásunkban. 

l. A tüz beszédü lzaiás proféta jövendölésein kezdjük. 
Könyvéhen olvassuk - hogy a népek várakozása, a ki szü
]etni fog, Is t e n lészen. "Me rt kisded sz ületett nekünk és fi n 
adatott nekünk és annak fejedelemsége az ö válláu vagyon, 
és hivattatik az ő neve csodálatosnak, tanácsadónak, Istennek, 
erősnek, a következendó idök atyjának, békesség fejedelmé
nek. Megöregbül hirodalma és a békeségnek nem lészen vé
ge i a Dávid király székébe ül, hogy megerősítse és vasl:a
gitsa. az itéletben és igazságban mostantól fogva és miiHl
örökké. Iz. 9, 6-7. l\iidön Üdvözítönk megkereszteltetett a 
Jordánban és a hegyen Rzinében átváltozott, -- maga a 
mennyeí atya bizonyítá fel<'íle: hogy ö a szerelmcs fia, kit 
hallgatnunk kell. Mát. 17, 5. 3, 17. Krisztus urunk magát 
szinte: kezdet s végnek uevezi, ki vagyon, a ki vala, és a ki 
eljövendő a Miudenható. Jele. l, 8. Az apostolok pedig ta
nították Jelöle: hogy mindenek általa lettek és nála nélkül 
semmi sem lett ami lett. Ján. l, 3.· Csodatettei, föltáma
dása és egyházának megalapíttatása ujból mindenek felett 
hizonyi~ják: - hogy a ki flzeket. végre hajt.á. mmak Isten-
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nek kellett. lenni. És igy beteljesedett : hogy a kisded ki szü
letett nekiink, - a békesség fejedelme, és a jövendő idők 
atyja egyszer·smind. 

2. Megjövendöli még Izaiá~- hogy a Megváltó sz U z
t ö l sz ü l e t e n d. "Szóla az U r Akáznak, mondván: kérj jelt 
magadnak a te uradtól Istenedtől, a pokol mélységében vagy 
fen a magasságban. És mondá Ákáz: nem kérek s nem ki
f:értem az U ra t .... Az okért az U r ö maga ad jelt nektele 
Ime egy szüz méhében fogad és fiat szül és neve Emmanu
elnek hivattatik. lz. 7, ll -14. Szerelmesim! ezen Emma
nuel - mi annyit teszen zsidóul, mint Isten velünk, maga. 
Üuvözitönk, ki valóban Isten lévén, nlindig velünk volt. Fe
löle vagyon irva: hogy szüz anyja, szüzességének sérelme 
nélkül a Szent.lélek által fogadta öt méhébe; Mát. l, 18-23. 
az emberi-nem történeteiben egyedül az ö életeseményei kö
zött olvassuk eme renukivüli s természet fölötti kiváltságot, 
- melly emberi fogalom szerint lehetetlenséggel határos!-

De a profeták könyvei szüz anyjáról is megemlékeztek. 
Mózses e szavai: csillag támad fel Jákobból és vessző Izra
elből - sz. Máriára vonatkoznak; .Mózs. IV. 24, 17. Eze
kiel: zárt kapunak nevezi, melly fel nem nyittatik és férfiu 
azon által nem mégyen, hanem csak az Izrael ura Istene; 
Ezek. 44, 2. Felöle zengé Dávid király hárfája hurjai mel
lett: a királyné jobb kezed felől állott aranyos ruházatban, 
környülvétetvén soknemii ékességgel; Zsolt. 44, l O. Róla 
emlékezik Salamon király az énekek énekében, sziiz szeplöt
lenségét e szavakkal di(~söitvén: te szép vagy egészben és 
nincs benned sze pl ö .... Enekek én. 47 7. 

3. lzaiá.c;; kortársa lYiicheás profeta, - már a v á r os 
n e v é t mellyben Üdvözítönk születendö vala, - adja tud
tunkra. "És te Efratimak Bethleheme kicsiny a J u dán ak ez
rei között, te belőled származik nekem a ki uralkodó légyen 
Izraelben; és annak kijövetele elejétől fogva, az örök napok
tól fogva. Az okért meghagyja öket (t. i. a.z lstentől Izrael 
népére bocsájtott soknemü sanya.l'uságokban) az ideig, melly
ben a sz ülö szülni fog, és az ö atyjafiainak maradékai meg
térnek az Izrael fiaihoz . .Mich. 5, 2-4. Hogy ezen jövendö
lés beteljesedjék - midön szüz Mária épen drága szent terhét 
hordá: Augustus romai császártól parancsolat jő ki, az ösz-

3* 
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szes zsidó népet összeírni adó alá. Ez okból minden zsidó csa
lád, nemzetsége városába sietett, és ezek közöt.t szüz Mária 
.József nevü jegyesével Názárethböl Bethlehembe jött: - a 
hol a szülés perczei utol érték. Ime milly titokteljesek a goncl
viselésnek utjai! Emberi belátás szerint Názárethben szülte 
volna meg szüz Mária szent fiát; de az Isten-- hogy az irás 
szavai beteljesedjenek, akké11t intézi el a világ eseményeit, 
miszerint egy császári adóösszeíró parancs szüz Máriát szen! 
terhével Bethlehembe jönni kényszerítse. Még két fontos 
tárgyban értesülünk e jövendölésnéL Azon szavakban: hogy 
annak eljövetele elejétől fogva, az örök napoktól 1ogva -
tanuljuk: hogy a Megváltó, Isten lészen egyszersmind, kiröl 
az evangeliarn mondja: Kezdetben vala az ige, és az ige Is
tennél vala, és lsten vala az ige; Ján. l, L .. Midijn pedig ál
lítja: hogy a választott nép sanyarnsága U dvözitőnk szüle
téseig tartani fog, - értésünkre adja azt, a mi vaJósággal 
beteljesedett: miszerint miuda.zokra, - kik megtérnek ah
hoz a kit a szülö sz ülni fog, az üdvösség napjai fognak követ
kezni. És a megtértekre e napok bekövetkeztek. 

4. lzaiás megjövendöli: hogy a kisded Jézusnak a r a
n y a t s törnjén y t hozandnak ajándokul a keleti királyok. 
"Kelj fól s világosuJj meg JeruzsaJem, mert eljött a te vilá
gosságod, és az U r dicsösége feltáuiad rajtad. Mert ime a sö
tétség beborítja a földet, és a homály a népeket, te rajtad pe
dig feltámad az Ur .... Es a pogányok a te világosságodban 
járnak, és a királyok a te eljövetelednek fényességében ... 
emeld fel köröskörül szemeidet és lásd, mind ezek egybe 
gyültek és hozzád jöttek aranyat s tömjényt hozván, és az 
Urnak dicséretet hirdetvén. lz. GO, 1---ö. Dávid király e 
körülményre vonatkozólag szintén illyetén jövendölést ha
gyott hátra zsoltáraiban: "Tarsis és asziget királyai ajándé
kokat mutatnak bé, Arábia s Száha királyai ajándékokat hoz
nak - - és imádják öt a földnek mimlen királyai, minden 
nemzetségek szolgálnak neki - - és arábiai arany adatik 
neki." Zsolt. 71, 10-15. Szerelmesim! az egyház vizkereszt 
napján ünnepli emlékét ama három keleti királyoknak: kik 
arany, tömjény- s myrhával kedveskedtek a kisded Jézus
nak. Midön Jeruzsálembe érkeztek ezen kérdésökkel tuda
kozódá.nak a meg-született Megváltó fe]ől: "hol vagyon a ki 
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született, a zsidók királya; mert láttuk csillagát napkeleten, 
és imádni jöttünk őt?" .. 

5. Malachiás proféta megjövendöli- Udvözitőnknek a 
j e r u zs á l em i t em p 1 om b a v a l ó fe l j ö v e t e l é t. "Ime 
én elküldöm, az én angyalomat, és e lk észiti az utat az én or
czám előtt. Es mindjárt eljő az ö templomába az uralkodó a 
kit ti kerestek, s a testamentomnak angyala a kit ti kiván
tok. Ma.Iach. 3, l. Ismét Aggeus proféta e körülményre 
vonatkozólag ekként jövendöl: " ... még egy kevés idő va
gyon és én meginditok mindcn nemzetségeket, és eljö a ki 
kivántatott minden nemze~ségektöl és betöltendi e ház[l.t di
csőséggel. Agg. 2, 7-8. Es vajjon nem olvassnk-e az evan
geliomban: hogy ker. sz. János, utkészitö gyanánt előzte 
meg drága Megváltónkat? nincseu-e följegyezve ama ese
mény: hogy 12 éves koráhan frilméne a jeruzsálemi temp
lom ba az ·ünnepek szokása szerint? Volt-e fényesebb s di
csőséggel teljesebb korszaka az Isten e szent hajlokának -
mint a midön a népektől várt. Megváltó elöször kezdé benne 
hirdetni az evangeliomat? ... 

G. Hanem Üdvözítönk csodatettei is megjövendöl
tetnek a proféták által. lzaiásnál olvassuk: "Az Isten ő ma
ga eljö és megszahadit titeket ... és akkor megnyilnak a va
kok szemei, s a süketek fiilei nyitva lesznek; akkor ugrál a 
.c:ánta mint a szarvas és oldva lészen a némának nyelve. Iza. 
35, 1-G. E csodák teljesedéséröl szólhatnának a jerikoi kol
dus, a születésétől fogva vak ifju, számtalan sánták, némák s 
süketek, a poklosak ... és a sirha fekvő Lázár, kit halottaiból 
föltámasztott! Maga Üdvözítönk e jövendölést tarthatta sze
mei előtt, midön a kereszt. sz. János követtanítványait elbo
csájtván, utasításui adá nekik e hir átadását: hogy a vakok 
látnak, a sánták járnak, a poklosak megtisztul nak, a sUketek 
hallanak, és a halottak föltámadnak. Luk. 7, 22. 

7. A szenttörténetileg hires szamárfajról is emlékez
nek a proféták. Zakkeus egy fias nőstény szamarat emlit, 
mellyen Üdvözítönk Jeruzsálembe bevonuland. "Vigadj Sion 
leánya, örven~ezz Jeruzsálem leánya. Ime a te királyod eljő 
neked igaz s U dvözitő; ő szegény s nőstény szamáron ülve jön, 
és a szamárnak vemhén. Zak. 9, 9. -- Ez eseményre vonatko
zólag sz. Máté a következő sorokat hagyá hátra evangelio-



38 

rnában: ,:És rnikor .Jeruzsálemhez közelgett volna, és jöttek 
volna az olajfák hegyére, akkor Jézus elküldötte két tanít
ványait, mondván: menjetek a ka.stélyba s ott találtok meg
kötött szamarat s vemhét vele, oldjátok meg s hozzátok hoz
zám." Mát. 21, 1-9_._ Ti tudjátok Szerelmesim! miszerint e 
szamáron vonnit bé Udvözitönk Jeruzsálem vúrosúba. A nép 
örömriadva fogadta öt és e szavakkal üdvözlé: "Hosanna Dá
vid fiának, áldott ki az Ur nevében jő!" 

8. Megváltónk fájdnlmai, szenvedései szinte 
megjövendöltettek " ... nincs neki szinc scm ékessége, igy 
szól lzaiás, néztük őtet s nem vala tekintete, és kivántuk ó tet 
a megutáltatottat és az utolsóbbat a férfiak között, a fájdal
mas férfiat .... Bizonyára a mi betegségeinket ö viselte, fáj
dalmainkat ö hordozta - - és mi őtet mintegy poklosnak 
~ll i tottuk s Istentől megostoroztatottnak, megaláztatottnak. 
0 pedig megsebesíttetett ami hamisságunkért, megrontatott 
a mi büneinkért ... és az ö sebei által gyógyultunk meg. Mi 
mindnyájan mint a juhok eltévelyedtünk - - és ö reá tette 
az U r mindnyájunk hamisságát. Megáldoztatott, mert ö akar
ta, és meg nem nyitotta száját." Izai. 53,2-10. E rövid ~za
vakban milly fönségesen, mennyi pontossággnl Üljtetile meg, 
megváltásm1k oka, módja és titka! .. Sz. Pál apostol azt irja: 
hogy Krisztus U runk ami büncinkért halt meg; I. Kor. 15, 3. 
Szent Máté evangelista pedig bizonyitja, hogy: ö vette fol 
erötlenségüuket, ö hordozta betegségeinket. Mát. 8, 17. Tc
hát már az ó szövetségi korban vala megmondva: hogy bü
neinkért _ _nekünk kellett volna meghalni, a fájdalmakat szen
vedni, Udvözitőnk által kiállott kínoztatásokat elviselni l -
És hogy ezt Üdvözitönk magára vállalá: tevé azt tisztán 
i'zabad akaratából, hogy kéksége s sebei által bennünket meg
gyógyitson. Ö vala az Isten báránya, ki midőn foláldoztatott 
meg nem nyitotta száját, - és elvevé a világ büneit! ... 

9. Megjósolja még lzaiás Krisztus U runk által alapitand() 
e g y h á z nagyságát, hatalmát, boldogító hatását, az apos
to,Iolcnak minrlen népekhözi küldetését az igazság tanitására. 
"Es az utolsó napokban elkészittetik az U r házának hegye, a 
hegyek tetején s folemeltetik a halmok fölébe, és ahhoz fo
lyamodnak rninden nemzetségek, és elmennek sok népek és 
azt mondják: jertek el és meujiink fel az U r hegyére, és a, 
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Jákob Istene házához, megtanit minket az ö ösvényin jár
nunk, mert Sion ból mégyen ki a törvény és az U r igéje Je
ruzsálem ből. Iz. 2, 1-3. E jövendöléstM icheás proféta szinte 
~zórul szóra ismétli. Mich. 4, 1-2. Hogy az evangeliomi 
igazságokat, mellyek Jeruzsálemben hirdettettek ki először, 
minden népek siettek befogadni, - azt a történetekből tud
juk; és hogy az a világ végsö határáig elterjedt, és fényé
nél a világ minden nemzetségei köztil járnak - ezt napjaink 
is bizonyítják. JeruzsálemböJ ment ki ugyan az Isten igéje, 
de mivel örök végzet szerint e bi.inös város szétrombolandó 
vala, helyébe Péter sziklája helyeztetett Ro!!lába, a hitkin
csek alapja gyanánt. Ez uj ,J~.ruzsálem - Udvözitönk korá
túl áll, az egyház, mellyct Udvöziüínk e sziklára alapított., 
az idötöl fogva so~_Ht meg nem szúnt élni. O azon öntudattal 
bir, hogy látta U<lvözitiínket., hallotta tanításait, bámulta 
csodáit~ az utolsó vacsorán, az elbucsuzásnál ott volt; a ke
reszt töve abU az apostolok s tfi;_nitvúnyok személyében kik
nek örökségd lú1ja, ott állott. 0 emlékezetben tartja mosta
nig l\legváltónk minden igéreteit; egy élő emberhez hason
latos bizonyossággal hiszen mindeneket amik a kath. egy
ház hitösszegéhez tartowak: mivel hitelességök s valódisá
guk rucilett ö maga n z clsö és egyetlen tam1. Nála mi sem 
mehet feledésbe, mivel soha sem szi'tnt meg élni; őt a tévely 
megnem ronthatja,-- mivel világ végezetéig a Sz.-Lélek ve
le van. 

10. A Megvúltó tnnitásának milly boldogító hatá
" a leend a népekre -- ismét lzaiás proféta jövendöléseiből 
tudj uk. " ... amint leszfill az eső és a hó az égből és oda töb
bé vissza nem tér, hanem megrészegiti a foldet és megöntözi 
azt, és termővé teszi azt ... ugy lészen az {m igém melly szám
ból ki mégyen, nem tór hozzám Uresen, hanem megcselekszi 
valamiket akartam ... a hegyek s halmok dicséretet énekel
nek, sa tartománynak minden fiai kézzel tapsolnak ... A boj
torján helyébe jegenye terem, és a csalán helyébe, myrt.us 
növekedik. lz. 55, l O --13. Talán kérdezni fogjátok mikor 
termett jegenye a bojtorján helyén és csalán tövén myrha? 
hasonlitsátok egybe a keresztény társadalmat a pogány vi
lág erkölcseivel- s minden meg lesz fejtve. Valéban miként 
az esö és hóval megtermékenyül a fold, -- ugy gazdagodott 
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az evangeliomi igazságok hatása alatt az emberi sziv is. A 
rabszolgának lehulltak bilincsei; a nő és anya visszahelyez
tetett emberi jogaiba; a gyermek bölcsője szent szálakkal 
csatoltatott a szülök szívéhez; a szegénység az alamizsná
hoz, a nyomor a résztvevő sziv segedelméhez jogot nyertek. 
Minden ember az élet bármilly viszontagságai között test
véri kötelékeknél fogva adósa lett egymásnak. A szenvedé
seket enyhitö szeretet-intézetek megsokasodtak; a börtönök 
mélyeiben sinlödők látogattatnak; és az elhagyott betegek 
ágyait - résztvevő és irgalmas szivü keresztények, férfiak 
s nők veszik körül. .. Megzöldült tehát az emberi társadalom
ban az avar, a csalán illatozóvá lett, és kellem.es fává nőtt a 
b . ., ' OJtOl'Jan .... 

ll. Dániel proféta már az i d ö t határozza meg, mell y
hen Üdvözítönk születni fog. Ö Gabriel arkangyal kinyil~t
koztatása után, Jeruzsálem ujra-építésétől kezdve 483-ik esz
tendőben, vagy_~s a zsidó számítás-rnód szerint G 9 hetek mulva 
alapítja meg Udvözítönk eljövetelét. " ... Midön azután a 
bünnek vége szakad, a gonoszság eltörültetik, az örök igaz
ság előhozatik s beteljesedik a látás s a jövendölés, a szen
tek szentje pedig felkenetik." Dán. 9, 24. Az itt megjósolt idő 
Tiberius császár uralkodásának 15-ik évéhen telt ki, rnidőn 
Üdvözítönk tanítói pályájára lépett. Eme számokra alapuló, 
s határozott jövendölés után - nem fogjuk csodálni: hogy 
a zsidó nép Üdvözítönk születésének idejében, - az üdvös
ség napját, már mint perczenkint bekövetkezendö eseményt 
várta! De.~ proféta könyvének még egy más helyén is rá 
ismerünk Udvözitönkre; és pedig ott, a hol az utolsó itélet 
napját irja le. Az Istenről, mint az utolsó itélet napja birájáról 
szólván, mondja: "az ö királyi széke tüzes láng, és az ő ke
rekei mint égő tüz. Tüzes és sebes folyó viz jö vala ki az ő 
szine elöl, ezernyi ezeren szolgálnak vala neki: az ítélő leüle 
és a könyvek felnyittatának. Dán. 7, 9-10. lzaiás pedig e 
t;~rgyra vonatkozólag mondja: hogy eljö egykoron - (az 
Udv~zitö) erősségge!, és ö vele a jutalom is eljövend. Iza. 40, 
l O. Es vajjon az utolsó itél.~tröl nem ugyan ezeket olvassuk 
az evangeliomban? maga Udvözítönk nem adja-e tudtunkra 
másodizbeni eljövetelét - a világ végnapjaiban? 

12. Hanem az elősorolt jövendölések nyomán már a tel-
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jesülés korának elöestvéjéhez értünk. A mai evangeliom fol 
említi a puszták szózatát ker. szt Jánost, - kinek kötelessé
ge vala, -- Megváltónk bizonyitása szerint is - a zsidó né
pet egy rendkivüli eseményre előkészíteni. Iza. 40, 3-5. és 
.MaJach. proféták 3, l. majdnem egyenlő szavakkal tüntetik 
előnkbe szt Jánost: - öt a puszták kiáltó szózatának nevez
vén, - ki eikésziti az urnak utjait, és egyenesekké teszi ös
vényeit! Krisztus maga teszen felöle bizonyságot, - öt an
nak ismervén el, ki a profétá.k által megjövenclöltetett; egy
~zersmind dicséreteivel elhalmozza, mondván: hogy az asz
f'Zonyok közül, nem született nagyobb n:íl:.ínid. Mát. ll, ll. 
A midön tehát megszületett a puszták szózata, tanitani kezdé 
a népet és bünbánatra folhivni: a fonehbi jövendölések nyo
mán - mindenki meggyözödhetett, hogy a megváltó is vagy 
már megszületett, - vagy nemsokára születni fog. 

13. Még nz öreg Simeont kell fölemlitenem, - ki haj
lott korában igéretet vett a Szt-Lélektöl: hogy megnem hal 
addig, mig az Ur fölkentjét nem látandja. ts midön sz. Mária 
és József, fölvivék Jézust a törvény szokása szerint a tem
plomba, a hol Simeon is jelen volt: ez, - Urunkat megpil
lantva, karjaira vevé, és látnoki lélekkel szóla felöle: most 
hocsájtod el szolgádnt Uram! a ~e igéd szerint békeség
bell, mert látták szemeim a te Udvözitödet, kit szerez
tél minden uépek szine elébe világosságul, a pogányok meg
világositá~_ára, s dicsőségül a te népednek Izraelnek. Luk. 2, 
25-32. Udvözitönk eljövetelére vonatkozó jósJatok közül, 
ez vala az utolsó,, melly már akkor jelentetett ki, a midőn 
be is teljesedett. Adám és Éva az első igéretet nyerték, -
Simeon az utolsót. A paranicsomban ez igéret még csak egy 
forrás vala; és rnost már nagy s mély folyamként látjuk azt 
a századok medrén át lefelé sietni, - mig Tiberius romai 
császár kol'ában a bethlehAmi jászolnál megállapodik. ... 

De elhallgatok immár. Az ó szövetség minden köny
veit kellene idéznem, a titokteljes szertartásokat és isteni ren
deletek tartalmát magyaráznom; több ájtatos patriarkák s 
proféták életét rajzolnom: ha mind azt ohajtanám előszám-
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lálni, - mi benne Ü d vözitönkre vonatkozik. Remélem Sze
reimesim! hogy az ó szövetségi kor eseményei közöt.t tett 
ezen utazásunk - mindnyájatok lelkének kellemetes, hit 
erősitö s tanulságos vala. Azon ban egy dolog még is mélyen 
megszomorít. Mivel ama népet - mellynek körében e jö
vendölések hangzottak, melly Mózsest hallotta, Dávid fönsé
ges zsoltáraihan gyönyörködött, és a proféták láng szavai és 
jóslntai által ~Ily sokszor biinös merevültségéből fölrázatot.t; 
c nép, mellyUdvözitőnk életeseményeiben, a katholika egy
ház elterjedésében, az ószövetségi jóslntok mindenikét betel
jet3edni látta: e nép, nz isteni igazság mellett tanuskodó en y
nyi bizonyítványok ellenére, -- ,Jéznsban nem hiszen! ... , 

O Izrael népe! hnjdan választott népe az Istennek! Ah
mhám, Izsák s Jákob atyáitinak nevére hivlak föl, - .. vizs
gáld meg jobhan az ó szövetség könyveit, mivel azok Udvö
zitönkről tesznek bizonyságot. A messiás, kit ti már haszta
lanul vártok, ami Űdvözitt.nk ,Jézus Iüisztns; --- kinek sze
mélyében a proféták mimlen jövendölései he teljesedtek. O! 
vajha itt lenne már nz id(,, ~ - mellyet a proictn lelkében 
előre látván, megtérésteket ez érzékeny szavakban írja le: 
"kiöntöm a Dávi<l házára és Jeruzsálem lakóira a malasztnak 
s könyörgésnek lelkét; és reám 11éznek kit által szegeztek. 
és sirnak ö rnjt.a, ollyan sir/tssal mint. az egyetlen egyen, és 
bánkódnak ö rajta a mint húnkódni szoktak az elsí>szülött 
halálán. Zak. 12, l O. Imádkozz Izrael nf~pe -- e kegy~::lem
ért; ó kéJjed a világosságot me! ly a pogány népek lelkét is 
megvilágositoLta már! Ké1júk mi is érettök az Istent, -
Szerelmesim! "hogy a fedél, me !ty Mözses könyveinek ol
vasásánál értelmöket nyomja - elvétessék: - -- mert a mai 
napig az ó testamentom olvasásában , azon födél felfödetlen 
maradt. - - 1\fikor pe<lig (az Izrael népe) megtér az Urlv)Z 
- a fedél ti)lvdetik." Sz. Pál II. Kor 3, 13-- J G. 

Most mftr közele<ljünk mi is a jászolbölcsííhöz, melly 
egy hét mu !va drága Megváltónkat mutatandja be a világ
nak. Tegyiik lábaihoz a koszornt. mellyet az ú szövetségi 
kor szer1t virágaiból - a proféták jövendöléseiböJ egybe 
füztü11k. ... Kifejezhetetlenül bájoló mennyei illat iimlik el 
ar.vn. És o milly szépen illik e kos.~oru reá; egyedúl csakiJ 
reá illik, s m~m másra. Ö benne ismerjiik föl ama fönséges 
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alakot, rnelly az ó szövetségi korszak félhomályában szünet
lenül emelkedve, végre isteni fönségében szUz anyjának kar
jain Bethlehemben, és a Golgotha tetején a keresztfán meg
jelenik ... 

Adjunk hálát az Istennek! kibeszélhetetlen irgalmáért: 
hogy ösapánk iszonyu bukása után, anuyi évezredeken át, 
a kétségbeesés örvéuyétölmegmeutve, reménység nélkülnem 
hagyta az emberi nemet. Amen. 



Advent első vasárnapra. 
Az utolsó napról. 

Nagy háboruság lészen akkor, minemü nem volt világ h:ezdetétöl 
fogva eddig, nem is lészen. - .Máté 24, 21. 

Érzem egy részről az emberi természet gyarlóságát, 
ruelly szerint ki sem mondhatja kérkedőleg: hogy ö vétket 
Hem mivelt; - más részről nem kételkedhetvén az Isten igaz
ságáról, rnelly előtt semmi tisztátalan meg nem á1lhat; -
szent borzalom fu~ja át valómat i - félelem s rettegés közt 
emlékezem szent Pál apostol a korinthusiakhoz intézett le
velének szavaira: "M i n d n y á junknak rn e g ke ll e t ik 
jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy 
kiki elvegye annak, ami jót vagy gonoszt a 
t e s t b e n c s e l e k e d e t t , j u t a l m á t v a g y b ü n t e t é
s é t" 1) i mert nem tudom, ha jutalomra, vagy kárhozatra 
legyek-e rnéltó? 

Keresztény Feleim! Mindnyájunknak megkelletik jelen
nünk a Krisztus ítélő széke előtt! Jól megjegyezzétek e mon
dást; s e gondolat, ha bár irtózatot gerjeszt is bennünk, soha 
el ne tünjék elménkből; s legyen ösztön arra: hogy minden
napi imáinkban, forró érzemények közt sóhajtsunk az Ur ir
galmához a penitentziatartó királlyal: "Köny ö r ü I j r a j
t am, Is t e n! n a g y i r g a lm ass á g o d sz e r i n t, és k ö
n y ö r ü l e t ess é g e d sok as á g a sz e r i n t t ö r ü l d e l b ü
n e im e t" 2). Mindennap, szivünk keserüségében, könyek
kel áztassuk nyugvó ágyunkat, ama büneinkért i mellyek-

1
) 2. Kor. 5 1 10. - 1) Zsolt. 50 1 3. 
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kel olly sokszor megbusitottuk Teremtőnket: különben ez el
határozó nap, a világ végnapja, mellyről sz. Pál apostol fen
tebbi szavaival emlékezik, kárhozat napja leend. 

És még is, milly kevesen emlékeznek meg e legérde
kes b napról; pedig e megemlékezés egy leghatalmasabb esz
köz volna, a vétkes gerjedehnek lecsillapítására, rendetlen 
érzeményeink fékezésére; - a leghatalmasabb eszköz volna 
arra: hogy sz. Pálként "fél e l emmel és r e t t e g és se l 
munkáljuk üdvösségünket" 1). Mire nézve: hogy a 
keresztények e végelhatározó napot ne vegyék közönyös 
érzettel; mai beszédem ben szólandok a z u t o 1 s ó n a p r ó l, s 
az azon történendő itéletrőL 

Ama rettenetes napot akarom én ez órában lefesteni, 
melly a sötét jövendő utolsó napja lészen; ama napot, mely
lyen jövendő sorsunk örökre, s változatlanul fog elhatároz
tatni. - Mikor lesz e nap? előttünk rejtve van; mert a jö
vendő leple alá tekinthetui , egy halandónak nem adatott.
Azonban legyen közel, vagy igen messze, mindegy: annyi 
bizonyos, hogy lesz egykor egy nap, mellyre többé est és 
·éj nem következik; s ha már egykor a sirban alszunk, 
ha számadással tartozó lelkünk innen elköltözött; mi lesz 
közelebb hozzánk, mint e minden napok legnagyobbik 
napja? 

Minden lépéssei, me11yet ez életben előre, vagy hátra 
teszünk, e naphoz közelitünk. - Minden órakongás, melly 
az elmultat hangoztatja, azon utolsó órát hozza közelebb, 
melly örök jövendőnk elhatározója leend. Azért előre aka
runk megemlékezni e napról, hogy üdvösséges félelemtől 
meghatva, soha ne vétkezzünk; s ama nap ne találjon min
ket épen akkor, mikor üdvösségünktől legtávolabb járunk; 
ruert szent Máté figyelmeztetése szerint "a melly órában nem 
véljük, abban jelenik meg az ember fia" 2). - Lássuk tehát 
K. a világ utolsó napját. 

Te pedig világbirája, hatalmas Jézus! áld meg e jelen 
órát l Figyelmezzetek ! 

Szinjáték ez élet, mellyben becsület, becstelenség; sze
retet, gyülölség; jótét, irigység; szelidség, durvaság; iste-

') Filipp. 2, 12. - l) Mnté 24, 44. 
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nesség s istentelenség, karöltve szerepeinek; sőt tapasztala
tilag azt veszszük észre, hogy itt az erkölcstelenség inkább 
gyözedelmeskedik, mint az erkölcs, a gonoszság inkább ju
talmaztntik, mint a jámborság. Hány elvetemült bárdolnt
Jan, részesül tiszteletben, tekintetben? s játszva tölti vidám 
napjait; midőn a jószivü jámbor, szerénybecsületessége mel
lett megvettetve porba tiportatik. - MárK. H.! ha n csupa 
természeti okosság is belátja azt: hogy nem lehet mindegy, 
ha a teremtmény imádja, vagy káromolja 1\:.remtöjét; fele
hnrátjánn,k segitségére vagy romlásám igyekezzék; kenyér
rel vagy kövel hajigáljon, Istennek vagy n világnak szol
g·áljon e valaki; me1-t n, jó és rosz tett nem üres képzelet; -
kell tehát egy napnak is lenni, mellyen Isten örök igazsága 
szcrint az jó erkölcs n jutalmat, az erkölcstelenség pedig a 
büntetést elvegye; -- s ezt Isten n, végitéletben, az egész 
világ előtt nyiltan akmja osztani; mint ezt az Apostolok cse
lekedeteiben olvassuk: "napot rendelt, n mellyen 
megi téli e világot igazságban" 1) és akkor sz. Pál 
szerint "n sötétsé g n ek t i tk a i t me g v i l á g os i t a
ni, sa szivek tanácsait is kinyilatkoztatni fog
j a" 2). 

Ez a nap IC H.! mellyen az egek fényes csillagai elho
mályosoduak; mert azon halandó, kinek számára világitot
tak, nem lészen többé. - Elvégzi minden élő teremtmény, 
elvégzi a Jegutólján sz ületett gyermek is halálos hörgését; s 
minden, a mi élt, lelketlenül fog feküdni a forró göröngyök 
között. Végre a fóld is, melly ulinket édes anyaként táplált 
elmulik, s beteljesedik, mit az evangeliomi fejezet mond: 
,,s l á t n i fo g j á k a z em b e r fi á t n a g y h a t a l o m m a l 
é s fe l s é g g e l a z é g u e k fe l h ö i b e n k ö z e l g e t u i" 3) 

hogy kiegyenlítsen mindent, és ig~zságot tegyen an
nak, kinek az itt megtagadtatott. - O fog eljőni a világ
megváltó Jézus! kinek az atyja nlinden hatalmat átadott i 
Ö! az örök atyának fia, ki az égen poklon uralkodik, ki 
előtt az egek angyalai ugy, mint a kárhozat szellemei reszket
nek; kinek egy intésére minden él és enyészik; - kinek ke
zében van a boldogság s kárhozat, kinek ítéletét egy felsőbb 

1) A11. Csel. 17, 31 - '1) 1. Kor. 4, ,-,. --- 3) Máté 211, :3o. 
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hatalom meg 11em nuí~itj:t; e végeLlen hatalm u fog eljőni~ 
minket megitél11i. - O! ki az indulatok rohamát nem isme
ri, kit az arany fénye meg nem vakit, s az édes szavak el 
nem tAutorituak; ki.~; földi gyiilölség, szeretet vagy tekintet 
meg nc!u ron t; -- O ! ezen igazságos biró fog m inket itél-
ni. -- O! ki elót.t az emberi szivek nyitva állnak, ki elött 
tudva mindenek, kinek szemei a fátyolak titkát jól látják; 
ezen Miwlentndó fog minket ítélni. - O! valljon lesz-e ak
kor is elég bátorsága ama gonoszsúgban élt hitetlennek, ki 
azt mondá egykor szivében: "nincs Isten" s egyre kaczagta 
a mennyet és poklot? -Lesz-e bátorsága kaczagva az egek
he tekinteni? látván sz. Pál mondásaként: hogy cmk
ugyan "mindnyájnnknak megkelletik jelen
nünk a Krisztus itélöszéke elött, hogy kiki el
vegye annak, ami jót vagy gonoszt a testheu 
c s c l e k e d e t t , j u t a l m á t , v a g y b ü n t e t é s é t~" 

Igenis! mindnyúju11knak megkelletik jelennünk a Krisz
tus ítélőszéke előtt, kivétel s különhség nélkül. -- Szegény 
és gazdag, ifju és öreg, ahatalmass tehetetlen együtt állnak az 
Itélö előtt, kinél meutségnek vagy visszaszólásnak helye 
nem lészen. - Jaj! akkor, százszoros jaj amaz istentelenek
nek, kik megútalkodotts:ígnkban hintek el a földről; mert 
6k is azon Jézus előtt fognak állni, kinek tanítását, példá
ját, törvényét, evangeliomát megvetették; -- azon J é z us 
előtt fognak állni, kinek szent nevét annyiszor Jdtromolták, 
reá a~myiszor hamisan esküdtek; azon Jézus előtt fognak állni 
ők is, kinek hiv tiszteWit holondokna,k tartották, üldözték s 
kinevették. Majd akkor gunyos mosolyuk cl fog némulni, 
mert ezen Jézas, ki minJcn szót mél'legt·e teend, a hegye
ket s esiHagokat mcgla.tolja; meghirálandja a királyok s ha
talmasok tetteit ugy, mint az alacsony pómak csekély hi
báit. Istell elött nincs személy vúlogatás. - Ama kegyct
len, kinek egy intésére milliók reszketnek, s a, szegény cl
tapodott, kinek egy férgi5u nincs ha tal ma;- ama nagy rab
ló, ki soka~;;~t P lisztitott, s ama kis tolvaj ki egy, koldus fil
létjét tubjdomitá. e~; - egyaránt fognak számolni tetteikről, 
s rettegéssel várandják az itéletet, melly öket méltányosan 
sujtani fogja. 

Kedvesim! Ott. tnlllf\111 lesz ll,Q'y, mint itt ez életben : 
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hol soknak szemében az a jámbor s becsületes ember, ki szi
neskedö s ügyesen tudja forgatni köpenyé t, habár szivében 
a legundokabb szörnyeteg légyen is; de ott ö igazságban 
ítéli e világot, s mindenkit a maga utja szerint, hogy elve
gye kiki tetteinek jutalmát, vagy büntetését. - Ott a leg
szigorubb részrehajlatlansággal fog nekünk kiosztatni, mit 
itt magunknak gyüjtöttünk. - Kimélet nélkül tekintend ö 
mindenkinek lelke mélyébe, s mit ott látni fog, a szerint fi
zetend. Nem fog ott előszeretet uralkodni, megvesztegetés
nek, vagy elnézésnek helye nem lészen. Igazság fog az íté
letre ülni. Nem ment ott meg senkit a gazdagság, a tekin
tet, nem a szószólás, vagy pártfogák hatalmas serege; -
jámbor erkölcs ott az egyedüli szószóló, a jó lelkismeret az 
egyedüli pártfogó; minden támaszunk a religio, s a jámbo
rul töltött élet. 

Ama hatalmas gazdagot, ki pénzével egykor számtala
nokat megvesztegetett, részére hajtott, s képes volt pénzzel 
megnyerni leghamisabb ügyét is, ki fogja elkisérni a ret
tentő itélet helyére? talán ama lelkismeret nélküli tanuk, s 
ügyviselök, kik pénzével osztoztak? - Nem; egyedül csak 
cselekedetei követik őtet. - Hát ama vérszemü dölyfösöket, 
kik pártütő dühhel lstennek, királynak, hazának, törvény
nek, polgári s egyházi elöljáróknak ellenszegültek, egykor 
rendre tiporták mind azt, a mi szent, a mi isteni; ki fogja 
most bátorság okáért elkisérni a rettentő biró elébe? -Sen
ki! csak egyedül cselekedeteik követik őket. - Reszkess te
hát, és reszkessenek mindazok, kik most csak kincseikben, 
méltóságukban, hatalmas pártfogóikban, és barátjaikban bi
zakodnak; mert ama nagy napon senki sem lesz közülök , ki 
mellettök felszólaljon, ki öket pártfogolja, oltalmazza, vi
gasztalja; az egyedüli pártfogó, oltalmazó vigasztaló a tiszta 
öntudat lészen. 

O! kinek szive nem döbbenik meg ekkor? kinek lelkét 
nem száUja meg a félelem és rettegés hatalmas érzete, midön 
lehullnak núnden álarczak, napfényre jőnek minden titkok, 
láthatokká lesznek mintegy tükörben kinek kinek jó vagy 
rosz tettei? és a Míndentudó előtt lesz-e valaki, ki vétek nél
kül találtatnék? - Hisz nem vagyunk-e mindnyáján gyar
ló vétkes emberek? Nem kénytelen-e mindenki, kezét szivé-
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re tevén önkényt e vallomást tenni magáról: vétkeztem!'? -
Lesz-e valaki, ki bátor tekintettel nézhet e nap elébe? midön 
szent Ágoston nyiltan mondja: "ak i t m i b e n ta l ál a z 
ő vég-napja, abban lepi meg öt a világ utolsó 
napja: mivel mindenki a millyen állapotban 
h a l me g, a b b a n fo g me g i t é l t e t n i" 1). - Igen! és 
azért azon legyünk: hogy végóránk készületlen ne találjon 
bennünket "mert mindenki, a millyen állapotban 
h a l me g, a b b a n fo g me g i t é l t e t n i" s minden igazta
lanságért, mellyet éltünkben jóvá nem tettünk; minden kö
telességért, mellyet nem teljesitettünk; minden tartozásért, 
mellyet le nem rótunk, felelni fogunk az igazság napján. -
Ama vétkes érzemények, mellyeket a világ nem láthatott; 
minden kárhozatos akarat; minden képmutatás, szineskedés, 
mellyel a világ előtt szépitettük magunkat, napfényre jőnek, 
s kérdés alá esnek. - Minden foglalatosságbeli hanyagság
ért, vigyáztalanságért, hütlenségért, minden csalárdságért, 
mesterkélt önhaszonlesési fogásért, kapzsiságért elégtétel fog 
követeltetui ; - minden hasztalan eltöltött óra, vagy egy 
pohár viz, mellyet a szomjuhozótól megtagadtunk; minden 
részrehajló itélet, szemtelen hazugság, vagy az igazság szine 
alatt töltött hosszu, érdeme szerint fog bünhödni. 

Igen! te könnyelmü, ki gunyos szavaid, mosolyaid, el
ménczségeid által mások szivében a hit csiráját elölted s 
agyukban kétségeket támasztál, ott fogsz te megszégyenülni 
az előtt, kiben még az ördögök is hisznek, s reszketnek előt
te. - Igen! te telhetetlen kincsvadász! minden fillér, mellyet 
atyádfiától szivtelenül elhuztál; minden alkalom, mellyet ma
gad gyarapítására, azok elnyomásával felhasználtál; azon 
utolsó csep vér, mellyet atyádfiától magad hasznára önzőleg 
kisajtoltál, ott mint kárhozatos angyal fog ellened megjelen
ni , hogy te , ki em bertársoddal itt irgalma t nem tettél, ott 
irgalomra ne számolhass. - Te rágalmazó, ki mérges nyel
veddel felebarátodat becsületében megölteds ez által jövendő 
szerencséjét megrontád; te, ki hamis ítéletek által embertár
sodat mások előtt gyanusitottad, s gaz hazugságaid által eré
nyeit homályba boritottad; aMindenható mér]egében sulyo-

1) Serm. 49. de temp. 
·1 
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san fognak feküdni méltatlan tetteid.· És igy mindcn gondo
lat, minden s~ó, nlinden mulasztás minden tett, a Mindenha· 
tó naplója szerint, napfényre derittetik - Ott te atya, anya, 
ki gyermekeid elkényeztctése, vagy elhanyagolt nevelése 
által azok romlására voltál, ki gonosz példád által, azok er
kölcsösségét elölted ; - te cselédes gazda, ki képtelen szcszé
lyeid által, cselédjeidnek a jóban akadályul voltál; jusson 
eszedbe: hogy valaha mindezekről számot kell adni. - Te 
világ bölcse! kit Isten jeles értelemmel, kitünő belátással s 
okossággal többi embertársaid között megkülönböztetett, 
hogy azok javát elömozditsad; te pedig eszeddel mások csá
bitására, erkölcsi romlására, megvesztegetésére Yisszaéltél; 
meggondoltad-e: hogy számadással tartozol? - Nincs ha
landó, ki a Mindenható, mint birája előtt meg ne jelennék; 
nincs, kinek számot adni ne kellene; és ki állhat meg a leg
szentebbnek szemei előtt? - kiki rnint érdemli, a szerint 
veszi el a magáét. 

De miért e közönséges i télet? mondja tán egy valaki; 
hisz a Mindentudó előtt ugy is világosak minden tetteink,
minek a vizsgálat, midőn ugy is rninden sziv rejtekei nyitva 
állnak előtte- vagy itélet nélkül nem tudná tetteinket meg
különböztetni az Ur? - O kába okoskodás! Hisz Isten nem 
önmagáért, hanem miérettünk f0g nyilvánosan ítélni; hogy 
mi teremtmények, kik az önszeretet miatt vakok voltunk, 
lássuk saját méltatlanságunkat, lássuk ábrázatunkat leple
zetlenül; hogy senkinek ne lehessen okszerü panasza a vele 
történt méltatlanság, vagy igaztalanság miatt; mert ez lé
szen azon nap, mellyen lsten igazságos itélete, melly elJen 
e világon olly sok keserü panaszok emeltetnek, napfényre 
fog derittetni. 

A szent könyvek kétféle itéletről emlékeznek. Az első a 
különös, s történik azonnal halálunk óráján; mert "e l v é
g e z v e v a g y o n: h o g y m i n d e n em b e r cs ak e g y
sz e r h a ll j o n me g, a z u t á n p e d i g me g i t é l t es
s ék" 1). - A másik a közönséges, me Ilyen "a z Em b e r fi a 
eljövend a felhőben, nagy hatalommal és di
cs ős é g b e n" 2) az Urnak napját földeriteni, hogy a test a 

1) Zsid. 9, 27. - Z) Luk. 21, 27. 
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lélekkel együtt elvegye a magáét - hogy a sötétségnek tit
kai megvilágosita.ssanak, s a szivek tanácsai kinyilatkoztas
sanak, s az erkölcs a maga jutalmát, az erkölcstelenség pe
dig büntetését elvegye; - hogy az ál arcz lerántassék, az 
alattomosság földeritessék; hogy tetteink, szám ta.Ian kö
vetkezményeikkel együtt az egész világ szeme elé tétes
senek. 

Történik: hogy a te könnyelmüséged egy tapasztalat
lan ifjoncz kezébe egy gonosz elvekkel teljes könyvet juttat, 
mellyről ő nem is álmodott, de a te unszolásodra figyelem
mel olvas; olvassa abban a szép szinekbe burkolt ocsmány
ságokat, s észrevétlenül beszívja a romlottságot, mellyröl 
előbb fogalma sem volt; minek következtében sülyed a go
noszságba mellyet te általad ismert meg, és sülyednek vele 
többek is a te romlásodra; vesztegetik javaikat, koczkáztat
ják szerencséjöket, becsületöket: késöbb e dögleletes miri
gyet átviszik magukkal a családi életbe, s megvesztegetik a 
vigyázatlan, s most már ellenök hasztalan harczoló n öket, a. 
házi boldogságról szó sem lehet, s velök együtt nemzetsé
geik is romlásnak indulnak; - az unokák átkozzák atyáik 
elvetemültségét, melly nekik koldusbotot nyujtott kezeik
be, vagy őket a rablók csoportjába taszitá. - Meglehet: 
hogy te már e világon többé nem élsz, sa halál után Isten 
igaz itéleteszerint elvetted a magadét, de a világ erről mit 
sem tud; azért te a világ előtt még mint becsület embere 
áilhatsz; de a Mindenható előtt számolnod kell mindezekröl 
is, mellyek halálod után történtek; mert te valál min.dezek
nek kútfeje. - Kell tehát egy közönséges itéletnek lenni, 
melly szerint az egész világ előtt nyilvánosak legyenek tet
teirtk, azok következményeivel együtt, s az egész világ 
imádhassa az igazságos Isten igaz ítéletét. 

Nem tudjuk mi kedvesim! sem a napot, sem órát, mely
lyen a csalhatlan biró előtt meg kell jelennünk; s ki tudja 
nem állunk-e hozzá közelebb, mint golUoljuk? azért ébred
jünk fel lelki szendergésünkből, s az élet örömei köz t el ne 
felejtsük, hogy egy örökkévalóság várakozik reánk; s ne 
hagyjuk használatlanul e rövid időt, mellyet az Ur irgalma 
itt számunkra engedett még, mert ott erre időnk nem lészen 
többé; - tö1jünk be szivünk rejtekébe, s irtsunk ki abból 

4* 
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minden nemtelen érzést, fojtsuk el az aljas gerjedelmeket, 
fékezzük rendetlen indulatinkat; - hozzuk helyre mit el
mulasztottunk, térítsük vissza mit eltulajdonitottunk, hogy 
a végnapon az egész világ előtt szégyent va1lanrmk ne 
kelljen. - Legyünk szigoruak magunk megbirálásában, 
hogy Isten annál kegyesebb lehessen irántunk; mert ki ho
gyan vet most, ugy fog aratni akkoron. Amen. 



Advent masodik vasarnapra. 
J é z us t ani tásának ereje. 

Jelentsétek meg Jánosnak, a miket hallottatok és láttatok. - A 
vakok. látnak,· a sánták járnak, a poklosok tisztulnak, a siketek 

hallanak, a halottok feltámadnak. - Máté 11, 4. 5. 

Nincs szerencsétlenebb teremtmény e földön, mint a bü
nös; mert ö valóban vak, siket, sánta, tisztátalan, sőt ele
ven holt. - A bünös ugyanis az Istent, ki müveiben min
denütt látható, nem látja; a· czélt mellyre teremtetett nem 
látja, nem ismeri az erényt, mellynek jutalma az örök üd
vösség; nem látja a végromlást, mellyre hanyatt homlok ro
han a gonoszság ösvényén. - Szól Isten a természetben, de 
a bünös nem hallja; szól a lelkismeret által, de nem hallja; 
szól a sok példák által, azt sem hallja; nem hallja az igét, 
melly neki is hirdettetik az Isten házában; nem csoda tehát 
ha a szerencsétlen előre nem haladhat az erkölcsi ösvényen, 
hanem mint sánta nyomorék csak esik, kel, csak nyavalyog; 
s a vétek sárjában fetrengvén utálja maga magát, Isten sem
berek előtt gyülöletes.- O a földieket hajhászván a testiség
nek él, lelkileg pedig meg van halva. 

Illy szerencsétlen a bünös! s e szerencsétlen embernek a 
bünösnek, azt hirdetem én ma e szent helyről, mit Jézus 
izent keresztelő Jánosnak; midön tudakoztatná tőle: hogy ö 
e igazán a Krisztus? t. i. - J é z u s á l t a l sz em e ik v il á
gát nyerik vissza a vakok, asán ták járnak, a p ok
l o sok t i s z t u l n ak, a s i k e t ek h a ll a n ak, a h a l o t t a k 
fe l t ám a dnak. - Bünösök ! vegyétek szivetekre ta.ni tá
som ! Figyelmezzetek. 
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Ki soha nem olvasta a názáreti ·Jézus történetét, sem 
nem ismerte mennyei eredetét, járuljon elfogulatlan elmével 
tanaihoz, s nem lehet meg .1:1em győződni, hogy illy felséges 
és szent tudomány, minöt Udvözitőnk hirdetett, az isteni böl
cseség végetlen forrásából merittetett i emberi agy nem illy 
tökéletest, de ehez csak távolról is hasonlót nem teremthet. 
Vizsgáljuk tanitása akár elméleti akár gyakorlati részét, az 
a lélek szükségeinek tökéletesen megfelel. Ugyanis : 

1-ör J é z us tanitása a vakokat látókká teszi; me rt meg
világosítja értelmünket. -- A zon vakokról van itt a szó: kik 
a bün által megvakittatva nem látják az Istent~ nem saját 
emberi méltóságukat, nem erkölcsi kötelességeiket, nem a 
czélt, melyre alkotvák; nem látják az erkölcsi jóság hasznát 
és becsét, sem a bün undokságát és veszedelmét. - Nyissuk 
fel K.! a szent-irást, mellyben szent hitünk letéve van; s lát
ni fogjuk annak első lapján , hogy lsten az, ki teremtette az 
eget, foldet és mindent a mi van; hogy Isten az, ki megtart 
mindeneket. A mi szent hitünk tanítja azt, hogy az ember, a 
teremtés királya, lsten képére alkottatott, melly szerint van 
értelme, szabad akarata, és halhatatlan lelke. Tekintsük hi
tünk tanitása it, és látni fogjuk, hogy nekünk embereknek 
magunkat boldogitani, mások hasznára lenni, s Istent dicsö
iteni kötelességünk. A mi hitünk tanitása után tudjuk, hogy 
reánk egy jövendő élet is várakozik, mellyben mÍl1den tet
teink megfognak biráltatni. Igy teszen minket látokká Jézus 
tanitása, felvilágosítván bennünket a legfontosabb igazságok 
felől; s látjuk tapasztíJatilag is, hogy azon nemzetek, mely
lyek közé még Jézus hitének világa nem hatott, a fenemli
tett igazságok körül a legnagyobb tévelyben bolyongnak. 

Azért te K. ! ki érzelmeid , gerjedelmeid, indulatid, vá
gyaid, kívánataid által megvakittatva, nem látod, milly 
szentségeken gázolsz, milly kiméletlenü! tiprod mások iga
zait? járulj csak Jézushoz, majd megtanit, miképen kell a 
gonosz kivánságokat' megöldökölni, miképen kell kivájni a 
rosz indulat szemét, hogy láthassad a járnbor élet szépségét. 
Te! kinek szemei az arany fényétől kápráznak, és ennek ha
talma miatt nem nézhetsz az egekre, hanem a foldhöz tapad
va, ennek porában csuszol-mászol a veszendő vagyonért i já. 
rulj Jézushoz, és megtaní t, hogy mindent csak mulandó hiu-
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ságnak kell tekinteni. - Te! kinek látását a felfuvalkodás 
megrontotta, melly miatt nem tudod embertársodban az em
beri méltóságot becsülni, hanem öt megveted, járulj csak Jé
zushoz; majd megtanulod tőle: hogy szelid és alázatos szivü
nek kell lenned. - Illy sokat látunk Jézus szent tanitása 
után. -De 

2-or. Általa a siketek is hallanak. - Tulajdonképen itt 
azon siketeket értjük, kiknek hiába minden figyelmeztetés, 
hiába núnden fenyíték. --Azon érzéketleneket értem, kikhez 
hiábaszólaz atya, anya, házastárs-; kik nem hallják ·az Is
ten szavát midőn a szerencsétlenség által szólitgatja öket; kik 
örülnek, mikor mások sirnak; s nem hogy mások szerencsét
len helyzetén okulnának, hanern még felebarátjok nyomasz
tó sorsát ön hasznukra fordítják, gyalázatjából még nagyobb 
csufot iiznek; o milly nehéz .az illy siketeknek szivökre szól
ni! - De lássátok a keresztény hit erejét, és imádjátok! -
Alig hallatszott a pusztában keresztelő Jánosnak szava, már 
is a Jordán vizénél a legelvetemültebb nép megtért megke
reszteltetett, a fektelen, elfajult, álnok, s kigyó természetü 
emberek megszelidültek; mert a keresztény hit tanitása öket 
hallókká tette. - A pogányok Istennek választott népivé 
lesznek. Pál, ki bedugta füleit a szegény martyr sz. István 
jajjaira, s a Iánczra füzött első hivek ·si rásait nem hallotta; 
meghallotta Jézus szavát: "Sa u l, Sa u l! m i é r t ü l d ö zs z 
e n g em" 1)? A huzó vonó vámszedő Máté, az irgalmatlan 
Zacheus magába száll, s mindenét a szegényeknek szánja. -
.Ma is igy gyógyítja Jézus a szent hit által, a siketeket; mi
dőn evangeliama hirdettetik , és szivére szól az embernek, s 
igéjének kétélü fegyvere éren találja a bünöst. Azért méltán 
boldogoknak mondja az irás azokat, kik az Isten igéjét hall
gatják , és megőrzik azt. 

3-or. A keresztény hitnek dicsősége még abban is áll: 
hogy általa a sánták járnak; nem ugyan a természeti sánták, 
hanem a gyenge hitüek, kik nem haladhatnak előre az er
kölcsi életben vétkeik miatt. - Az a kipusztult tékozló fiu, 
ki vétkeimiatt mint a lábatörött már sehová nem tud men
ni, ha Jézushoz tér, s elismeri, hogy vétkezett az ég és föld 

1) Ap. csel. 9, 4. 
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ellen; felkel s atyjához visszatér a szent gyónásban, kegye
lembe vétetik, és majd naponkint előlép a becsületben, bé
keségben, szeretetbell', s más egyéb jóságokban. Az, kit a 
fenhéjázás, a kevélység megbuktatott, s mindenéböl kifosz
tott; ha elhagyja nagyravágyását, s a kevélységből alábo
csátkozik Jézus alázatosságához; bünei majd megbocsáttat
nak , s felmagasztaltatva kel fel. Az, ki kételk.edései szövevé
nyében fenakadt; az a boldogtalan, kinek lábai a bün isza.p
jában leragadtak; az, ki a nyomoruságok terhe alatt elcsüg
ged, s türhetlen kezd lenni: üljön csak gyakorta a Jézus 
templomának ékes kapujánál, mint azon sánta kit Péter és 
János meggyógyitott; majd ö is felgyógyul kétkedéseiből az 
Isten igéje okszerü fejtegetésének hallgatása által, majd ki
bontakozik a bünök kötelékéből, és bé ballag a jutalom égi 
tartományába. - Ezért hivja Jézus, és hívatja szolgái által 
a nagy vacsorához a csonkákat, bénákat; mert szent tudo
mánya járni tanit az igazság ösvényén. Azért mondja hogy 
jöjjenek hozzá mind azok, kik munkálkodnak és megvannak 
terhelve, s ö megenyhiti öket. 

4-er. Azt is izente Jézus keresztelő Jánosnak, hogy ö a 
poklosokat megtisztitja. - A poklosság egy ocsmány, raga
dó nyavalya volt, s ki e nyavalyába esett, kizáratott min
den emberi társaságból. - Legyen dicsőség az égnek, ná
lunk ugyan többé e betegség nem uralkodik; de uralkodik 
egy hatalmasabb, és általánosabb t. i. a bün, melly oka temér
dek, a régiek előtt ismeretlen uj nyavalyáknak, mellyek 
egész nemzedékeket elsatnyitanak. --:- Uralkodik a bün ezer
féle alakban, melly az embert utálatossá teszi mind maga, 
mind Isten semberek előtt. - Azonban a Jézus sz. tanitása 
ma is meggyógyítja az illy lelki poklosságot, még pedig szó
val, az evangeliarn szavával, a hirdettetui szakott lsten
igéjéveL - Meggyógyítja ez a bünös ember nyavalyáját, 
midőn ·töredelmes szivvel járul a szent asztalhoz, hol a bánat
tól indittatván, könyekre fakad, siratja bűneit, ezek bocsá
natját megnyeri, s hogy ezentul őrizkedhessék a büntöl, a 
Szentlélek roalasztja által támogatta tik. Édes Jézusunk! a 
midőn esedezünk neked, hogy tisztítsd meg sziveinket, jus
son fel hozzád esedezésün k. 

5-ör Jézus földönjártában halottakat is támasztott fel. -
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Feltámasztja ő ma is a halottakat; feltámasztja azokat, midön 
szent tanitása által a bünben eitemetettet uj életre kelti fel. A 
bünös Istenre nézve megholt; mert vétkezvén eltér Istenétől, 
megfosztatik annak malasztjátől, melly nélkül, az örök élet
re érdemes tetteket nem mivelhet; az ördög rabjává lészen , s 
megfosztatik az h ten látásától. De ha Jézus szava után indul
va kitér a vétkes u tró l , ujra él, feltámad a lelki halálból , s 
Jézus érdemeire nézve ismét lsten fia, s a mennyei jók részese 
lészen. - Nem a Jézus tanitása-e az: hogy kétségbe ne es
sünk büneink sokasága miatt, hanem bizzunk Isten irgalmá
ba, mert ö szerelmcs atya, ki a megtért latornak is meg
nyitá a paradicsomat? Nem Jézus tanitása vigasztalja-e a 
haldoklót egy jobb élet reménységével? És ez miveli, hogy 
sok jámbor keresztény bátran néz a halállal szemközt; mert 
tudja Jézus példájából, hogy mi lesz a holtak porából. Igen, 
feltámasztja Jézus a halottakat; mert neki adatott át az utol
só itélet ; ö az, ki eljövend egy napon ítélni eleveneket és hol
takat. - Eljö az óra, mellyben mindenek, kik a koporsók
ban vannak, meghallják az Emberfiinak szavát. - Félelmes 
óra! ne üss te nekünk addig, még meg nem tértünk! - Jé
zus! ne jöjj hozzánk épen akkor, mikor tőled legtávolabb já
runk; hanem küld előbb a te lelkedet, hogy megtérhessünk, 
hogy ártatlanságban, békességben, egymás szeretetében, szent 
neved imádásában találhass bennünket. 

Értettétek-e Hivek! minö hatalma van Jézus hitének? 
miképen nyitja ez meg a szemeket, füleket, miként erősiti 
meg a lábakat, miként tisztítja meg a poklosokat, miként tá
masztja fel a halottakat? - Megmondottam: hogy ez, az 
értelmet megvilágosítja, a szivet szent érzelmekre hevíti , a 
hitet tántorgásában erősiti, a bünöst erkölcstelenségéből meg
tisztítja, a halottat az örök élet reménységére emeli fel. Most 
mondjátok meg ti nekem K. ! hogy ez annyira jótevő tudo
mány miért nem becsültetik kellöképen? miért vettetik meg 
saját hiveitől? - Talán azért, hogy világi hasznot s nyere
séget nem hajt'? talán azért, hogy ebből testi gyönyöröség 
öröme nem patakzik?-· O K.! elm u lik e világ és ennek ábrá
zatja, az Urnak beszéde pedig megmarad örökké! - A hiva
tal, becsület, hir név, elmulik, a gazdagság elrepül, a test 
megöregszik, elszárad, meghal, de a mi sz. hitünk fenma-
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rad. - Mikor szemeink nem látnak többé, füleink nem hal
lanak, lábaink megmerevednek: felettünk fog állni ezen an
gyal a keresztény hit, - sa szerént fogja fel ügyünket, a m ill y 
híven ragaszkodtunk hozzá. 

Tegyünk hát mi ma fogadást keresztény lelkek! hogy 
mi sz. hitünket becsülni, azt szivünkben hordani és virágoz
tatni fogjuk - Ezért mit sem fogunk sajnálni, s gyarapí
tásáért örömünkböl, javainkból fogunk áldozni; és mi ennek 
utmutatása szerént fogunk élni. - Isten! segélj minket szent 
feltételünk foganatositásában. Amen. 



Advent harmadik vasárnapra. 
iJ'/agunk megismerése alázatosságra 'Mz:et. 

Nemvagyokméltó,hogymegoldjamsarujakötelét. Ján. l~ 28. 

Keresztelő Jánosnak mai napon magáról tet.t alázatos
sággal párosult vallomása, ellentét ben áll a világ szellemével; 
mellynek jelszava csak tündökleni, csak fényleni s feltünö
nek lenni. - Pedig a föbUnök elseje a kevélység, mellyelsö 
szüleinket az ártatlanság köntöséből kivetköztette, s a men
nyei angyalokból sötétség :fiait alkotott! Igen helyesen inte 
tehát bölcs Salamon már az ó törvény ben, midön a Példabe
szédek könyvében igy szól: ,,A fő em b e r ek hely é r e n e 
állj, mert jobb ha azt mondják neked jöj fel
jebb, mint sem megaláztatnod." 1) Az uj törvé-ny
ben pedig Üdvözítönk maga mondja: "T a n u lj a tok t ö lern, 
m e r t s z e l i d v a g y o k é s a l á z a t o s s z i v ü." 2) "K i 
ma g á t me g a l á z z a fe lm a g as z t a l t a t ik." 3) Mi is 
tette Józsefet Egyptom urává? nemde az alázatosság; - mi 
koronázta meg Dávidot pásztor gunyhójában? az alázatos
ság; - Jézus is "m i d ö n a z Is t e n fo r m á j á b a n v o l n a, 
szolgai alakot veve föl, megalázta magát, en
gedelmes lévén mind halálig, a kereszthalálig."~) 
- És az élet ezer villongási közt, midön sziv sziv ellen lán
gol, s az emberi keblek egymás ellen törnek; mi felejteti el 
velünk a megbántást, mi képes bennünket megengesztelni, s 
bocsánatra birni'? nem egyéb, mint a megalázódásból szár
mazott megvallása a meggondolatlan tettnek, s a bánat jelei-

1) Példabeaz. 25. 6, 7. 1) ~Uté 11, 29, 3 ) illáté 23, fl, 'J Filipp. 2, 8. 
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vel párosult bocsánatkérés, - Jézus legalább paradicsomat 
igért az alázatos· tolvajnak a keresztfán; s az evangeliami 
atya sirva borult örömében, tékozló fia nyakába, mert meg
alázódva vallotta meg méltatlanságát. 

Az alázatosságra leginkább ösztönöz bennünket ö nm a
gu nk tökéletes megismeré'se. Hogy pedig magun
kat tökéletesen megismerhessük, és igazán alázatosak lehes
sünk, e három kérdést fogom fejtegetni mai beszédemben: 

M i v o l t á l ? m i ·v a g y ? és m i l e s z e s z ? - Kérem 
figyelmet eket. 

A legfelségesebb s legérdekesb tudomány, mellyre min
den embernek, de legfőkép a kereszténynek törekedni kell: 
az ö n ism e r e t. - Kérdezzük hát magunktól: Te ki vagy'? 
mi voltál? miböl lettél? - Semmiből teremtette Isten az 
eget, földet, semmiből az embert; s ha Isten hatalmas karja 
fen nem tartana bennünket, teremtetésünk után azonnal a 
semmiségbe ismét vissza esnénk; - mert valamintaszó csak 
addig hangzik, mig az ajkak közt ki bocsátatik: ugy mi is 
isteni oltalom nélkül azonnal semmivé leszünk. 

Az egyház is minden évben emlékeztet ez alacsony szár
mazásunkra, midön a nagyböjt első szerdáján hamvat hint 
fejünkre, s hatályos, komoly szavakban hangoztatja: "Em
lékezzél meg ember, hogy por vagy és porrá 
l es z e sz. - Igen l földből van eredete testünknek, föld lakói 
vagyunk, és végre földdé válunk. - Ki büszkélkedhetik te
hát semmiségében? 

Másodszor, ha akarod tudni K. L! most mi vagy? nem 
felelhetek mást, mint: semmiből lett semmi. Sírással kezdted 
életedet, mászkálva mutogattad életerödet; szótalan kisded
ségedet tétlenségben csak tested táplálásával töltötted, s je
lenleg is semmivé le~zesz, a mint Isten oltalmazó s fentartó 
kezét leveszi rólad. - És ki az közülünk, ki saját hatalmá
val csak egy másodperczet is adhatna életéhez·? vagy a vil
lámok hullását, az elemek dulását másfelé fordithatná? -
Ki az közülünk, ki az egek csatornái. t megnyithatná, vagy 
az emésztő lángok hatalmát lecsillapithatná? - Ugy-e bár, 
Keresztények! minden lépésünk, minden dolgunk Isten ke
zében van, kiben élünk, mozgunk és vagyunk. Ö az, ki nún
den cselekedetünket velünk együtt cselekszi; - s valamint 



G l 

a fejsze emberi lendítés nélkül mit sem metszhet; ugy a teremt
mény teremtője hozzájárulása és segítsége nélkül mit sem mi
velhet, semmit nem tehet, ha Isten mindenek ben vele együtt 
nem munkálódik. - Ha azért valami jót cselekszünk, nem 
a mi dicsöségünk , hanem Istené , kinek erejével munkáló
dunk. A vett jókat tehát egyedül az Isten irgalmasságának 
köszön vén, a dicsőséget is neki tulajdonitsuk, Dáviddal mond
ván: "N em nek ünk U ram, nem nek ünk, hanem 
a te nevednek adj dicsőséget." 1) · 

De törjünk be szivünk belsejébe, és vizsgáljuk meg azt, 
mit olvasunk ott? - Ember! Isten téged a keresztségben 
megmosagatott, fiává fogadott, lelki áldásokkal felékesített, 
te pedig mint ama tékozló fiu, meg nem gondolván, hogy 
veszni kell annak, ki Istentől eltávozik, bünöd és gonoszsá
god által Istenedet elhagyván, tőle· eltávoztál i a mennyei 
kincseket eltékoz]ottad, Istennek szentelö malasztját és ba
rátságát elvesztetted, Istent ellenségeddé tetted, minden érde
midet eltapodtad ugy, hogy örökre veszned kellene ha Isten 
irgalma melletted nem állana. 

Tekintsük meg testi állapotunkat is: van-e olly teremt
ménye Istennek, melly annyi gyarlóságok, fogyatkozások 
alá volna. vetve; annyi nyavalyák, annyi veszedelmeknek 
kitéte tv e, mint az em bernek teste? - Az em ber sz ületése 
napjától fogva haláJai g nehéz igát visel, sok gonddal, ezer 
kellemetlenséggel, inséggel nyomorasággal küzd teljes életé
ben i az indulatok féktelensége, az em berek irigysége , ros z 
akarata, keserü ürömmel vegyiti az életet; és olly nyugta
lansággal tölti el a halandót, hogy még éje li álom sem jö 
szemére, midön az oktalan állatok a legédesebben nyugosz
nak. És te ember! mégis kevély, büszke vagy. - Megis
mervén tehát semmiségünket, valljuk meg sz. Pállal: "A z 
Is t e n ke g y e lm é b ö l v a g y ok, a m i v a g y ok." 2) 

Harmadszor. Fontold meg K. L! hogy végre mivé le
szesz? - Ha most értékes, gazdag állapotban vagy, bizony
talan, holtod napjáig mire juthatsz? számtalan nagy tekin
télyü háznépek hunytak el, s számtalanok sülyedtek alá a 
jólét tetőpontjáróL - Hány boldogot juttattak legsiralma-

1) Zsolt. 113, 1. 2) I. líor. 15, 1 O. 
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sabb jövendőre, véletlen szerencsétleriség, rosz lelkü emberek 
irigysége és álnoksága, saját vigyázatlanság uk vagy kicsa
pongásuk! - Sok zöldellő mező most olly háznépnek sajátja, 
melly előbb annak mivelésében, mint napszámos izzadt. -
Földi életünk hasonló a szélvészes tengerhez, mellynek hul
lámai csak akkor csillapodnak le, mikor evezésünk czéljához 
jutunk, hogy az örök nyugalom hajlékába lépjünk be, melly 
csak a tökéletes erénybarát előtt áll nyitva.- Tekintsd Saul 
király testét felfüggesztve a kőfalon; nézd a világbiró Sán
dor mint végzi méreggel életét, s mi máson megtörtént, 
szinte megtörténhetik rajtunk is, s habár égig emelkedő 
polezra jutunk is, utóbb csak azt fogják felőlünk kérdeni: -
Hová lett? 

K. L! Ha illy bizonytalan testi állapotunk, sokkal fé
lelmese bb lelki dolgunk. - Most állunk, nem tudjuk, ha 
holnap el nem esünk-e? most Isten kedvében vagyunk, nem 
tudjuk, holnap nem leszünk-e harag fiai? - Mert Isten előtt 
ki tudja a mult, jelen és jövendő dolgokat, ki vizsgálja a szi
veket és veséket, tudva vannak minden fogyatkozásaink, bü
neink; mire nézve sz. Pál nem kételkedik magáról e vallo
mást tenni: "Semm i b e n n em v á d o l l e lk ism e r e
tem, de abból még nem következik megiga
zult állapotom; hanem az Ur az, a ki engemet 
i t é l;" 1) azért egész lelki állapotunk csak félelem és rette
gés közt határozódik. 

Végre elközelgetnek öreg napjaink, mellyek a második 
gyermekkort idézik elő; - elerőtlenedik testünk, mint a kis
ded gyermeké, ugy hogy botra görbedve kell segiteni erőt
lenségünket. - Mint a learatott puszta tarló, olly érzéket
len a szegény öregnek fásult szive, mellyet nem ingerel többé 
az életnek semmi édessége. - Beborult neki még a legtisz
tább ég is, lankasztó a legfrisebb reggel is, komor a legvi
dámabb társaság is; csak egyedül az elmultak után sohajto
zik; megkörnyezik minden oldalról a különbféle alaku nya
valyák, és elmondhatjuk a közmondást: öregség, betegség; 
s nyavalyog mindaddig, mig visszaszáll a földbe, mellyből 
teremtetett. Igy teljesedik be Teremtőnknek mondása, mellyet 

1) J. lCor. 4, 4. 
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Adámnak mondott a vétek után: "Por valál és porrá 
l es z es z. 1) 

MeghalJád ember, te ki vagy? - mi voltál? - mi 
vagy? mivé leszesz. Megtanultad: hogy semmiböllettél és 
ismét azzá válsz. - Van-e tehát mindezekben kevélységre 
indító ok? sőt nincs-e inkább elég okod magad megalázá
sára? - Lám a gőgösséggel párosult tudomány is utálatos; 
s a gazdagságot is nem az alázatosság teszi-e becsessé? mi
dön a vagyonos, szelid emberséggel megszegi kenyerét a 
szegény szükölködönek, befedi a ruhátalant, és nyájas em
berséggel nyit ajtót a szállást kérő vándornak. - Mi teszi 
igazán nagyokká a világ nagyjait? kétségkivül az alázatos
ság, mellytöl áthatva, lebocsátkoznak embertársaikhoz, kikha
bár alattvalók is, mégis emberek mint ök, Isten teremtmé
nyei mint ök, a közös atya által tartatnak fen mint ők. 

Legyünk tehát K! alázatosak, ismerjük meg semmisé
günket, ismerjük meg: hogy Isten által vagyunk a mik va
gyunk; - s valamint mindenben, ugy jelesül az alázatos
ságban legyen a Megváltó példaképünk, ki születésének első 
perezétől a kereszt oltáráig szóval és példájával az alázatos
ságot tanította. - Istent pedig kérjük buzgó fohászok közt, 
hogy szent Lelke által világositsa meg értelmünket, nyissa 
meg lelki szemeinket, hogy magunkat megismerhessük, fo
gyatkozásinkat, tökéletlenségeinket átláthassuk, s "a z ö h n
talmas keze alatt magunkat megalázzuk, hogy 
fe l m a g a s z t a l j o n b e n n ü n k e t a l á t o g a t á s i d e
j é n." 2) Amen. 

1
) t. Moz. 3, 19. 2) I. Pél. 5, 6. 



Advent negyedik vasitrnapra. 
Az igaz megtérés fö kellékeiröl. 

És jöve Jm·dánnak minden tartományiba, hirdetvén a 
megtérésnek keres!(,tségét a bünnek bocsánatjára. Luk. 3, 3. 

Még négy nap, és ülni fogjuk azon örömünnepet, mely
lyen a világ Megváltája emberi testben elöElzör megjelent.
Nagy nap ez nünden emberre nézve, ki örök boldogságát 
szivén viseli; mert e napon veszi kezdetét üdvösségünk mun
kája, mellyet Jézus születésének első pillanatától fogva, di
csőséges mennybemeneteleig, szem elöl soha nem téveszte. 

Az ó világ állása, vég enyészetnek indult már; - pol
gári helyzetét belviszály szaggatta, vallási tere parlagon 
hevert; csak a műveltség, a tudományosság halvány fénye 
világíta még, mellynél fogva, ámbár az egész világ bünben 
uszott, mégis rimánkodva várt egy szabadítót, ki a végelme
rüléstől megmentse; - mindnyájan nagy reményekkel néz
tek azon óhajtott nap e]ébe, mellyen a Messiás ·születendik. 

E nap után sovárogtak a régi sz. atyák ezrenkint, és 
meg nem láthaták azt; ime nekünk feltiint, s dicső emlék ét 
évenkint előforduló ünnep által szente1jük. - De mit hasz
nál a nap megszentelése, bármilly külsö szertartások, fényes 
ünneplések által, ha szivünkben az megszentségtelenittetik? 
szivünket kell teh!1t elkészíteni, szivünket tisztítani minden 
aljasságtól, ha Jézus születését illő ajtatossággal akarjuk 
megülni. - Erre serkent minket az egyház, midön hozzánk a 
mai evangyelium szavaiban igy szól: "A ki á l t ó n ak sz a
v a a p u s z t á b a n , k é s z í t s é t e k e l a z U r u t j á t ;" 1) 

') Lult 3. 4. 
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és méltán : "m e r t m i m i n d n y á j a n, m i n t a j u h ok , 
t é v e l y e g t ü n k , k i k i k ö z ü 1 ü n k s a j á t u t j á r a t é
r ü l t." 1) Igen! mi mindnyájan vétkeztünk és vétkezünk, 
bujkáljuk a földi javak tövises berkeit, fetrengünk a világi 
gyönyörök posványos rétjein; csúszunk mászunk a hiú di
csőségnek meredek hegyein , s kopár szikláin; -- s méltán 
szólhatunk a bölcseség szavaival: "sz i n t e e l fára d t u n k 
a hamisságnak és veszede!emnek· útjain, és 
nehéz útakat jártunk, az Urnak útját pedig 
nem tudtuk, sa jö~ágnak semmi jeiét nem mu
t a t h a t juk." 2)- Az Ur pedig nógat, hogy végvesztünkre 
ne törjünk; sőt édesget sz. Lukács szavaival: "N a g y o b b 
öröm lészen mennyben egy megtérő bűnösön, 
m i n t ki l e n c z v e nk i l e n c z i g a z ak o n, ki k n ek n i n
c s e n s zük ség ök a me g t é r é s r e." 3

) - Siessünk tehát 
Édesim ! igaz megtérésünk által méltóképen megszentelni 
U runk születését! · 

Az igaz megtérés pedig abban áll: hogy belsőleg ujul
junk meg, szivünket változtassuk meg; ínert a szivben szé
kel minden jóság és gonoszság; .e szivbeli megujulás nélkül: 
a megtérés munkája mitsem ér. - Fohászkodjék, verje mel
lét a bünös, mind hasztalan, ha szive még a világé1 a testé, 
az ördögé; ha pedig szivét megváltoztatja, lstennek sze n teli 
egészen; a megtérés munkája igen könnyü; és ez beszédem 
foglalatja: 

1-ör. A megtérés munkája mitsem ér, ha a bünös szive 
tökéletesen meg nem változik. 

2-or. Minden könnyü a megtérés munkájában, ha a bü
nös szive megváltozik. 

Ó Jézus! kinek születése 'emlékét kevés napok mulva 
ünnepelni fogjuk; im tiszteletdijul szivünket nyujtjuk, vál
toztasd azt kegyelmeddel neked tetsző kedves áldozatul! 

Mikor a bünös vétkezik, eltér Istenétől; - megszegvén 
annak szent törvényét, megtagadja neki a köteles engedel
mességet, szétszaggatja azon édes viszonyt, melly öt Istenhez, 
ugy, mint fiút atyjához csatolja; becstelen, méltatlan tár
gyakra forditja vágyait, az Isten képére alkotott lélek lea-

1) lz. 53, 6. - 1) Bölcs. 5, 7. 13.- 1) Luk. 15, 7. 

Pázw~ny-füztlek. Hiad;A o Szrnl-hlván-Tt\,~u1ut. 5 
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Iázó cselekedetekkel foglalkozik; s teremtőjétől elfordulván, 
a teremtményeket keresi. - Ha tehát vissza akar térni Iste
néhez, mind ezek,ben lényegesen meg kell változni a bünös 
szivének; - az U r törvényét megszeretni, s szerinte élni; 
megbánván botlásait, újra engedelmességgel neki hódolni; 
szivét minden rút vágyak, mii1den méltatlan cselekedetek, 
minden illetlen szerelmek, törvénytelen foglalkozások rab
lánczaitól megmenteni, s azt erkölcsös érzeményekkel eltölt
vén, egyedül Istennek szentelni. Illy változást kiván az Úr 
a bünöstől, mint nélkülözhetlen feltételt az igaz megtérésre; 
e nélkül a bünösnek minden tettei érdemetienek előtte. -- Im 
Mózes által csak úgy igér bocsánatot a hozzá folyamodó bü
nösnek , ha ugymond: "a z ö u t j a i n j á r sz , é s n ek i 
szolgálsz, a telstenednek, teljes szivedböl és 
teljes lelkedből:" 1) Ezekielnél pedig igy szál: "Tér
jetek meg- vessétek el minden gonoszságai
t o k a t - u j u l j a t o k m e g s z i v b e n é s l é l e k b e n.'" 2) 

Ugyan ezt parancsoljaJoelnél: "T é r j etek me g h o z z ám 
teljes szivetekböl- és szaggassátok meg szi
v e t ek e t, n em p e d i g cs ak r u h á i t ok a t." :l) - Nem is 
lehet annak igaz megtérése, ki ha bár teljesen megvallja is 
minden büneit a penitentzia szentségében, ha bár vallja töre
delmes bánatát tettei fölött; fogadja bár -készséggel lelki ti
rájának ítéletét; de szi v ében meg nem ujul, meg nem vál
tozik; - mert valamint az igaz jámborság, a tökéletes jóság, 
nem egy két külső eröltetett jócselekedettől, hanem a szív 
beljóvoltá tól függ; úgy a bünös is ha bár meggyónja egyig 
büneit, ha bár megjelenik az istenfélökkel az Ú r hazában, ha 
bár alázatosan járul a lelki biró elébe, bár veri mellét, hul
latja könyeit, rebegi nyelve a bánatot; ha míveli is a peni
tentziának cselekedeteit, bár feloldoztatik büneitől; addig 
mindig bünös marad, s megtérése nem igaz; míg előbbi gon
dolatiról, vágyairól, feltételeiről, cselekedeteiről, mellyek vét
kesek voltak, el nem áll, és a törvényszeréntiekkel nem fog
lalkozik; mert addig szi \'ének benső vonzódása, akarata nem 
változott; e nélkül pedig minden tettei csak majmolása az 
igaz megtérésnek; - folytatván pedig régi veszedelmes ut-

1) Móz. 5. k. 10, 12.- ~) Ezel1iel 18, 30. 31.- 3 ) Joel. 2, 12. 



67 

ját, hasonlő lesz a vándorhoz, kimindinkább mélyebben eresz
kedik meredekről meredekre, a bátorságos visszalépésről pe
ui g nem gondollwzik. - Azért: ha a megtérni akaró bünös 
eddig kevély és büszke volt, legyen alázatos; - a fosvény, 
legyen adakozó; -- a pazarló vagy dobzódó, legyen mérték
letes; - a lá buja, legyen tiszta; - az igaztalan, legyen 
·igaz; - a kegyetlen, legyen kegyes és szelid; - kezdjen 
visszatér!! i a szentségre, - változzék meg szivében, ezt kéri 
tőle az U r Példabeszédek könyvében igy szólván: "Fi am! 
add nekem szivedet, és szemeid őrizzék meg 
ú t a, i m a t." 1) 

Pál apostol a kolosszai hivekkel az igaz megtérésről ér
tekezvén, ennek lényegét egyedül a benső szivbeli változásban 
helyezi, intvén öket: hogy a keresztségben eltemettetvén a 
büuök, a bünnek többé ne éljenek; "hanem feltámadván a 
Krisztussal, az odafol valókat keressétek i - az odafol va
lókról elmélkedjetek, nem a földiekről." 2) "A rendetlen kí
vánságok által megvesztegetett régi embert levessétek; el
lenben pedig a ti elmétekben és lelketekben megújuljatok, és 
öltözzetek uj emberbe, ki Isten szerint teremtetett igazságban, 
és valóságos szentségben." ;1) Különben a megtérés munkáját 
semminek álli~ja. . 

Azonban ha megváltoúk is a bünös szive; e változásnak 
Isten keuveért, és nem má!l mellékes tekintetekből kell tör
ténnie. -Megeshetik sokszor, hogy valameily vétektöli ter
mészetes irtózás, a, vétkes tárgynak meguuása, a szégyen, a 
kárvallástóli félelem; szivünkben egy uj felébredett hajlan
uóság, vonzalom, sokszor va,lamelly új hivatal, csak most 
nyert fényes állás, emberi tekintet, az időnek haladása, a ko
rosa bb élet, s több e félék teszik a szivben a változást, lelo
hasztják kedélyünket, s elmetszik a feslett élet fonalát; de ez 
Í1:d.esim! nem igazi változás i mert nem mi hagytuk el a vét
ket, hanem a vétek hagyott el minket. - Nem! Isten sze
retete eszközölje megtérésLinket; az Istennek, az lsten aka
ratának szeretete, tekintete, becsülése legyen, a rugó1 melly 
bennünket késztessen vissza az igaz utra. ·- Am Dávid ugy 
mint Saul megismerte, megbánta gonoszságát; de különböző 

1) l'éldn!Jesz. 23, 2G.- 1 ) Kol. 3, 1. - 3) Ef. 4, 23. 
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okból, mert Dávid Istenért, Saul királyi székének elveszté
seért bánkódott: - s igy Dávid megtért, ~aul nem. - Fo
gadást tett Antiochus, fogadást Ezechiás is, Izrael királyai; 
- de Ant.iochus a halál felelme miatt, Ezechiás pedig Isten 
szeretete által indittatott reá. - Sirt Esau, sirt Péter is; de 
Es au torkassága által el vesztett első szülöttségi jogát siratta, 
Péter pedig büneit; -- Péter sz i ve megvátozott, de Esaué 
r. em. - A melly sziv Istenhez vonz, az megszünik vétkezni; 
s ez az, mit Isten az igazán megtérőtől kiván. "M os d j a t ok 
meg, tisztuljatok ki, hordjátok el gonosz tö
r e k e d é s e i t e k e t s z e m e i m e l ő l, s z ü n j e t ek m, e g a 
bűnös cselekedetektől;" igy szól lzaiásnál az Ur. 1) 

- E fölött az lstenhez tért sziv, uj életet kezdjen; megis
mervén eltéveledését, érezvén lelki kárait, kezdje háritgatn i, 
mi lsten törvényétől öt eddig tartóztatta, s kezdje felhasz
nálni azon eszközöket, mellyek szent életre segítik, hogy 
szent Pál szerint "me gs z a b a d u l v á n a v é t ek t ő l, a z 
i g a z s á g n ak l e g y e n s z o l g á j a , -- s a m i n t a d t a 
e l ő b b t a g j a i t a t i s z t á t a l a n s á g n ak s z o l g á l a -
tára, sa hamisságnak az elgonoszulásra: ugy 
adjamost tagjait az igazságnak szolgálatára, 
a megszentelésnek okáért." 2)- Illy érzésekkel 
teljék el a megtérőnek szive, s utálja meg előbbi gonoszsá
gait; s minél inkább gyarapszik az Isten szeretetében, annál 
inkább fogja utálni, átkozni, kárhoztatni előbbi esztelenségeit, 
ugy nézend i azokat, mint boldogtalanságának szerencsé tlen 
eszközeit, mellyek miatt az isteni kegyelmeket elhenyélte, s 
magát elaljasitván, jó Istenét megbántotta. 

Most már ezek szerint ó bünösök ! tegyük szivünkre ke
zünket, és vizsgáljuk meg, mikor eltökélettük magunkban, 
hogy az U r hoz visszatérünk, igy tértünk-e meg? megválto
zott-e szivünk? megszünt-e lelkünk a vétkes faradozástól? 
- Megtértünk? - de nem tértünk-e ismét vissza előbbi ocs· 
mányságainkra? minő életet kezdtünk? -. Azelőtt a testiek 
a mulandók foglaltak el, - napestig a fölött aggódtunk, s 
fáradozásunk fő czélja az volt: hogy gyönyörüségben, bő
ségben élhessünk itt; - hát most? forog-e előttünk gyak-

1) Izai. 1, 16. 2) Róm. 6,11'-Hl. 
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rabban az Isten, gondosabbak vagyunk-e szolgálatában '? -
Tudjuk mi távolita el bennünket Istentől; kerüljük-e hát 
azokat, kerüljük-e a helyet, a társakat, a mulatságokat, 
mellyekben olly sokszor megbukott ártatlanságunk '? elhagy
tuk-e az életmódot, melly lstenueli viszonyunkkal meg nem 
egyez. - Tudjuk, ismerjük az üdvösség eszközeit; tehát 
használjuk-e azokat? -- nem henyéljük-e el az isteni kegyel
meket'? nem fojtj uk-e meg az isteni ih léseket? nem restelke
dünk-e a jóra'? -- De e mellett utáljuk e szivböl a rágalma
zásokat, mellyekkel tán lenlázánk ellenségeinket; -- az igaz
talauságo kat, uzsorákat, hamis szerzeményeket, mellyek ta
lán gazdagokká tettek; az alattomos czinkosságokat, mely
lyek által talán hivatalm vergö<lénk '? - gyülöljük-e mind
ezeket '? - és ha gyülöljük, készek vagyunk-e az okozott 
kárt megtériten i, gyalázni magunkat, hogy a becstelenitést, 
mellyet másnak okoztunk, kipótoljuk '? készek vagyunk-e 
visszavonni szavunkat, hogy másnak l által unk elorzottjó 
hirét visszaadjuk'? készek vagyunk-e elfutni a hasznos SZ')l
gálatból, elköltözni a házból, hol veszélyben forog lelkünk 
élete, ki vetközni javainkból, hogy megtéritessék -a gonoszul 
szerzett vagyon? O ha igazán megváltozott volna sziviink, 
mindezekre igennel felelhetnénk.- V ál toztassuk meg atyám
fiai! szivünkct, változtassu~( meg Istenért, s meg látandjuk, 
hogy a megtérés munkájában mi sem nehéz. 

, A megtérést leginkább megnehezíti az elégtétel.- Tud
juk Edesim! mindnyájan, hogy azon kevés imádság, böjt, nla
mizsna, mellyet a lelkiatya a gyónásban hágy, nem elég 
azon végetlen megbántás eltörlésére,mellyet Istennek a vétek 
által okoztunlc A mi gyarlóságink tekintetébőllett csak ke
gyesebb az egyháznak penitenczia szabása; azonbanami az 
igaz megtéréshez szükséges, azt elhagyni nem lehet. - Meg
hagyatik a blinösnek minden esetre, hogy térítse meg, mit 
mástól igaztalanul eltulajclonitott; pótolja l<:'i jó példájft-val a 
botrányt, mellyet okozott, mozditsa elö Isten dicsőségét jám
bor életével, mellyet lealacsonyitott gonoszságával; kerülje 
a blinre késztö alkalmakat, s a hUnnel ellenkező jócselekede
tekbens erkölcsökben gyakorolja magát; őrizze érzékeit a 
kicsapongástól, az lsten szalgálatára kész legyen, minden 
mulandó örömök, gyönyörliségek, javak feláldozásávaL -
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Igm1h1! ezek meghagyatnak a bünösnck, me rt az igaz meg
térést ez teszi bizonyoss~, ez ismerteti meg; - s valjon ne
hezek-e mindezek '? - O Édesim! ha a sziv megváltozik, ez 
mind könnyü, me rt a sziv az Isten hez, és Isten a bünöshöz 
fordul. 

Ugyanis: midön a sziv e lszakaszkodik a világtól, a test
től, s Istenéhez visszasohajt; s mélyen érezvén elöbbi életé
nek utálatos és kárhozatos voltát; átkozza ~Uneit, ledönti 
szivében a hitvány bálványokat, mellyeket imádott, oltárt 
emelt Istenének, és fölemelt kezekkel irgalomért könyörög 
mennyei atyjának, jól tudván anna.k hiztatását: "t é r j vis z
sza hozzám, és én visszafogadlak téged;" 1) sőt 
bizonyossá tétetvén,hogy ha veres volt és fekete a lelkc,mint 
a hó megfehérül. - E fölött értvén: "hogy öröm lészen 
mennyben egy megtérő bUnösön inkább, mint kilenczvenki
lencz igazakon;" - nem olvadozik-e szive? nem kivánko
zik-e Istene, jó pásztora, atyja karjai közé lelke? - indul, s 
daczol üdvössége akadályai val, és édes érzemé1Jyekkel, lán
goló sze re tettel fel kap az Isten hegyére, s ott leborul; ott 
kiáltja: "milly kedvesek a te hajléidd erőknek 
U r a!" 2) - O bizony nem méltók az illónek SZ(~nvedései a 
te dicsőségedhez; igaz, hogy a te igád édes, és a te terhed 
könnyü; csak hozzá kell kezdeni édesim! és látni fogjuk: 
hogy a megtérés muukája nem olly nehéz, mint mi azt el
g;ondolók: s csak a puszta képzelődés teszi azt nehézzé! Im! 
Agoston, mig halogatta rnegtérését, félt, rettegett megválni 
a kedvelt gyönyöröktől, és hódolni a testtel ellenkező tör
vénynek; de szivében megváltozván, már édességet, kelle
meket talált ott, hol keserüséget s nehézséget vélt rejleni. -
Add oda keresztény lélek! szivedet Istennek, a világtól pedig 
vond el azt, s látni fogod, hogy rninden, mit tenned kell lel
ked javára, lelked üdvösségére, könnyU, sőt gyönyörliséges 
lesz; mcrt ha neked, s gyarlóságodnak nehéz volna. is, Is
tennel rninden könnyü lesz, ki igy szól Zachariásuál: "T é r
jetek hozzám, és hozzátok térek." :J) - Ü maga 
mondá: "J ö j j e t ek h o z z ám m i n d n y á j a n, kik f á
r a d o z t ok és t e r h e J v e v a g y t ok, és é n me g n y u g-

1) .Jer. 3, 1. 2) Zsolt. 83, 2. 3 ) Zar h. 1, :~. 
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t a t l ak t i t ek e t." 1) U gy van, ö a mi Istenünk, azon atya, 
a ki tárt kat·okkal fogadja tékozló fiait, ha hozzá térnek, s 
fölékesíti őket a kegyelem palástjával. Q az a jó pásztor, ki 
feltalált juhocskáját vállára veszi. - 0 az a könyörületes 
Samaritan us, ki olajt és bort önt sebeire, és meggyógyítja, 
melegiti, erősiti a sebesültet; nyitva tárva áll malasztinak 
kincstára, az igazán megtérőnek sz3mára; s kit Isten igy 
gyám9lit, mi lehet annak nehéz? 

Alijatok elő ti igazán megtért bünösök! bizonyítsátok 
meg ti, hogy a midön szivetek teljesen megváltozott, volt-e 
valami nehéz a megtérés munkájában? -- Magdolna czégé
rcs bünös volt, és sokakat megbotráukoztata feslett élete ál
tal; és ő a gyülölködö farizeusok között megjelenik, sir, epe 
kedik, bocsánatot kér; - nehéz l de Magdolna könnyen meg 
tette, mert igazán megtért. Tanuljatok Magdolnától ti feslett 
életüek! csak sziveteket változtassátok meg, könnyü lesz 
sirni, könny ü J é z us lábaihoz borulni, esedezni, - könnyü 
elhagyni feslett társaitokat, könnyU. jóra forditni vágyai to
kat. - Máté vámos volt, igazta,la.n nyerekedéssei, gonosz 
uzsoráskodással csalta felebarátit: nehéz volt visszaadni min
dent) lemondani hivataláról; dc Máté megtért, s im egy sza
vára Jézusnak kötmyü volt elhagyni pénzét, pénzváltó asz
talát, halomra gyüjtött kincseit, mindenét. - Tanuljatok 
tőle ti, kik igaztahn keresménynyel, uzsorával gyarapulta
tok; kik olly mesterséget, olly hivatalt viseltek, mellybcn 
kész veszedelemben forog lelketek; csak szivetek változzék 
meg~ és könnyU. lesz lemondani eddig viselt veszélyes hiva
taltokról, eddig U.zött mesterségtekröl, könnyü elhagyni, 
megválni az igazságtalanul szerzett vagyontól, és egy uj ál
lapotba lépni, s abban az isteni gondviselésre bízni magato
kat. ·- Zacheus igaztalansággal gyüjté vagyonát, mellynek 
lerovásaért jószágát fel kelle osztani, a szegényeknek adni 
egy részét, másikat azoknak, kiket megcsalt. - Nem töpren
kedett ö magában, mint sok igaztalan ember: ha ezt lerovorn, 
hát nekem mi marad ? hogyan élek én házi népemmel? -
de Zacheus igazán megtért, s Jézus egy látogatására köny
nyen megvált javaitól. - Tanuljatok igaztalan sáfárok, lo-

1) Máté 11, 2tl. 
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pók, csalók, nyerekedök! csak szivetek vált.ozzék meg, köny
nyü lesz megválni a foldi javaktól, mellyekhez igaztalan u l 
jutottatok, s mellyek birtoka mellett lelketek elvész.-- Küzd
jünk inkább Édesim! végnyomorral, koldulva keressük min
dennapi táplálékunkat, mintsem máséval költözzünk el e vi
lágból. 

U gy van Édesim! ha vétkeink által elszakasztottuk szi
vünket Istentől, adjuk vissza azt neki -- változzék meg szi
vünk, változzék gondolatunk, vágyásunk, akaratunk; igy 
megszünik a bün, uj élethez kezdünk, utáini fogjuk az előbbi 
kedvelt gonoszságot, s ekkép megváltozván szivünk, mi sem 
lesz nehéz a megtérés munkájában; könnyü lesz elhárítani 
az üdvösség akadályait, könnyü lesz használni az üdvösség 
eszközeit; - s ha nehéz volna is valami, Isten hatalmas ma
lasztjának hozzájárultával minden könnyü leszen. 

Isten, benned bizók oltalma! ki nélkül semmi nem erős, 
semmi nem szent; gyarapítsd fölöttünk irgalmadat, hogy a 
te kormányod vezérlése alatt ugy menjünk át a mulandókon, 
hogy az örökkévalókat el ne henyéljük. Amen. 



Karácson napra. 
Békeség a földQn a jóakm·atu embereknek. Luk. 2~ 1!J. 

Milly szép remények vannak kötve egy most született 
kisded életéhez l! Két világ- polgárává születik egy testben, 
két élet boldogságaihoz nyilik meg a tér elötte. Csodálkoz
hatunk-e tehát, ha egy anya megszii.lvé~. gyermekét, elfe
lejtkezik szülése fájdalmiról, mert, mint Udvözitönk mondá, 
e ru b e r sz ü l e t-e t t a v i l á g r a; oh mit nem vár minden t 
egy anya csecsemőjétől! Életének minden reményeit ez által 
véli valósulni; látja előre, mint fog e kisded neki egykor vi
gasztalása lenni szomoruságaiban, segítsége munkáiban, gyá
molója öregségében, -- s bár e szép remények álomként 
többnyire meghiusulnak is, mégis tőlök az anyai sziv még 
akkor is nehezen válik meg, midőn a valóság olly világosan 
megczáfolja azokat. Csodálkozhatunk-e tehát, ha egy előkelő 
gazdag család is vigad, ha örököse születik százados hírének, 
nevének, hatalmának, gazdagságának; habár olly gyakran 
egy méltatlan utód képes is még az ősapák dicsőségét is a 
vi1ággal elfelejtetni. Csodálkozhatunk-e, ha népek, nemzetek 
örömünnepet ülnek, midön fejedelmöknek utóda születik; 
ezek azt vélik, hogy igy biztositva van örök időkre bé
keségök, virágzás uk, boldogságuk; habár gyakran a gond
viselés könyvében jövendőjök máskép van is feljegyezve. -
Igen, egy most született kisdednek bölcsője roppant remé
nyeket ringat, mert két világ polgárát födi, két, e jelen -
és egy jövendö élet, olly sok szép reményeiveL 

Ki fog tehát csodálkozni, hogy e mai napon az egész 
világon olly sok milliók és milliók örömünnepet ülnek, mert 
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ugymond az anyaszentegyház: "kis d e d sz ü l c t c t t n c
k ünk, és fiu adatott nekünk. Iz. 9. Igen, kisded 
súlletett ma n<>kti.nk, kinek szti.letósé\·el nem egyes szülök
nck, nem foltiillő esnládoknak, nem egyes népeknek, nemzc
teknek, hanem az egész emberi nemnek évczrcdcs reményei 
teljesültek, kinek születésével a valódi b0ldogság eddigi bi
ZtJnytalansága meg fejtetett. E gyermek mint sz. Pál tanítja: 
"az atya dicsőségének fényessége, s ábrázatja 
állatának, mindenható, ki most már a fölség
nek jobbján ül a magasságban." Zsid .. 1, 3. E 
gyermek meghozta ma az emberi nemzetnek, mit olly régen 
o hajtott, a valódi békeséget. E békeség legyen tárgya mai 
elmélkedésünknek, s· szóljunk e békeség tulajdonságiról és 
ioltételeiről, vagyis lássuk először: m i b e n á ll e b ékes é g; 
másodszor: k i k r és z es ü ln ek a b é k es é g b e n. 

A ki n em t a p as z t a l t, ugymond az irás, a z m i t 
t u d h a t'? azért a ki a háboruság duJásait, rombolásait nem 
látta, nem tapasztalta, az a békeség áldásait is t~ljes mérték
ben élvezni, s illőleg méltánylani nem képes. Es mégis mi, 
bár ne tudtuk volna soha, mit tesz háboruságban élni, bár 
megmaradván lstenünk szeretetében, a háboruság nevét, s 
igy a békeség szükségét ne éreztUk volna, se ne ismertUk 
volna soha. - De mióta bi.inben fogantatunk s születünk, 
azóta sz. Pál tanitása szerint a t es t t ö r v é n y e é I e t r e 
h a J á 1 r a k ü z d sz ü n t e 1 e n a z és z t ö r v é n y é v e l, s a 
harcz többnyire ugyvégzödik, hogy nem azt teszszük, 
a m i t jó n a k l á t u n k , h a n e m a m i t r o s z n a k l á
tunk azt cselekeszszük.- Igen, mióta meghasonlot
tunk lstenünkkel, azóta háboruságban élünk önmagunkkal, 
és embertársainkkal is; de azóta érezzük a békesség szüksé
gét is, azóta érthetjük, milly kimondhatlanul sokat jelente
nek az angyalok örvendező szavai, midön békeséget hirdettek 
.Jézus születésével a jó akaratu embereknek; érthetjük, hogy 
dicsőbbet Izaias felöle sem joYendölhetett, mint midőn ötet 
béke fejedelmének, s Mikeás béke"rguek nevezte. 

A békeség e fejedelme Bethlehemben megszületett, ké
sőbben a békeség foltételeit kihirdette, és a valóságos kibé
kítés nagy munk::íj::ít a keresztfiín le pecsételte. És valljon mond
hatjuk-e, hogy békeség uralkodik közöttünk? Nézzünk csak 
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körül egy kevéssé, és a folytonos ellenségeskedés véres s si
ralmas nyomait Játjuk mindeuütt; cmlékezzünk csak néhány 
évtizeddel vissza, s sokan köztillink is még eleven sziuekkcl 
találják vésve emlékezetökben aháboruk rénlitö pusztitásait; 
söt most is csak egy láthatatlan hatalom képes a mindenfelöl 
fol fói zúduió indulatokat s szenvedélyeket korlátok között 
tartani, nehogy nyilvános háborura kitörjenele Ime igy áll a 
békeség most is a nagy világhan a népek között. De hát ho
gyan áll az kisebb kórökben? hogyan áll polgári, családi, 
házi viszonyairikban? hány fof!'ja mondhatni e nemzetben, 
hol miudenn~:::k egységre irányozva, minden érdeknek közös
nek kellene lenni, hány fogja moiHlhaJni, hogy békeségben, 
J elj es békeségben él polgártársaival? mellyik állapot, mellyik 
hivatás dicsehdhetik ezzel? Irigység, vetélkedés, üldözések 
az egy nemzet külön osztályai közt mindennapi jelenetek, és 
mit gyakran jót s f-zépet a külellenség maghagyott, azt a 
hon fiai maguk duljnk fól. - És családi, házi köreinkben, 
haráti s egyéb viszonyainkban talán lJövebb a békeség ál
<lúsa? szóljatok házastársak, szóljatok sz ülök, gazdák; szálja
tok atyafiak, jóbarátok, biztosit\'a van-e a csendesség, egyet
értés, tisztelet, engedelmesség köreitekben? a bar·átság, szere
tet viszonyai biztositvák-e az árulás, ármánykodás, hitszegés, 
bosszuállás J..::itörései ellen? -- O a békeség fejedelme mcg
szúletett, a békeség kihirdettetett, és nincs, nincs békeség a 
fül dön. 

Hibáznnnk, K. K. azt gondolván, hogy külsö általános 
testi békeséget hirdett~ek ma az angyalok a földön az embe
reknek. Hiszen maga Udvözitönk mondja: h o g y n em j ö t t 
óbékeséget bocsátani a foldrc, hanem feg·y
v c r t, h o g y c I v á l as"' t a n i j ö t t a fi u t a t y j a e I I e n, 
~, l e á n y z ó t a n y j a e I I e n, és a me n y e t n a p a e ll e n. 
O momlotta maga: h o g y a z em b e r n ek e l I e n s é g e t n
lajdon háza népe. Avagy nem üldözték-e már is őtet a 
békeség fejedelmét, alig hogy Rzületett? Ime, ö tanit, farado
zik, a békeség el fogadására és élvezésérc késziti a.z em bere
ket, és a.z emherek ellene háborut inditanak, s jutalmul meg
feszítik őtet. -- :f~s tanítványainak nem jövendölte-e meg, 
hogy gyiilöletesek lesznek minden nemzetek-
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n é l, h o g y v á r o s r ó l y á r o s r a fo g j á k ö k e t ü l d ö z n i 
a z ö n e v e m i a t t. - Es mind ekkoráig valljon nem kell-e 
szlintelen háborut, üldöz6st szenvedni, épen az ö legbuzgóbb 
tanítványinak? Valóban nem közvetlen ül testi külsö békesé
get hozott ö nekünk, nem mulékony békeséget hozott, melly 
a kiáradt indulatok s szenvedélyek csak pillanatnyi kinyug
vásán alapszik, - nem olly békeséget hagyott ö nekünk, 
millyent a világ kiván, melly gyakran az irás mondása sze
rint a legnagyobb roszakat is békeségnek nevezi 
Bölcs. 14, 22. Lelki állandó békeséget, az Istennek békeségét 
hozza ö el minekünk, mellyröl sz. Pál azt mondja, h o g y 
felül mul minden értelmet; azért maga mondá Üd
vözítőnk: B ékes é g e t h a g y ok n ek t ek, a z é n b ék e
ségemet adom nektek,,nem a millyent a világ 
ád, adok é~ nek tek. -Es valljon miben áll Jézus e hé· 
kesége? Sz. Agoston azt mondja róla: hogy a békeség a z 
e lm e d e r ü l ts é g é b e n , a l é l ek n y u g o d a l m á b a n, 
a sziv egyszerüségében, aszeretet mindcnt ösz
szefüzö erejében áll. Aug. de verbis Ap. c.l58. 

S ki világositotta fol a legszükségesebb igazságok isme
rete körül vakoskodó s tévelygő emberi elmét, ki szerzé meg 
nekiazohajtott derültséget? Nemde a mai nap súlletett Jé
zus? ki békítette ki szenvedése és halála által Teremtőjével, 
s igy ki nyugtatá meg háborgó lelkünket? ki más, mint e 
mai nap született J"ézus? ki vezérelte a testiség csavargó ös
vényeiről az erény egyszerüségére sziveinket? és ki kötött 
ossze a felebaráti szeretet kötelével mindnyájunkat; nen~de a 
mai nap született Jézus? Valóban mint sz. Pál tanítja: O á l
tala békültünk ki Istenünkkel, kinek előbb 
e ll e n s é g e i v o l t u n k , ő a m i b é k e s é g ü n k , k i e
g y e n l i t e t t sz e n t v é r é v e l m i n d e n ek e t, ö általa él
hetünk békeségben önmaguukkal, ő általa embertársainkkal. 
Róm. 5, 10. Kol. l, 20. 

Valóban nagyobb áldás nem áradhatott az emberi nemre: 
mint midőn Jézus születésével a valódi békeség megjelent 
közepette; nagyobb örömet a világnak az angyalok nem is 
hirdethettek, mint midön a békeség régen várt fejedelméuek 
születését jelentették. Maga e ma született Jézus is, jól is-
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mervén a békeség nagy fontosságát, igy szokta üdvözleni 
tanítványi t: B ékes é g n ek t ek. Sőt e köszöntésmódot pa
rancsolá meg tanítványinak is mondván: H a v a l am e ll y 
házba bementek először mondjátok: békeség 
e h á znak. Ezen békeséget hirdeti ma az egész világon nz 
anyaszentegyház is. Vajha elfoglalva tartaná elméinket, el
foglalva egész sziveinket! De minthogy körülnézvén most is 
csak sohajtozva azt mondhatjuk: meg, megjelent közöttünk, 
és nincs mégis közöttünk a valódi békesség. Lássuk másod
szor, k ik a z ok, kik e h ékes é g b e n r és z es ü ln ek. 

A békeség, mellyet a mai napon született Jézus hozott 
nekünk, lelki békeség, mellynek erejénél fogva egységben, 
barátságban élhetünk ezentul Istnnünkkel, önmagunkkal is 
megelégedve, nyugodtan, közös egyetértésben, munkás sze
retetben élhetünk folytonosan embertársainkkal. Hogy ö, a 
mennyei atyának egyszülött fia, e békeséget az emberi nem
zetnek foganatossá tegye, mint nem fáradott, türt, szenvedett, 
és mi volt foganatja minden törekvésének, szeretetének '? az, 
hogy most is évenkint hangoztatja anyaszentegyháza az an
gyalok szavait, és békeséget hirdet mindenfelé, és most sincs 
békesége lelkeinknek! Most is, mint hajdan, háborut visel az 
ember Istene ellen, most is rnint hajdan megvetvén az ö ki
nyilatkoztatását tulajdon büszke eszét követi; . most is kine
vetvén religiaja szent törvényeit, ön indulatinak s szenvedé
lyeinek hódol és tömjénez; most is, mint hajdan, a b ék e
s é g u t j á t m e g i s rn e r n i n e m a k a r v á n , e l e n y é
szünk sz. Pál szerint tulajdon gondolataink
b a n, m e g h o m á l y o s o d o t t é r t e l m ü n k , s s z i v ü n k 
után eredvén, bölcseknek mondjuk lnagunkat, 
midön bolondságokat követünk el tudatlansá· 
g u nk b a n. Róm. és Efez. De azért most is mint hajdan 
átenged az ur mü1ket tulajdon szivünk tisztátalanságinak, 
tulajdon eszünk oktalansnginak, nyugtot híjában keresünk 
elménknek, híjában keresünk megelégedést, nyugodalmat, 
békeséget szivünknek, mert nem találjuk fól azt. Most is, 
mint hajdan, irigység, kevélység, harag, s az önző testiség 
egyéb indulati által fojtatván el a szeretet sziveinkben, szi
ves leereszkedés helyett. megvetésben, résztvevő segedelem 
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helyett orzás-, csalás-, rablásban; a rnéltányosság, kimélét; 
megbocsátás helyett, mások leszólásában, rágalmazásában, 
ül<lözésében, egy szóval közös sze re tet helyett, közös szere
tetlenségben keresünk uj éldeletet, foglalkozást lelkeinknek. 
Valóban most sincs mint hajdan békeség lelkeinkkel, nincs 
Istenünkkel, nincs önmagunkkal, nincs embertársainkkal. 

O az Isten fia eljött, megszületett, sőt meghalt, hogy 
békeséget, lelki békeséget szerezzen az egész világnak, min
den embernek, s mégis a békekötés dicső napja után milly 
kevesen részesülnek e békeségben ! Azon ban ennek oka régen 
irva van már. Hiszen az angyalok megmondák már, hogy a 
békeség megérkezett a földre, de a jó akaratu emberek szá
mára; s valjon kik ezen jó akaratu emberek? Kik volnának 
egyebek, mint azok, ki a békeség föltételeit elfogadják, s hi
ven teljesitik: kiknek ~karatjok megegyez a béke ie jedelme 
a mai napon született Udvözitő akaratával, vagyis mint a 
mai egyik evangeliomban sz. János mondja: a kik ő t b e
f o g a d j á k v a g y i s a k ik a z ő n e v é b e n h is z n ek, 
e z eknek á d ő h a t a lm a t , h o g y Is t e n fi a i v á l e
h ess e u ek. Ezek a jóakarat u emberek. 

Régen irva van már, h o g y a g o n os z oknak n i n cs 
békeségök Izai. 48; régen mondotta Jób, a viszontag
ságok, háboruságok minden neme által megkisértett meg
próbált Jób: h o g y se nk i, ki e ll e n t á I l t a z U r n ak, 
b ékes é g g e l n em d i cs ek e d h e t e t t. Más részről régen 
irva va u az is , h o g y a k i k a t ö r v é n y t s z e r e t i k, 
azok bővelkednek békeséggeL Zsolt. 118. Ezen 
törvény isn~eretes mindnyájunk előtt, ez az evangeliom, e 
törvényben foglaltatnak Jézus békeségének föltételei. De há
nyan hódolunk a törvénynek, hányan teljesitjük azt? és 
midön azt ohajtjuk, hogy a béke áldásá száljon reánk, mi 
ennek föltételeivel mit se gondolunk! O igy mi a békeség 
hirdetői, házról házra járhatunk, s örvendve hirdethetjük az 
angyalokkal a leszállt békeséget, minden embert a békeség 
szavával üdvözölhetünk, mint mcsterünk parancsolá; de hi·· 
jába fogunk fáradni, mert sehol meg nem nyugszik a béke
ség, hanem csak azon, ki békeség fia. Igen szépen írja ezt le 
sz. Leo· pápa mondván: Akkor van az embernek va-
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l ó d i b é k e s é g e, m i k o r m i n d a t e s t a l é l e k á l t a l 
vezettetik, mind a lélek az Isten elnöksége 
alatt kormányoztatik; mert az az igaz békeség: 
a z Is t e n a k a r a t á t ó l s o h a e l n e m ·v á l n i, s a z ok
ban találni gyönyörüséget., mik az Istennek 
t e ts z e n ek. M i d ő n t. i. a z é r z ék is é g semm i kép 
ellene nem mond az akaratnak, és az akarat 
e g é s z e n m e g, e g y e z a z é s z s z e l , o t t v a n e l m e cl e
r ü l ts é g, o t t v a u Is t e nnek o r sz á g a. 

Valóban ezen békeség, mellyet Jézus religiójának hiv 
követése támaszt lelkeinkben alapja és föltétele minden bol
dogságnak; alapja és foltétele különösen mind.en földi külsü 
békeségnek is. Hol ezen lelki békeség uralkodik, ott nem le
het háboru egyesek, nem lehet népek között. Vesse csak 
kiki, fejedelem, alattvaló, házastárs, szülő és fiu, ur és szolga, 
érzékiségét, indulatit, vesse értelmét, vesse akaratát az örök 
bölcseség törvénye s akarata alá; tartsa meg csak mindenki 
nút a mai született béke fejedelme békeség föltételelll religio
jában elébe szabott i adja meg mindenki, mivel Istene, ön
maga s felebarátja irint tartozik: és meg fog szünni a vetél
kedés, irigység, háboruság: nem lesz majd senki, kivel há
boruskodjék, s láthatólag (()g mindnyájunkon valósulni, hogy 
a mai születettJézusvalódi hékeséget hozott a földre 
a j ó ak a r a t u em b e r ek n e k. 

Valamint tehát fölötte örvendetes volt az emberi nem
zetre az angyalok azon jelentése, hogy a régen várt Üdvö
zitö csakugyan megsúlletett i ugy évenkinti ünnepélyes is
mételtetése ezen örömhangoknak az anyaszentegyház által 
igen üdvös, különösen mi reánk nézve; e szavak emlékeztet
nek minket, hogy korántsem az a valódi békeség, mit a vi
lág szokott annak nevezni, - az indulatok, szenvedélyek 
ideiglenes csendessége;- hanem me Ilyet a religiohozi h ü ra
gaszkodás, az Isten akarata iránti fiui kész engedelmesség 
szerez meg lelkeinknek; és hogy hol ez gyökeret vert, ott 
az élet bármi viszontagságai, a test bármi erőszakos kisérté
sei, a s:ítfm bármi ravasz mestBrségei, meg nem dönten<lik 
békeségünket soha. Mig a religio lelkünkben van, biztositva 
van ennek békesége is. És hol a religio él a szivben, ott bár-
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mint háboruskodjanak velünk a gonosz akaratu emberek, 
bármint dulják is fóldi nyugalmunkat, külsö békeségünket, 
kényszerítsenek bár fegyvert fogni, törvény utjához folya
modni elégtételért, segedelemért: lelkünk nyugottan fog 
állni a vész bármi csapásai között, mert megszületett a bé
keség fejedelme. Azért örömmel hirdetem én is ma : b é k e
s é g a föl d ö n a j ó ak a r a tu em b e r eknek Amen. 



Karácson napra. 
A~ lstennek üdvözitö kegyelme megjelenék minden embereli
n ek, arra oktatván minket, hogy megtagadván a vallásta
lanságot és a világi hiuságokat, józanon és tökéletesen és 

ájtatosan éljünk. stb. Tit. 2, 11-14. 

E gyönyörü rövid oktatásban van foglalvamindaz,mi
vel e nagy ü~nepen szivünknek foglalkozni kelL Miért jött 
a világra az Udvözitő? milly viszonyban vagyok én ez ün
neppel? mit kiván tőlem az U r? E kérdéseket megfejtik az 
apostol idézett szavai. V éghetetlen, meg nem érdemlett sze
retetéből jött, és igy valódi kegyelem reánk nézve, hogy 
sz ületet t, azért nevezi őt az irás Isten ü d v ö z i t ő ke g y e l
m é n ek. Tanitani jött, hogy megtagadván a vallástalansá
got és a világ hiuságait , jó, szent életet éljünk e világon, 
teljes reménységgel várván a jövő élet örömeit és Urunk má
sodik eljövetelét. Eljött, hogy föláldozná magát érettünk, 
eleget tenne a bünért, és hogy magának egy vétektől tiszta 
különös népet szerezne, melly a jóságos cselekedet~~ gya
korlásában buzgólkodnék. Ime ezért jött a földre az Udvözi
tó, a mi urunk; Krisztusnak választott népe, ker. Hivek! 

Azon éjszakát, mellyen U runk született, sz e n t é j
>' z ak á n ak is nevezik, mert a szentek szentje, az ki az 
em heriséget megszentelte, jelent meg akkor. E nevezet szép, 
és eszünkbe juttatja azon kötelezettséget, miszerint Jézus 
Krisztus által meg kell szenteltetni sziveinknek, hogy válasz
tott népe legyünk. Szent éjszaka, - szent népe az urnak, -
egymásnak megfelelő gondolatok. 

l'~tmüny·fÜltlrk. h:iaLijn B Sunl-ltlv~n-Tóhulul. G 
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Ezen komoly igazságokat jó előrebocsátanunk elmél
kedésünkben, mert azon általános öröm köz t, mellyel 
Urunk születése mindenkitől ünnepeltetik, ezekre kell 
sziveinknek irányozva lenni. Szép, ha általános az öröm ez 
ünnepen; de sokan megelégszenek ez örömmel, melly gyak
ran egészen világi, testi mulatságból és szómkozásbol áll. A 
munka megszünik, minden ünnepies szint ölt magára, a ké
szil.leteknek alig van vége, föltünik a várt nap, és alkonyá
val egy vidáman leélt nap vesz bucsut annyi keresztény csa
lád köréből, hol a szokásból kiosztott ajándékok mellett a 
nap vallási jelentőségére egy komoly gondolat nem történt. 
A szokás hatalma tartott itt ünnepet, és nem a Jézus szi.ile
tésén bálákban ömledező sziv. Az illY, szokásos általános 
örömnél megállapodnunk nem szabad. Elénken kell foglal
kozni szivünknek a fönebb érintett igazságokkal; szivünkre 
kell venni Istennek nagy szeretetét, hogy egyetlen fiát el
küldé szabaditásunkra. Nézd ker. barátom, ő éretted alázta 
meg magát, hogy tanitód legyen , hogy szeuvedésével rója 
le gonoszságodat, hogy egyháza által minden idők népei ré
szesüljenek eljövetele áldásaiban; valljon,- fontold csak Il) eg 
-valljon nem következik-e ebből természetesen, hogy eljö
vetelével részünkről a kegyelem nagyságának megfelelő kö
telességek vagynak összekötve? Nem ok nélkül neveztetik 
uj-szövetségnek az ő tanítása, melly követői részéről, a nynj
tott javakért, megfelelő kötelességeket kiván. 

Azon általános örömnél tehát, mellyel a szokás üli meg 
a Karácson ünnepét, megállapodni, nem szabad. A minő az 
volt, kinek születését ünnepeljük, ollyau legyen a keresz
tény öröme e napon. Millyen az, a ki érettünk született? 
Nemde benne áldattak meg minden nemzedékek; ő hozá el 
Isten valódi ismeretét, szent vérével tett eleget a világ bü
neiért, hogy igy már e foldön kezdödjék a menny a jóaka
ratu embereknek. Illynemü legyen a kereszténynek kará
csonnapi öröme, szent, szellemi; lelki öröm és hálaadás. 

Ha jó gyermekek szülőik születésnapját ülik meg, meg 
fognak emlékezni a tőlök vett jótéte~ényekről, jó intésekről 
és sziveik jó föltételekre buzdulnak. Es ha valameily tarto
mány nagy férfiainak sziiletésnapját üli, ezek nagy tetteik
és erényeikre való emlékezet és háladatosRág az, mi a szive-
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ket elfoglalja. E nélkül minden illy ünnep hiu külsöséggé 
ala,eson y ul. .. 

Igy vagyunk Udvözitőnk sziiletése ünnepével is. A ki 
nem kérdezi komolyan e mai nap: miért jött a Megváltó a 
világra? milly viszonybau vagyok én ezen mai ünneppel? 
mit kiván tőlem az U r? - az Karácson napját nem ünne
pelte. Lehet hogy egy vig napot élt,de nem ült ker. ünnepet, 
szive a kegyelemtől érintetlen maradt. 

A fold visszaadja a belevetett magot, és pedig hálada
tosan, sokszorozva; és sok keresztény milly életet mutat fol! 
Parlagot, nyomorultat, mellyen az Ur jó magvának semmi 
nyoma. Oh hogyan üljem meg tehát üdvösségesen Uram 
születése ünnepét, mit tegyek annak méltó megülésére, szól 
bennünk a sziv; és a kegyelem szava fölülről igy fog felelni: 
gondolj mimlazon jötéteményekre, mellyek az Ur születésé
vel a földre szállottak. Nézz azon ka r ács o n i aj á n d é
k ok r a, mellyeket neked a jó Jézus hoz, azután légy hála
datos , és m u tasd be neki viszont t e a j á n d ék i d a t. Más 
szavakkal, fontold meg a Jézus tanitásának áldásait, - és 
fogadd meg, hogy ahhoz mindig hü.bb és hü.bb leendesz. 

Ez legyen elmélkedésünk, mellyre a kegyes Jézus adja 
áldását és kegyelmét. 

l. 

A hol veszély nincs, ott megmentő nem szükséges, a hol 
baj, veszteség, betegség nincs, ott nem kell szabadító, meg
váltó, orvos. De a világon nagyban nehezedett mind ez, 
azért jött a kedves Jézus mint megmentő, szabadító. meg
váltó, orvos, és a világ nyomorainak megfelelő áldásokat ho
zott magávaL A bün által az értelem homálya, a léleknek 
jóra való gyöngesége, a szem- és testnek fon héjjázása, ke
vélység, a lekiismeret aggodalma, Istenneli meghasonlás, 
kárhozat és végveszedelem jött a világra; és mindezen go
nosz ellen hozott a kegyes Jézus ellenszert, szabadítást. Ho
zott magával mennyből mennyei bölcseséget, melly 
megvilágositsa a bün sotétségét, hozott a l é l eknek v a
l ó d i é l e t e t, hogy ez azután törekedjék, a mi jó, igazságos, 
szent. Megváltott a sz. kereszten, és egyháza általho
zott b ékes é g e t Istennel és az emberekkel,é~ örök é l e t e t. 

G* 
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Az első ajándék, m.ellyben szülctése által részesülénk, a 
m c n n y e i b ö l cs es é g. Oh tudjuk k. barátim , hogy. az 
emberi, földi bölcseség miben áll. A szem és test ·kevélységé
ben eltér az ember a jó utról, magát nagynak, ~itl.l.uőnek 
v élve megvet ulinden mást, még a jó tanitást is. Elvezetei
ben el akarja hitetni magával és másokkal, hogy ezek az cm
her legfőbb javai. Csak pénzt, csak birtokot keres, bármilly 
uton, csak kitüntetést, csak nevet, hogy a többi szegény 
emberiség reá mutasson bámulatában; mentében mintegy 
kegyelemből érinti a foldet, mig égre ugy tekint, mintha 
reá nem számolna. A vallási ájtatos szokások elmaradnak, az 
egyházzali megszakadás már teljes, a jó élet nehézsége gát 
a rosz szokás hatalma ellen .... Ohminek folytassam! Ez a 
földi bölcseség és gyümölcsei. Ennek ellenében mintcgy meny
nyei világosságul szolgál Urunk tanítása, melly Istenhez ve
zet minden földiek előtt, és oktat, hogy mennyei atyánk 
szent és igazságos,jó és tökéletes, és hogy nekünk kozzá ha
sonlókká kell-lennünk. Oktat és mondja, nézd gyermekem: 
a bün megrontja a lelket, fussad azt, és Isten gyermeke le
szesz. Az elesett ember lstenhezi térésének utja a bünbánat 
szentsége. Minden ember megismerheti Isten akaratját, ha az 
ú! tala alapitott egy házat hallga lj a. Tanit és oktat: az Isten 
akaratja az, hogy ti szentek legyetek. Alázatosság és áhitat, 
tisztaság és igaz lélek az, mi előtte kedves. Az élet nem vég
ződik be, csak változik a sirnál, - és a sirontuli életnek 
nem lesz vége; a jók örvendeni fognak az Urral, a gonoszok 
szenvedni gonoszok társaságában, mind végig. Mindenek 
előtt tegyétek aztamit Isten akar. Ne menjetek a nagy so
kasággal a bün széles utján. 

Ime kedves ker. lelkek, hogy mi ezt mi~td tudjuk, tud
hatjuk, ez karácson i örörotink első oka. Ot a miérettünk 
született Jézust Isten fiának hinni, hinni tanítását és azt kö
vetni, a mennyeieket keresni mindenek előtt és igy a gyarló 
emberi testben mint angyalok élhetni, ez a ~~1ennyei bölcse
ség, mellyet nekünk U runk születése hozott. O rülj tehát mind 
ennek, becsüld e nagy jótéteményt, szeressed azt mind ha
lálig. 

A második karácsoni ajándék részünkre a l é l e k v a
l ó d i é l e t e. Sok ember él, és holt, a bünben megholt lelket 
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hord magában. Ha a lélekamenny ei bölcseség által megismerte 
Isten akaratát, és azt követi, akkor cselekedeteiben istenfélő, 
méltányos, mértéldctc3, tiszta, igazságos,jótevő és nagylelkü 
lesz; ollyan lesz, minüuek az Ur kivánja, és ebben áll a lélek 
valódi élete. Csak azok, kik Krisztushoz tartoznak, élik az 
igazi életet, bennök nincs hamisság, és gonosz. Ez a má
sodik ajándék, mellyért hálás szivi.iuknek az éghez emel
kedni kell. 

A harmadik karácson i ajándék az, hogy Is t e n fi a i 
lehetünk. "Mindazoknak ... valakik befogadák őtet, kik az 
ö .nevében hisznek, hatalmat ada, hogy Isten fiaivá lenné
nek ... kik nem a testnek kivár.sága által, hanem az Istentől 
születtek." Ján. l, 12-13. Ohmilly öröm, hogy Istennek 
nem csak teremtményei de fiai vagyunk! A fiu örökli atyja 
birtokát, mi öröklcni fogjuk azt, mivcl Jézus mennyekhen 
hir, dicsőségót, a me1myet és ennek jutalmait. A gazdagok 
gyermekei örüljenek, ők pénzt örökölnek egykor, mi pedig 
százszorosan örülhetünk , mert nem mulandó és veszendő ja
vakat, hanem örökké maradandót fogunk örökölni. 

A negyedik ajándéka U runk születésének a me g v á I
t ás. Azért szi.iletik, hogy magára vállalja hUneinket, és go
noszságainkat, és érettünk legyen megvetett, és szent vére 
érettünk folyjé>k a kereszten. Lehet-e tehát születésénél ke
resztjére egyszersmind nem emlékezni? lehet-e a keresztény
nek hálásúak nem lenni mai napon a megváltás kegyel
meért? 

Ötödik ajándéka U runk szi.iletésének az e g y h á z. Ez 
.Jézus személyét viseli a földön, ez által .~udatja ö a Szent 
Lelke által a benne nlindig élő és tanitó Udvözitö, minden 
kor és mindcn nemzedék embereivel az Isten akaratát; ez ál
tal részesiti a minden kor és minden nemzedék embereit a 
szentségek kegyelmeiben, hogy bennök eljövetele czélja lé
tesitessék. Az egyházban hinni, és Jézus Krisztusban hinni~ 
ugyanaz. Azt mondani, hogy hinni Jézusban, és anyaszent
egyházához nem tartozni, lehet, üres h.ang, ellenmondás. A ki 
ti teket megvet, mondá a.z U r, engem vet meg. Az egy ház 
nélkül a kereszténység egy megfoghatatlan valami. Altala 
Yan velünk a kegyes Jézus mint mennyei magvető, mint jó 
pásztor; általa szóll ma is törődött sziveinkhez "megbocsá-
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tatnak a te büneid ;" általa táplálja lelkeinket az örök életre 
az Oltári-szentségben. Lehet-e tehát, hogy Karácson ünnepén 
a keresztény szive öröm és hálában ne emelkedjék mindennek 
meggondolásán? Mennyi jótét, mekkora kegyelem! Igaz, 
hogy az egyház gyarló emberekből áll, mit a tanító egyház
ról gyakran szoktak több oldalról emlegetni; igaz, de az egy
háznál általán véve, · mennél nagyobb a gyarlóság, annál 
több az ok a változhatlan tanításhoz ragaszkodni; a tanító 
egyház pedig emberekből áll, kik Isten szolgálatára különö
sen rendeltetvék, megszentelvék. Emberekből áll, kiknek fol
adata már e világon nem e világból valóknak lenni, és kiket 
az Ur sz. Lelke vezérel, Jézus szent igérete szerint. A hata
lom, mellyel bírnak, az Urtól átadott hatalom, mellyet fé
lelem és szeretettel kell gyakorolniok, s melly nagy felelő
séggel és önfeláldozással van összekötve a ker. szeretet szol
gálatában. 

Mindezekből következik az Isten és emberrel yaló b ék e, 
egy ujabb ajándéka Urunk születésének. A ki a mennyei 
bölcseségtől v~zettetve, lelkileg Krisztus szerint él, és mint 
Isten fia, mint az örök kárhozattól megváltott, hü gyermeke 
az egyháznak; az lelkében máskép, mint nyugodt, nem le
het. Illyeneknél lehet látni, mennyire igaz Üdvözítönk mon
dása: "Vegyétek magatokraigámat .. és békeséget fogtok sze
rezni lelketeknek." A hol ő betér boldogi tó tanításával, ott 
nincs lelki aggodalom, mert bün sincs; ott nincs harcz és 
háboru az embertárssal, - ö a béke fejedelm~ az irás szerint. 
Mint hajdan, ugy ma is ő a viharcsillapitó. Es nem is lenne 
nyomor, sem ellenségeskedés az emberek között, és mint an
gyalo~ élnének ezek a földön, ha szerinte cselekednének. 

Es a kik igy élnek, mint elöszámoltuk, azok örökösei a 
mennyországnak. J ertek,enyimek vagytok, száland hozzájok 
az U r, engem követtetek, nekem szolgáltatok , örüljetek ve
lem mindvégig. Én juhaimnak örök életet adok; és: a ki hi
szi:m én bennem, annak örök élete vagyon, mondá nemde az 
Ur? Azértaminek a keresztény e mai ünnepen örülhet, az 
az ö rök é l e t biztos reménye, annak egykori végetlen 
birtoka. 

Mindezt ama szent éjszaka hozta nekünk, mellyen az 
Ur a világra született. Ezen lljándékokra, ezen kegyelmekre 
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kell gondolnunk e mai nap, és örU.lnünk. A ki igy üli Kará-
cson napját, az azt keresztényileg ülte meg. .. 

Oh de mennyien nem gondolkoznak igy, és urok, Ud
vözitőjök születése napja, lelkökre minden jobb benyomás 
nélkül mulik el. Itt még a lelki állapot nagyon elhanyagolt; 
itt még János lélekrázó szavainak, - bánjátok meg bünei
teket, - minden fa, melly gonosz gyümölcsöt hoz, ki 
fog vágatni és a ti.izre vettetni, - kell egykor megtörni a 
sziv jegét. Azonlnm ezeket az U r irgalmába ajánlva, kérdjük 
most: miképen mutathatom hálámat az Ur ennyi ajándéká~ 
ért, mit adjak én ma az Urnak annyi kegyelmeiért? 

2. 

Mutasd be neki részedről a te karácsoni ajándékidat. 
Gerjeszsz magadban őszinte bünbánó érzelmeket, gyakorolj 
bi.inbánó cselekedeteket. Erre ugy is előkészületül szolgált 
az egész adventi idő. Készitsed el az U r utait, le a gőg és 
önzés halmaival és hegycivel, félre minden tekervényessel és 
hamissal, szóhnn, tettben. Oh milly szépen teljesiti ezt a ke
resztény, ki e napok ban buzgón egyestH az Urral az Oltári 
szentségben! A bi.iubánat és az oltár szentségébeni buzgó ré
szesülés legyen részedről az első mit tenni fogsz e szent idő
ben. Engesztelúdj ki mindenkivel. Ajánld: ajándékozd maga
dat egészen az Urnnk, és fogadj hozzá nj hüséget. Légy jó
tevő ki.ilönösen most az iigyefogyottak és szegények iránt. 
Gyakorolj irgalmasságot a hogy viszonyaid engedik, vigasz
talás és szószólás, barátságos közeledés vagy szeretetteljes 
intés által. Eszközölj ártatlan, szent örömöt körödben, hogy 
mindeu érezze édességét annak, hogy Jézus érettünk szüle
letett e világra. 

3. 

Végre az Urunk születésénél való körülményekre aká
rarn buzgó ker. lelkek figyelmöket irányozni. - A hely 
mellyen, és az idő mellyben Jézus született, a proféták 
róla tett jövendöléseiknek igazságát bizoyitják. Szerény és 
csendes volt az U r megjelenése, és a "harmatozzatok oh egek~' 
szerint., mint a csendesen leszálló harmat volt születése. 
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Sz e g é n y ség b e n jön, hogy ~z ületésétól fogva kezu
jen eleget tenni a világ büneiért.- Ne féljetek, szóltak 
az angyalok a pásztorokhoz; ime ö a gyermek kedves alak
jában jelenik meg, hogy szeretet által vonjon magához ben
nünket. - Ime a p ás z t o r oknak nyilatkoztatja magát 
legelőször, tehát egyszerit, alázatos népnek, és nem a tudú
sok és gazdagoknak ben a városban. Igen, becsesb előtte az 
alázatos jóakaratu sziv, mint a gőgös tudomány és aranyos 
dússág. A juhaikat őrző és az éjen át v i r as z t ó pásztorok
nak nyilatkoztatja ki magát; igy mindig, a kötelességökön 
el nem aludt. éber lelkeknek nyilatkozik vigasztalásaiban és 
kegyelmeiben. - A hideg j ás z o l, mellybe tétetett, ezen 
kényelmetlen fekhely, fájdalmas keresztjére emlékeztet. "Az 
ember, ... midőn tisztességben volna .. , nem becsülé állapotát, 
azért ugy él t mint az oktalan barmok , és hozzájok .. hasonló 
lőn." Zsolt. 48, 13. Jászolba volt fektetve tehát az Udvözitö 
születésekor, és a keresztre emelve halt meg. Ez szépen je
lenti az embernek ruélyen sülyedt állapotából való folemel
tetését, megváltását. A z a n g y a l ok me g j e l e n t n a g y 
sere g e mutatja, ho.9.y Jézus születése által a menny és föld 
össze vannak kötve . .li:s valamint a pásztorok h a l a d ék n é l
k ü 1 Bethlehembe indultak a jelentés után, ugy rni haladék 
nélkül induljunk Jézushoz, és leborulva imádjuk öt. 

4. 

O kedves keresztények, mi szinte pásztorok vagyunk, 
pásztorai halhatatlan lelkünknek, és nekünk is hirdettetik, pe
dig évenkint az U r születése föhtti öröm, bennünket is Bethle
hembe szólit az Ur angyala, az anyaszentegyház; oh köves· 
sük a bethlehemvidéki pásztorokat ájtatosságukban és kész
ségökben. Engedjük oda magunkat a szent örömnek, a nyert 
ajándékok nagyságának boldogító öntudatában. Mennyei böl
cseség,a lélek valódi élete, hogy Isten fiai vagyunk, a meg
váltás, az anyaszentegyház, Isten és e~ herreli béke, és az örök 
élet,- ime ezek karácson i ajándékaink.Orüljünk nekik a boldog 
sziv magasztos örömével. De részünkről se maradjunk hálátla
nok, hanem mutassuk beazUrnak bünbánó sziveinket, szerete
tünket,irántai hűségünk megujitását.,i rgalmas cselekedeteinket. 
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Illyen legyen reánk nézve a Karácson ünnepe, mert, 
milit ke~~lethcn is hallottuk az apostol szavait, azért jelent 
meg az UdYözitö, hogy: megtagadván a va1lástalans{lgot és 
a világi hiuságokat, józanon és tökéletesen éljUnk e jelen vi
lágon, hogy núnden hamisságtól megváltva, vétektől tisz
tán, az ő ki.ilönös népe legyünk. Az ő népe, az Ur népe! Mi 
hogy mindnyájunkon teljesedjék, adja az ur Jézus Krisztus 
véghetelen kegyelme. Amen. 



A Bold. Szt'iz szeplötclen fogantatásáról. ~f-) 

Az; Ur Isten birt engem az ő utja-inak elején. Példab. 8~ 22. 

Keresztény hallgatóim előtt nem lesz ismeretlen, hogy 
a szentséges atya, a kath. anyaszentegyházat dicsöségesen 
kormányzó IX. Pius pápr~, a kath. püspöki kart, legkitünőbb 
képviselöiben, maga köré gyüjteté: hogy gyülekezetökben 
a Bold. Szüz fogantatását illetőleg, a Szentlélek sugallatából 
hozandó határozatot ünnepélyesen kihirdetné. Ezzel kap
csolatban 

Miután a népek jelenleg egy részről külháboruk, bel vi
szályok, ragályos nyavalyák, földrengések, inség s egyéb 
sulyos bajoktól látogattatvák; más részről pedig a hitetlen
ség és vallási közönyösség következtében az erkölcsi feloszlás 
veszélyétől környeztetnek: ö szeutsége f. évi aug. l-éről kelt 
s a világegyház minden püspökeihez széthocsátott fopásztori 
körlevele által, hiveihez azon utnmtatást, illetőleg rendeletet 
intézni méltóztatott: miszerint valamennyen a közös ima, 
böjt és alamizsna által engesztelhető Isten büntető keze elől 
ezen lelki oltalmazó eszközökben keressenek menedéket; hoz
zátévén: hogy azon alkalommal, midön az elősorolt bajok 
el távolitásaért ég felé emelendik kezeiket, megemlékezzenek 
a szent atyáról is, kérvén az Istent: világositsa meg lelkét 
a Szentlélek világosságával, miszerint a Bold. Szüz foganta
tása érdemében azon határozatot hozza, melly az Isten na
gyobb dicsöségére és a mi közanyánk, a Bold. Szüz tisztele
tének emelésére szolgálhatna. 

Hogy pedig a hivek ama lelki eszközök buzgó felkaro
lására annál hathatósban serkentetnének: ö szentsége mind-

*) Mondatott 1854, dec. 8-án, a pesti Lelvárosi plebania templomban. 
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azoknak, kik három, a megyés püspökök által meghatáro
zandó hónap lefolyása alatt büneiket alázatos és igazi meg
bánással meggyónandják; három meghatározandó templomot, 
vagy hol egynél több templom nem találtatik, azonegy temp
lomot három ízben meglátogatandnak; ott az anyaszentegy
ház és az apostoli szék felmagasztalásaért, a hitszakadások 
megszüntetéseért, a ker. fejedelmek és az egész ker. nép e
gyességeéi't imádkozandnak, e felett ezen idő alatt egyszer 
böjtölendnek és tehetségökhez képest a szegényeknek ala
mizsnát osztogatandnak: mindezeknek, mondám, ö szentsége 
jubilaeum alakjában teljes bucsut hirdetett és enged. 

Bíbornok és hg-primás, esztergomi érsek ö eminentiája, 
a ti Istent<H rendelt közvetlen föpásztorotok, a szentséges atya 
kegyes akaratát foganatositván, határozni méltóztatott: hogy 
érseki megyéjében a három hónapnyi ájtatosság nov. hó el
sején vegye kezdetét s jövő évi januar utolsó napján fejeztes
sék be. A három tem p lom , me ll yrö] a szent atya szól, s 
mellyben a hiveknek ájtatosságukat végezniek.kell, Pest vá
rol:'ára nézve kijelelve, akarta, hogy ezen plebánia-egyházban 
nevezett ájtatosság ma, azaz a Bold. Szüz fogantatásának ün
nepén, a terézvárosi ptebánia-templomban f. hó 10-én, vagyis 
Advent 2-ik vasftrnapján, s végre a szentferencziek belvárosi 
templomáLan f. hó 17-én, vagyis Advent 3-ik vasárnapján 
tartassék meg. 

l\1idön ennek folytán, az ö szentsége által engedélyezett 
bucsu elnyerésére érsekileg rendelt ezen első isteni szolgálnt 
alkalmával, én hozzátok in tézend{) sz. beszéd végett e szászékre 
lépek: nem titkolbatom el, miszerint habozom, a kínálkozó 
alkalmas tárgyak közUl, meiJyikre irányozzam figyelmete
ket. Szóljak·e a jubilaeumról, a vele összekötött bucsu ter
mészetéről, hasznáról és kellékeiről; vagy alkalmazzam ma
gamat a naphoz, melly a Bold. Szüz fogantatása emlékének 
van szentelve. · 

U gy hiszem, miszerint czélszerüen cselekszem, ha az 
utóbbit választom. Czélszerüen pedig nem csak azért , mert a 
j u bilaeum áldásai ról, csak ez évtizedben is kétszer lévén azok szá
munkra engedélyezve, már ismételve oktatást nyertetek: -
hanem és főleg azért, mert e tárgyban pápa ö szentsége épen 
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mai napon, talán ez órában határozni fogván, kivánatos, hogy 
hiveink iránta eleve is tájékoztassanak. . 

Szólani fogok tehát a Bold. Szüz fogantatásáról; és pe
dig ugy, hogy 1-ör: kifejtsem a szeplőtelen foganta
tás jelentőségét; 2-or pedig megmutassam: hogy Isten 
k e g y e l m e a B o l d. S z ü z e t e k i t ü u ő s z a b a d a l o m
b a n v a l ó s á g g a l r é s z e s i t e t t e. 

Igaz, a tárgy fejtegetése nem csekély nehézséggel ját·: 
miután lehetetlen azt tárgyalni máskép, mint kapcsolatban sz. 
hitünk azon legmagasabb titkaival, mellyek az embel"i észnek 
e foldön mindvégig megfoghatatlanok fognak maradni. A
zonban meg lévén győződve, hogy épületes és ájtatos okta
tást hallgatni és nem szórakozni gyülekeztetek ezen szószék 
körül, Isten kegyelméből reméllern: hogy ő sz.ent felsége a 
Bold. Szüz közbenjárására megvilágositandja a mi elméinket, 
ruiszerint szavaimat kellőleg felfogva és méltányolva, az elű
adandó igazságról tökéletesen meggyözödjetek. 

Minthogy a ker. hit szójárása szerint, szeplöt.elenül ío
gantatni annyit tesz, mint eredendő büu nélkül foganta tn i: 
hogy a szeplötelen fogantatás érdemét és jelentöségét kellően 
méltányolhassátok: szükséges, miszerint elmétekbe röviden 
visszaidézzem a kath. anyaszentegyház tanítását az eredendü 
bünröl. 

A kath. anyaszentegyház tanitása szerint, minden ember 
bünnel születik. Dávid király, elnézve prophetai méltóságá
tól is, felvilágosodott és tanu It ferfiu volt. Ezt mutatják az 
ö zsoltár-énekei, mellyek gondolatfenségben , érzésgazdag
ságban, az emberi sziv legrejtettebb titkainak mély ismere
tében, ,minden egyéb költeményeket messze maguk után hagy
nak. Es az ember ég felé törö, de nagy természeti sulylyal 
a földhez szegezett vngyainak ezen utólérhetlen megéneklöje, 
mégis nem habozott bünös volta érzetében természetének ha
son eredetére hivatkozni, kérvén az Istent: "Könyörülj raj
tam Isten! a Te nagy irgalmasságod szerint; és irgalmassit
girl sokasága szerint törüld el az én gonoszságomat. lVIert ime 
én a vétekben fogantattam , és a vétekben fogant engem az 
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én anyám!" 1). - Hasonlólag sz. Pál apostol is, ki mielött 
Jézus által csodálatosan szöllejébe meghivatott volna, Gama
liel iskolájában minden emberi, zsidó és görög tudományok
han kioktattatott, nem kétkedett bizonyságot tenni: "Egy 
ember által jött he a világra a hün, és a bün által a halál, s 
igy a halál minden emberekre átszármazott, mert amaz egy
ben valamenn y i en vétkeztek'' 2). Van tudniillik K. H!. cs e l e
k e d e n d ö bün, melly csak az azt elkövetőnek számittatik 
be j és van e r e d e n d ö bün, melly a természetet terheli, s 
vele elutasíthatatlan átkaként teljesztetik tova; amaz a sze· 
mély, ez a nemilek büne; amazt egyesek követik el, ezt nemi 
eredetünk hozza magával; amaz, hogy valakinek ·beszámit
tathassék , kifejlett észt és aimratot tesz fel; ez, hogy vala
mennyünkre elterjedjen, elég, ha a közös törzs, mellynek haj
tásai vagyuD.k, a közforrás, mellyből valamennyien eredünk, 
ke z d e t b e n megszeplösittetett. 

A kath. anyaszentegyház tanitása szerint továbbá, az 
első ember minden szenny nélkül, sőt ellenkezőleg az igazság, 
szentség és épség állapotában teremtetett; vagyis más sza
vakkal, értelme az igazságra, akarata a jóra, teste a. halha
tatlauságra természetfeletti ruódon felképesittetett. Ennek 
Mvebb kifejtése helyén fogna ugyan lenni; miután azonban 
felvett tárgyamhoz sietek, szabadjon nekem azt, mint a hit
tanból ismeretes igazságot feltemicm, egyedül csak azt je
gyezve meg, hogy ezen állapotnak, mint aranykornak em
lékezete a világ minden népei által fentartatott. 

Az ember az eredeti igazság, szentség és épség állapotát 
elvesztette; s hogy elvesztette: ez az ö eredendő büne. 
Mi nem vagyunk többé sem az igazság, sem a szentség, sem 
az épség állapotában, - ezt mindenki érzi - és hogy nem 
vagyunk: ismételve mondom, ez a mi eredendő bü
n ünk. Isten tudniillik az igazság, szentség és épség szóban 
lévő állapotának fenmaradását az a n g e d e lm ess é g h e z 
kötötte: mert engedelmesség által áll fel a világ; alóla tehát 
az első ember, bármennyire szent és tökéletes, sem oldathatott 
fel. Az első ember e l cs á b i t v a a rossz szellem által, enge- . 
detlenné lett. Ádám eve a tiltott gyümölcsből: Isten pedig 

1) Zsolt 50, l -7. -~)Róm. 5, 12. 
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végrehajtá a v é g z e t e t, megvonván az engedetlentől a reá 
természeti képességén tul bőségben pazarolt kegyelmet. Az 
ember elvesztve az eredeti igazság, szentség és épség isteni 
malasztját, testében lelkében rosszabbra változott; s ama ki
f o sz t ás, és eme romlás róla min t törzs b öl a fa egyéb ágai
ra, minden utódjaira átszármazott. A végzet sorsa az: hogy 
a ki lstennek nem akar szolgálni, az szolgálni fogja az ördö
göt: e kettő közül választani kell. Az Isten iránt ekként en
gedetlen ember Isten fiainak czimére méltatlanná lett. Isten
től elpártol va, a pokol hatalmába került; s kizáratva az ég
ből, a szent és tiszta lelkeknek ezen szeplőtelen lakhelyéből, 
a kárhozat tömegéhez csatoltatott. 

"Ha ki n~m vallja - rendeli a trienti zsinat, - hogy 
az első ember Adám, miután a paradicsomban, az Isten pa
rancsát megszegte, azonnal az i g a zs á g o t és szentséget, 
mellyben teremtetett, elvesztette; Is t e n t ezen áthágása ál
tal megbán tv án, az ö h a r a g j á t és neheztelését magára 
vonta, s ez által a h a l á l n ak, me ll yel őt Isten fen yegeté, 
s vele az ö r d ö g n ek, mint ki aztáp a halál felett uralko
dott, foglyául esett, és az egész Adám testében lelkében 
rosszabbá változott, - az átok legyen" 1), azaz: a hivők kö
zösségéből zárattassék ki. 

U gy hiszem K.! ezek után már világos előttetek a szep
lőtelen fogantatás jelentősége. A ki állitaná, hogy Mária nem 
szeplőtelenül, azaz nem eredendő bün nélkül fogantatott: an
nak egyszersmind állitatúa kellene: hogy tehát eredetileg ő 
is a kárhozat tömegéhez tartozott, az ördög rabja, a pokol 
zsákmánya, a harag és utálat leánya vala.. Figyelmezzetek 
K. H.! Mária Jézus Krisztusnak, a mi megváltö Istenünknek 
anyja; az eredendő bün pedig minden rosszak legnagyobbi
ka, sőt, helyesebben szólva, ezeknek kútfeje és egyeteme. 
Már képzeljétek magatoknak a felviharzott tengert; a dü
höngő habtorlatokat, a czikázó villámokat, a sivító orkánt i 
e tengeren egy hajót, mellyet az ár el boritással fenyeget i 
a hajón egy anyát, ki kulcsolva emeli kezeit az éghez i a 
parton az anya egyetlen gyermekét, ki anyjának veszedel
mét látja: mit gondoltok? Nem fog-e a gyermek térdre 

1) Sess. Y. Dcc1·. De p,~rr. Oi'i;r. C. J. 
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esni s keble legmélyebb megindulásával Istenhez, a szelek és 
habok m·ához, felkiáltani: Istenem , Teremtőm, mentsd meg 
anyámat! Ime K.! az egyetlen fiu, az Istenember Jézus, ki 
mielőtt Mária leve, már volt: ki a parton, az örökkévalóság 
révpartján állva látja a háborgó tengert, az emberi nem min
den nemzetségein végig áradó eredeti bünözönt; szemléli a 
veszedelmet, a toluló hullámokat, hogy vétkes árjaikkal bo
rítsák. el azon szeut életet, mellyből test szerint egykoron ö 
is leszármazni fogott; s i~mét mit gondoltok: kevesebb fiui 
ájtatosságot, irgalmat, szeretetet fogott-e ez isteni fiu tanusi
tani ama közgyermeknél, ki térdre omlott s anyjának meg
mentéseért imádkozott? Nem fognátok-e ti is lelki közanyá
tok ezen veszedelme láttára ösztönöztetve érezni magatokat, 
hogy térdre borulva felkiált.satok: Isten a te anyád, szaba
dítsd meg ötet? 

K.! Istennél, és ezt jól kérem megjegyeztetni, a hatá
rozatok lettdolgok; mert, hogy T e r t u ll i a n 2-ik századbeli 
ker. iró tanuságával éljek T), az örökkévalóság ama mozdu
latlan egységében, mellyben Isten lakik, nincs sem mult sem 
jövő, sem előtt sem után, mindenek, a mellyek. voltak, van
nak és lesznek, mint jelenlevők nyiltak és mezitelenek az ö 
szeme előtt. Mária istenanyasága tehát Isten szemeiben lett
dolog volt onnan öröktől fogva, a mint tudniillik Isten által 
elhatároztatott. Mária istenanya volt, ha nem is az emberi, 
minden esetre az isteni szó és valóság szerint, nem csak ak
kor, midőn az időben Istent 8zentlélektől méhében fogadá, 
hanem levésének, fogantatásának elsö pillanatában is. 8 ha 
igy, ha ő Isten előtt mindig, ha kezdettől fogva Istenanya 
volt: o! ugy ne kételkedjetek, hogy az ő isteni fia is vele 
volt, vele volt mindig, vele a közhajótörés azon végzetteljes 
pillanatában is, melly az ellentétek bámulatos találkozásánál 
fogva épen akkor öl, midön életet ád! 8 ha igy, ha az ő is
teni fia vele volt mindig, vele e végzetteljes pillanatban is : 
hogyan nagy Isten! lehetséges volna-e, hogy a vétek árja 
el boritsa öt, kit a te véghetetlen szentséged fedezett? hogy 

1
) Lib. Ill. Adv. Marcioncm. "Divinitati competit, quaecunr1ue decre

verit, ut perfecta reputare; fiU Um non sit apud ill am differentia tem
poris, apu(l quam uniform em s!iltum tem po rum dirigit aeternitas 
1psa" 
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a pokol, habár csak perezre is , hatalmába ejtse a magzatot, 
kit te mint gyermek az ö édes anyját gyöngédeden ölelö 
karjaidban tartasz? Nem o nem t felre az aggodalommal, 
K. A.! Közanyátok mentve van! Annak karjain képeztetik 
ö, kinek kezeiből nincs hatalom, a me ll y kiragadja l A z u r 
Isten birta öt az ö utjainak elein; gyönyörkö
d ö t t b e n n e n a p o n k i n t ~ j á t s z v á n e l ö t t e, s j á ts z
ván a földön minden időben! 

Ez okoskodás ellen , ugy hiszem, lehetetlen kifogást 
tenni. Mit tehát a bölcselkedő ker. ész ekként nem csak kí
vánatosnak, hanem erkölcsileg szükségesnek is lát: azt az 
irások és hagyományok mint · tettdolgot, mint megtörtént 
valóságot adják elő. Van az ó-szövetségi sz. irás könyvei 
közt egy, melly énekek énekének czimeztetik. Tárgya két 
kedvesnek kölcsönös szeretetvallomásai, mellyek gyöngéd
ségre, érzelemlángra, jelképes ábrázolatok fönsége- és gaz
dagságára nézve, kimeritenek mindent, mit halandó nyelv 
szeretet dolgában kirebegni képes. Mindazt, mi szépet, mi 
jót, mi biljolót, mi regényest nyujt és állit előnkbe a terem
tés három országa: azt a két kedves mind felkeresi! és egy
más kölcsönös dicsőítésére pazarolja. Az egyház atyái e 
könyvet mindig magasabb szellemi értelemben vették, mi
szerint az példázatos ábrázolatja lenne azon legfenségesb és 
megmagyarázhatatlan isteni szeretetnek, mellyel a Fiuisten 
majd a Bold. Szüz, ~aj d az ö egyháza, és ezek viszont irá
nyában viseltetnek. Es ez énekben többi között igy szól vá
lasztottjához a kedves, vagyis a titkos értelem szerint Krisz
tus a Bold. Szüzhöz: "Egészen szép vagy édesem! nincs raj
tad sem szenny, sem redő; tiszta vagy és macsoknélküli; 
kiválasztott mint a uap, és szép miként a hold." 

Mi igy e könyvben a Bold. Szüz tisztaságáról egészen 
átalánosan, érzéki képletekben előábrázolva találtatik, azt 
már határozottabban fejezi ki az uj szövetségben a köszölltö 
angyal, Máriát következőleg szólitván meg: "Ü d v ö z l é gy 
Mária, malaszttal teljes, Ur vagyon teveled, 
á l d o t t v a g y a z ass z o n y ok köz ö t t!" Tekintetbe vé
ve, hogy az üdvözlő angyal lsten követe volt; tehát maga 
az Isten az, ki Máriát malaszttal telje~nek, áldottnak núnden 
asszonyok közt - üdvözli általa: nemde világos, hogy e 
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malaszttelj Isten szájából, ki sem nem nagyi t, sem nem hi
zelkedik, szoros értelemben veendő, azaz mindenbeni és min
denkori szentséges állapotát jelenti annak, a ki Isten által igy 
megdicsértetett? Innen van, hogy ez üdvözletet, különösen 
a kifejezést: áldott az asszonyok között" még Lu
t h e r is egyik beszédében a szeplötelen fogantatásról ma
gyarázta. 

Megengedern, IL H.! hogy még e szavak is, elszigetel
ten az ész követelményeitől és a hagyományoktól, átaJáno
sabban hangzanak, semmint azokra a Bold. Szüz fogantatása 
körüli tanításunkat kizárólag és teljes bizonyossággal fek
tetni lehetne. Mária tisztának, szépnek, mocsoktalannak ne
veztethetik, habár megszenteltetése nem is foga.ntatásakor, 
hanem utána, mint például ker. szent Jánosé történt. Azon
ban az irások hiteles magyarázói a szentatyák, az isteni ha
gyományok ezen közvetitői, és az egyház hitének az első 
századokban tanui az irások átalánosan hangzó tanus
kadását már határozott, egyenesen a szeplötelen fogantatást 
erősitö bizonyítványokkal támogatják és egészítik ki: mely
lyek összevetéséből kitűnik, hogy ezen ájtatos hiedelem a 
kath. egyházzal egykoru, s igy az csak Krisztus urunktól 
és az apostoloktól származhatott le. A szeutatyák ugyanis, 
kik az eredeti bűnben lévőket átalán tisztátalanoknak, a ke
resztség által rnegtisztitandóknak, a harag szülöttjeinek, a 
bün rabszolgáinak, a daemon általleigázottaknak - rnond
ják és hirdetik: Máriát egyhangon magasztalják mint szep
lőtelen juhot, ki egészen tökéletes, isteni, mennyei; ki tiszta 
mint Krisztus a s~eplőtelen bárány; ki szeplőtelen tisztasága 
által különbözik Adám többi ivadékaitól, kik mindnyájan a 
bün által bemocskolvák; ki szeplőtelen azért, mivel felül áll 
az emberek romlott tcrmészetén, felül a sát:ín cselszövényein. 
Ö liliom a tövisek között! Mi a liliom,,. ha nem a tis~taság, 
mi a tövis, ha nem a bünnek jelképe? O a második Eva, ki 
tisztán fogantatott, rniként az első, de nem vétkezett miként 
az első. Valamint Éva a még tiszta és romlatlan em ber ből, 
ugy származott Krisztus a mindig tiszta és romlatlan szüz
töl. F r i g y sz ek r é n y ö , kit maga a Szeutiélek képezett 
és őrzött; t e ru p lom ő , me ll y be a sátán soha be nem ha
tott; élő sz. fa ö, rnelly romlásnak soha alávetve nem volt, 

Píamáuy mnlek. Ui•dj~t a Szent·hl\·ltn Tánuhr. · 7 
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rothadást nem ismert; sz. n ö v é ll y ő~ melly tetőtől talpig 
Isten által megáldatott; sz ö v e ts é g l á d á j a ö~ mellynek 
nyitja maga a Szentlélek által pecsételtetett Ie ; a ki g y ó u r a 
ö, mellynek fejét tapodja, maga sértetlen maradván; l á n
go ló csipkebokor ő, mellyben Jehova megjelent; Je
r ich o rózsáj a ő, melly a szelek szárnyain felimp va~ a tenger
pusztákba esik~ és virít; hajnali csillag ö, mellynek 
fénye soha meg nem fogyatkozott; mennynek ll a p j a ií, 
melly nem ismert éjszakát! 

Azt fogjátok talán ellenvetni: ezek szóvirágok~ jelképes 
mondatok, mellyekben atyáink költői ájtatossága áradozott! 
Ámde vegyétek észre, hogy a költöi kifejezések, jelképes 
mondatok nem szoktak üresek lenni, hogy inkább gondola
tot fejeznek ki~ mellyet az ájtatos költö kebelében táplált, s 
elragadtatásában illy magasztos jelvényekben festett; s hogy 
a gondolatnak, melly lelköket illy magasztos ömledezésekre 
ragadá, csak annál magasztosabbnak, csak annál fensége
sebbnek, csak annál kiváltságosabb természetünek kellet.e 
lennie. 

Hogy azouban e tekintetben is a hagyományok igaz 
értelme iránt minden kétségteket eloszlassam , idézek a sok 
közül néhány helyet, mellyek idevágó bizonysága félreis
merhetlen. Alexandriai D i e n es samosatai Pál ellen írott 
levelében Krisztust élő igének, Máriát é l e t l e á n y á n ak ne
vezi: 1) bizonyára különbségül az emberi-nem többi leányai
val szemközt, mint a kik az eredendő bün következtében a 
halál leányainak, valamint átalán az emberek halál fiainak 
neveztetnek. Az élet leánya tehát az, ki nem a halál leánya, 
és nem a halálleánya pedig az~ ki nincs, nem volt az ere
dendő bünben. - U gyanö Máriát szekrénynek nevezi, kit 
nem az emberek formáltak, hanem a Szentlélek szilárditott 
meg: 2) a mi egyenesen azt jelenti, mit már folebb kifejtet
tem, hogy Isten birta őt az ő utjainak elej6n, azaz foganta
tásakor az Isten volt vele~ s igy az ördög~ a bün rajta erőt 

1
) Epist. s. Dionysii adv. Paulun1 samos'at. Romac 17\JG. p. 212. "Virgo 
filia vitae genuitverbum vivens" -~)Ibid. p. 240. "Neque 
tabernaculum ejua ab hominibns fabriea.tum, sed Spiritu S. firm&tum 
est, et protegitur illud semper laudatissimum Dei tabernaculum 1\la.ria 
D e i p a r a et Virgo." 
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nem vehetett. - O r i g e n es, vagy inkább némelly az ö 
neve alatt ismeretes homiliáknak ősrégi, tudós és ájtatos 
szerzöje, világosan ilja: hogy Mária szüz volt, ki sem a ki
gyó által meg nem csalato t. t, sem annak mérges lehelete ál
tal be nem szennyeztetett. 1)- Sz. Ephrem syriabeli sz. 
atya legistenibb templomnak nevezi Máriát, ki m i n d i g ál
<!ott volt. 2) Ha lll i n <l i g, tehát fogantatásakor is. - Szeut 
A g os t o n n ak szemére vetette J u l i a n, előbb püspök, ké
sőbb eretnek: t c n te tanod által az eredendő bünröl Már i
á t is sz,ületésénél fogva a pokol zsákmányává teszed: N e lll [ 
felelé Agoston; és miért? mert Máriában a születés törvé
nye az ujjá-születés kegyelme által oldoztatott fel. :J) - Sz. 
P l' o c l us védelmezvén Krisztus urunkat az eretnekek ellen, 
kik azt állították, hogy bünös testből vette eredetét, - azzal 
válaszolt: hogy az ~tnyától, kit maga minden mocsok nél~ 
kül képezett, minden mocsok nélkül is származott. 4) 

Ide tartoznak még az anyaszentegyház némelly szent 
énekei, szertartásos ünnepei, maga a mai ünnep, melly a 
ker. egyházban emlékezetet haladó idők óta ünnepeltetik, 
miután már az 5-ik és következő századbeli görög ker. irók 
róla, mint valami ősrégi intézetről szólnak. 5) És az egyház, 
melly csak az isteni jóság kiárasztásának, soha sem pedig a 
pokoli diadalmak emlékének, szenteli ünnepnapjait, - az 
egyház, mondám, épen ez által, hogy ezen ünnepet életbe 
léptette, eléggé kitüntette, hogy a Bold. Szüz fogantatása 
emlékével magasztos és isteni kiváltságot kivánt összekötni: 
kúlönben azt ]{ellene állitanunk, hogy ö ezen ünnep által a 
pokolnak diadalát az Istenanya fölött, törekedett volna meg
dicsőiteni! 

Ide tartoznak végre a legrégibb müemlékek, ugymint 
képek, szobrok, faragványok, mellyek Máriát például világ-

')Non ex desiderio partum concipiens, quaeneque persvasione serpen
tis deceph est, nequc ejus a!flatibus venenosis infecta." Oper. edit. 
Paris. 157:\. hom. I. inter hom. at\ diversos. -- 2) In Orat ad sanct. Dei 
Genitricem, interprete G·hera.rdo Vossio, cd. Rom. 1598. t. III. "Tem
plum llivini,;simum, Dominam semper benedictam, quae semper fuit 
tum corpore tum anima integra. et immaculata," ele.-") Oper. Tm
perf. contra J ul. l. IV. CXXII.-~) "Quam enim citra omnem sui ln.bem 
forma,rerat, ex ea nulla coutra.cb macula processit'' In Bibl. P. Galan
dii t. IX. P· 615. n. 3. - 5) Typicum s. Sabae ad IX. dec.; s. Andreas 
eretensis 111 Can. et triod. item Odc L Bibll\lax. Patr 11m, t. X. p. 685. 

7* 
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golyón, kigyó fején állva ábrázolják. Máriának állása a vi
híggolyó felett kiváltságát a világ közsorsa alól; mig a lá
bával lenyomott kigyó mil1den pokoli hatalmaknak alájai 
vettetését jelképezi. Más ábrázolatoknál 12 csillagot látunk 
feje körül, s lábai alatt a holdat. A hold a szüzesség, a csil
lagok az isteni malasztnak és mennyei tisztaságnak jelképei. 
"Kicsoda az, mond az énekek énekében a kedves, a ki elöjö, 
szép mint a hold, választott mint a nap?" 

Mindezek és számos egyebek, mellyeket e rövid óra 
alatt felsorolnom lehetetlen, eléggé tanuskodnak az egyház 
hitéről, melly szerint a Bold. Szüzet eredendő bün nélkül, 
tehát szeplőtelenül fogantatottnak tartották és hitték, s ezen 
hitet aztán sz. tanitásaik-, énekeik-, imádságaik- és ernlénye
ikben kifejezték. IX. Pius pápa tehát, a Bold. Szüz szeplőte
Ien fogantatása körül határozva,- nem valami uj hitet, va
lami uj hitágazatot fog késziteni, hanem csak a régi kath. 
hitet, mellyet apáink núndenkor vallottak és hittek, s melly 
a Bold. Szüz istenanyai méltóságában mint szükséges erköl
csi járulék már benfoglaltatik, fogja ünnepélyesen kihirdet
ni: miszerint a mi eddig magánosak ájtatos hite és buzgó
sága volt, az jövendőre egyetemes és hivatalos közhitté és 
buzg~sággá váljék. 

Es már igy, valónak bizonyitva be ezen szent hitet, már 
könnyen lehet megmagyarázni azon különös tulajdonságo
kat, mellyeket Máriában a hagyományok és egyház hite 
minden századokban magasztalt és csudáit. Ö nem ismerte 
a bünt, nem a testi kivánságokat, mellyekkel küzdenek 
mindazok, kik az eredendő bünben fogantattak; ő ment volt, 
mint a trienti zsinat VI. ülésében tanusitja, még a bocsá
nandó bünöktől is, mellyekről még is azt tartjuk, hogy nincs 
szent, ki közös eredeti gyarlóság következtében ezekben nem 
hibázott volna. Szent lévén egész lényében, az enyészetnek 
nem vala hatalma· fölötte. Holta után felvétetett mennybe, 
hogy ne látná a romlandóságot. Hol oh halál a te zsákmá
nyod? hol Máriáról diadaljeleid? Az egyháznak nincsen e
reklyéje Mária testéből, nem lévén mit kiragadnia a halál 
kezéből ott, ~ol az egészet Isten birtokába vette. A hagyo
mány olly bizton tartja ezt, hogy Mária sírját sz inte elfe
ledné. És ime a különbség ami megkereszteltetésünk ered-
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ményei, és Máriának megszenteltetése között, levésének első 
perezében az anya méhében! Mi bünben születtünk, testünk 
ennek hatása által megmérgeztetett; a keresztség tisztára 
mossa a lelket: de a test megtartja töredékenységét, rom
lottságát, melly lázad oz a léleknek törvényei ellen: mig 
végtére kimerülve össze rogyik, a föld gyomrában, emésztetve 
a férgektől, s elvegyülve az ég és föld elementumai között, 
várván szabadítójára, ki öt ismét bőrrel körülvegye, és a 
senyvedö csontokat megelevenitse! Ellenben Mária ne,m is
merte soha a bünt; teste tiszta és szüzies volt, miként Adám 
és Éváé a paradicsomban, kik eredetileg szinte épek és szen
tek valának, és örökre is mara.ndandottak, a miként Mária~ 
ha ugy, a miként ö, Isten szavának állhatatosan hittek és 
engedelmeskedni tanultak volna! 

Azt fogják még netalán mondani némellyek: hogy mi 
ezen tanitásunk által Máriát eredetére nézve Krisztussal e
gyenlővé teszszük, s igy magasztalva az anyát, le•alázzuk a 
fiut! Mentsen Isten! Némuljanak el örökre ajkaink, s min
den beszédeink gyalázatosan törültessenek el, ha mi a mi 
U runk és Megváltónk dicsőségéből, habár mennyei ·anyjának 
javára, habár legkevesebbet is levonni akarnánk! Nem K. A.! 
En is, ti is igen jól tudjátok: hogy Krisztus Isten lévén, s 
mint ember is a Szentlélektöl természetfeletti módon, termé
szetes atya közbejötte nélkül fogantatván, nem tartozott, nem 
tartozhatott az eredeti bün törvénye alá; ellenben Mária em
beri szüléktöl a természet rendje szerint származván, alája 
tartozott: Isten kegyelméből azonban alóla már fogantatása
kor váltatott meg. Krisztus tehát szeplötelen isten-emberi 
természete és eredete folytán sz ük ségkép e n j Mária Isten 
kegyelméből ki v ét e lk é p. 

Hogy e kivételt mi módon intézte az Isten: az az ö 
szent Felségének titkaihoz tartozik j azt én szegény halandó 
meg nem mondhatom. Az isteni mala!'zt az a lélekre nézve, 
a mi a napsugár, melegség, eső, harmat a plántára nézve. 
A plánta sötétben, hidegben, szárazságban szenved: és a gon
dos kertész kiteszi azt a napnak, melegnek, esőnek, s a her
vadó virág uj életre kél. - A mi itt a kertész a plántavirág
gal: ugyanezt teszi Krisztus, az isteni kertész a bünös lel
kével. Visszaadj~:~, tudniillik neki a szentségek által az isteni 
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malasztnak napját, melegét és termékenyítö harma Lj át, melly
re hüne következtében méltatlanná leLt; s kiilünö!"en VÍf':sza
adja a léleknek a keresztség szents~gében az igazságot és 
szentséget, mellyet Adám a paradicsomhan magának és u
tódjainak elvesztett. Ha tehát Mária Istemmyául volt öröktól 
fogva kiszemelve és cl<'!rendeltetve: mi természetesebb, mi11t 
hogy ö istenanyai méltóságához és Istennek fiui szeretetéhez 
egészen illöképen, ne megfosztva amaz eredeti igazsúgtól és 
szentségtöl, hanem inkább azzal felékesítve, söt tetézve egé
szen az angyalok és arkangyalok felett, tehát már eredeté
hen mintegy megkeresztelve, s igy eredendő bún nélkül 
teremtessék a TeremLő által, ki öröktől fogva elhatározott 
rend szerint, időben Fiává lenni méltóztatott? A mint, hogy 
az valósággal igy történt: vitatja a bölcselkedő ker. ész, ta
nusitják az írások, erösitik a szent hagyományok: olly hár
mas rendű. bizonyítvány, melly ellen, összevéve, ker. böl
cselkedő embernek ker. szemponthól, ugy hiszem, lehetetlen 
kifogást tennie. 

És ennyiből áll az, mit én felvett tárgyarnhoz képest 
nektek K. H.! a jelen órában momlani akartam. Lesz talán 
még alkalmam, ha nekem nem, bizonyám másm1k - azon 
ii.unepélykor, midün IX. Pius pápa ö szentségének határozata 
világszerte ]{ihirdettetík, ujra szólani e tárgyhoz, s megli:·j
teni az ellene némellyek által g-ördittctni szokott nehézsége
ket: különösen pedig kiemelni azon gyakorlati hasznokat, 
mel1yek ezen eddig ájtatos hiedelem dogmaticai meghatáro
zásából a ker. világra, annak szellemi és anyagi jóllétére 
kiáradhatandnak Addig is, mint szolgája és hivo egyhá
zamnak, minden szeretettel intelek és kérlek: legyetek bi
zalommallelki anyátok a kath. egyház iránt. Tartsátok esze
~ek be, hogy neki mondta az apostolok szem él y ében IC rísztus: 
En veletek vagyok a világ végzeteig! Imádkozzatok IX. Pius 
pápa ő szentségeért, a ti atyátok ért, hogy a mit ő a Bold. 
Szüz eredetét illetőleg határozand, az a ti mennyei anyátok, 
a Bold. Szüz nagyobb dicsőségére, és amí mindnyájunk ideig
lenes és örök javára szolgáljon! 

Imádkozzatok a sz. atya szándoka szerint , hogy Isten 
az ő népének nyomorát megelégleni, a fejedelmek és népeik 
közötti egyességet a ker. igazság és törvény alapján vissza-
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állitnni, és az inséget, éhhalált, betegségeket, háboruságokat 
Uílünk távoztatni méltóztassék! 

Imádkozzatok föpásztorotokért, bíbornok és Magyarar
szúg hg-primásaért, hogy az apostolok sirjánál térdelőnek 
értetek ontandó könyeit kedves áldozatul fogadni, s minden 
fi'> pásztori Í ll tézkedéscit megáldani kegyeskedjék! 

Igyekezzetek ugy, mint ker. katholikusokhoz illik, l{ö
telességteknek ezen sz. j u bilaeumi idö alatt elegettenni, az 
elöü·t ájtatosságat, töredelmesen meggyón va, megáldozva, 
templomokat látogatva elvégezni, s a szegényeket és ügyc
fogyottakat tehetségtekhez képest alamizsnáitokkal megvi
gasztalni! 

A Bold. Szüz, kinek nagyobb dicsőségét áhítozva s ter
jeszteni ohajtólag gyülekeztetek ma ezen ~zószék körül, virasz
szon felettetek és minden tieitek felett! A Id jon meg bennete
ket az ö határtalan irgalma és anyai kegyessége szerint, a 
miként én az Urnak méltatlau szolgája, tőle vett hatalmam
nál fogva, egész lelkemből áldlak benneteket az Atyának, és 
Fiunak és Szeutiélek nevében, Amen! 



A Bold. Szüz szeplötclen fogantatásáról. 
,,És bemenvén hozzá az angyal, mondá: üdvözlégy malaszt
tal teljes, az Ur teveled, áldott az asszonyok között.'-"Luk.1,28. 

A keresztény katholikus világnak, általunk mai hála
adó ájtatossággal bevégzendő nagy ünnepélyéről elmélked
vén, s gondolván ez egyházi szószékre, mellyröl Isten kegyel
méből a szeplőtelen fogantatás ünnepén hozzátok K. IC szólni 
szerenesém van; megemlékezvén, hogy én V árad székes-tem
plomában szólok: - a magyar kath. egyháznak f.:zázadok 
előtt dicsőült egyik fénycsillaga, a katholika hitnek nehéz 
idők közepette szerenesés apostola, a felséges királyi trónnak 
rendületlen hive, a magyar nemzet és haza nagy férfiának, 
a romai bibornok-koszoru egyik tündöklöbb gyöngye, V á
rad városánák felejthetetlen történeti ékének, két század s 
több évek előtt. Magyarország primásának, a nagy P á z
mán y n ak ti.inik fel nekem tiszteletteljes emlékezete! m in t a 
makulanélküli fogantatás jeles védőjének emlékezete, - ki 
a szeplötelen fogantatás ünnepén mondott egyházi beszédé
ben illykép nyilatkozott: "noha nincs olly ékesenszóló nyelv, 
kinek dicsérését határ nélkül meg ne haladja a szeplőtelen 
Szüz érdeme - mindazáltal szem előtt viselvén, hogy abban 
az országban lakom, mellynek oltalmazó asszonyává rendelte 
sz. István király a Boldogasszonyt, s halála óráján testa
mentomban hagyta nemzetünknek, asszonyunk tiszteletét,
megemlékezvén arról is, hogy - ugymond a nagy emléke
zetü Pázmány--Váradon lettem e világra, melly várost szi.iz 
Mária meghagyásából épitett s a Boldogasszony tiszteletére 
szentelt templommal ékesített sz László király." •) 

") Púzmány Pét. pred. 1254. lap. 
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Nem méltán tünt fel nekem a váradi székes-egyházban 
lsten anyja szeplötelen fogantatása kinyilatkoztatásának di
cső ünnepén a boldogult főpapnak tiszteletteljes emlékezete? 
Oh mi öröm, minö hála emelkednék ma a nagy főpásztor 
ájtatos kebléből Isten zsámolyához, ha ma, miről ő két szá
zad s több évekkel előbb olly ékesen szónoklott vala, a szep
Jőtelen fogantatásról, az összes katholikus világ által, mint 
többé kérdés alá nem jöhető s Istentől kinyilatkoztatott hit
ágazatot ünnepélyesen vallani szemlélné! Oh miképen ör
vendezne, ha ma e székes egyházban, a szüz Mária tisztele
tében olly annyira buzgólkodó főpásztorunkat, s a püspöki 
tanács koszoruját, a tisztelt főpásztor buzgólkodásában szi
vesen osztozó székes káptalant, az egyházi rend számos áj
tatos tagjait, e megye reményvirágait, az itt jelenlevő min
den rend ü katholikus híveket, a szüz Mári_a szeplötlen fogan
tatásának tiszteletére összeseregelve látná! Mennyire örven
dene, ezt mind V áradon láthatván! mert az ö korában a po
gány török és a hitfelekezetek uralma miatt sem a piispök, 
sem a káptalan itt nem székelhetvén , szorongattatott volt a 
kevés katholikus hiveknek állapota! Mig a Boldogasszony 
pártfogása által, kinek oltalma alatt épült e város, meghall
gatván az U r a hivek esedezését, az apostoli uralkodó ház
nak ereje és buzgalma visszaállítá e város püspöki s kápta
lani székét. Melly időtől lstennek hála s dicsőség, növeke
dett a ka.tholikus hivek s a boldogságos Szüz tisztelőinek 
sza ma. 

Ime! IC K. ha az egész katholikus világ örvend, ma 
nekünk kétszeresen kell örvendenünk, mint sz. László király 
által szüz Máriának kölönös tisztelőivé felavatott váradi hí
veknek. S azért ma inkább ~-angosan mondjuk mint egyéb
kor az Urnak angyalával: "U dvözlégy malaszttal teljes, az 
Ur teveled, áldott vagy az asszonyok között." 

Ki lévén e szászékről ünnepélyesen hirdetve sz. Péter 
utódja, Jézus helytartója, IX-ik P i us szentséges atyánknak 
azon apostoli határozata, hogy a bold. szüz Mária fogantatá
sának első pillanatában a mindenható Istennek különös ke· 
gyeime és kiváltságából, a Krisztus Jézusnak érdemei te
kintetéből az eredendő bünnek minden szeplöjétől megova~ 
tott és ment maradott, - már ma, miként ezer négyszáz és 
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több évek előtt a kalcedoni közönséges· zsin[l.tnak, n Szentlé
lektől sugallott atyái egy szóval vallották, hogy sz. Péter 
szóllott Leo pápa ajkairól - mi is igaz katholikus hivek ha
sonló hittel vallhatjuk: sz. Péter szóHott IX-ik P i us pápá
nak ajkairól, midlín szUz Máriának szeplötclen fogantatásnt 
mint Istentől kijelentett, s az egyház által mimlenkor val
lott és már többé kétségbe nem vonható hítágazatot 
maga és az összes katholika egyház nevében kijelentette! 

Ebből származott örömünkben K. K. ne is ingadoztas
son meg bennünket semmi, sem önmagunkban támadható 
kételyek, sem a hitetlenek gúnya i , vagy ellenvetés ei. De 
mivel tudom, hogy még előttetek is föltünő lehet ezen ün
nepély, mivel ma először nyilváníttatott ki ünnepélyesen az 
egyházban mü1denkor hítt szepUítelen fogantatás, tö_bhé 
még vitatkozás alá s6m jöhető hitágazatnak; és mivel meg 
vagyok győződve, hogy sok jámbor katholikus találkozott 
e napokban hithideg keblüekkel, kik ez ünnepély fölött kér
dözősködtek, miként történhetett az meg, hogy ezen iinne
pély ezer nyolcz száz s több évek után csak ma tartassék, s ho
gyan egyeztethető ez meg a katholikaegyház elveivel? - mai 
beszédem tárgyául annak megmutatását választottam, hogy 
1-ször m i t ke 1 l e g y i g a z k a t h o l ik us n ak e z ü n
n e p é l y r ő l é r e z n i, s 2-szor m i é l.' t k e ll e z ü n n e p é
l y e n m é l t á n ö r v e n d e z n i? A tárgya t, mellyet vá
lasztottam: az értelem megnyugtatására, a hitbeni erősödés re 
és a boldogságos Szüz iránti ájtatos érzelmek buzditására 
irányzani ohajtan ám. U gy vélem méltó irányzat az ünne
nepélynek czélja és természetével, és igy nem én, hanem a 
tárgy maga, t. i. a boldogságos szeplőtelen szüz Mária iráuti 
tisztelet elegendő ok, hogy ájtatos figyelemmel kövessétek 
beszédemet. 

* * * 
Nagy megindulás lőn a katholika világban; mindeni.i.tt 

öröm és hálaünnepet hirdet az egyház; ünnepet, melly a 
boldogságos SzüJ; egyéb ünnepein kivül a szakottnál nagyobb 
buzgósággal ületik meg. - Ezt látván és hallván, ezt ol
vasván többen a katholika egyház hívei, főleg az olly, ki 
a kath. hit elveibe nincs elegendőkép heavatva, meglepeté 
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sének első perczeiben kétkedve fogja kérdezni talán önma
gában: mit jelent ezen örömáradozás, miután más alapot 
senki sem vethet azo~~ kivill, melly vettetett, melly a Krisz
tus Jézus? -- lVIert Udvözitönk c parancscsal küldötte apos
tolait a világba: "elmenvén . tanítsatok minden Ilépeket ... 
tanitván öket, hogy megtartsák mind azokat: valamiket pa
rancsoltam néktek· - és igy az apostoloknak mindent, mit 
Jézus hinni parancsolt, tehát az általa me1myut)l az ö örökké 
való mennyei atyjának kebléből földre hozott hit-kincseinek 
egész tárházát át kellett adnia utódaiknak, miut az ö tanitá
suk hü őreinek; következőleg a szeplötelen fogantatásnak 
is már az apostolok idejében a Jézus által kinyilatkoz
tatott hitnek ágazataihoz kelle tartoznia. - Hogy van az, 
hogy 1855-bcn nyilvánittatik hitágazatnak; hiszen a kath. 
hit ágazatainak nincs, nem lehet más költenapja, mint a rnely
lyet sz. Ján?s, evangeliuma l. rér-zének 14-ik versében jegy
zett fel: :,Es az ige testté l ön, és mi közöttünk lakozék , és 
láttuk az ö dicsőségét, mint az atyától egyetlen egy szülött
nek dicsőségét." - Igen, minden hitágazatink Jézus, az Is
ten fia kinyilatkoztatásából vévén szentséges eredetöket, nem 
mondhatni, hogy p. o. az oltári szentségbeni hit az első -
a házasság szentsége a második századból származik; vagy 
hogy szüz 1\'I:íria csak az ötödik században kezdetett Isten
~_nyjáuak ismertetni; mert Péter apostollal csak egyedül 
Udvözitönk_röl valljuk azt: "hogy az örök élet ígéi vagynak 
nála." - Es igy minden hitágazat csak J.ézustól veszi ere
detét és költét. - Ez egyik megismertető jelvénye, elsajá
tithatatlan tulajdona Jézus egyedüli igaz anyaszentegyhá
zának. 1\Jinden keresztény vallásfelekezetek későbbi költről 
vannak, mert hitök és egyházuk eredetét nem vihetik vissza 
János evangeliama 1-sö részének 14-ik verséhez, azaz nem 
vihetik vissza ahoz, ki kezdettől fogva Istennél volt, s ki 
testté lőn, t. i. az Atyának egyetlen egy szülöttjéhez, Jézus 
Krisztushoz! Minden vallásos felekezet támadásának idejét 
s keltét meg tudjuk mondani. Igy. hogy Arius a negyedik, 
Nestorius az ötödik századból valók; hogy az ágostai és hel
,-ét vallásnak származása a mohácsi veszedelem korába esik, 
történeti igazság i csak a katholika egyháznak nem tudják 
más forrását felmutatni, mint a nazareti Jézust, s az általa 
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küldött apostolokat. - Miképen történt tehát, hogy szüz 
Máriának szeplőtelen fogantatását csak most IX-dik Pius 
pápa hirdeti, s kihirdetésének ünnepét rendeli, s az egész 
világ püspökei, az apostoloknak utódai buzognak e kihircle
tf.>st még ünnepélyesebbé tenni'( Igy elmélkednek sokan a 
fölsziuen maradni szeretők közül. Hát még azok, kik egy
házunk hajóján kivül állnak, mint fognak örvendeni és tap
soini, mivel ezt önmegnyugtatásokul fogják felhasználni? 
mintha t. i. a katholika egyház uj, eddig és igy ezer nyolcz
száz s több· év ekig nem ismert, nem vallott tant hitágazatra 
emelt volna! S már mintegy füleim ben cseng örömhangjok: 
tehát a kath. egyház maga alkotja hitágazatait, s igy nem 
mondhatja többé, hogy csak azt hiszi, a mit Krisztus urunk
tól kezdve, mindenkor, mindenütt s mind hittek! És 
azért még talán a katholika egyház jó akaratu hiveiben is 
támadhat ollyatén kérdés: valljon jó és helyes avagy szUk
séges volt-e az Istenanyja szeplőtelen fogantatásának illyetén 
kinyilatkoztatása? De ezen kétkerlés csak az elmélkedés első 
pillanatában lehetne még megbocsájtható; mert mihelyest 
feleszmél arra, hogy ö a katholikaegyháznak hive, igy gon
dolkodnia ma. már nem szabad, s okszerüleg nem is lehet. 
Különben ö hasonló volna a test szerint gondolkodó ember
hez, kiről sz. Pál szava: "hogy meg nem foghatja azokat, 
mellyek az Istennek lelkétől vagynn.k, mive1 felölök lelki
képen kell ítélni." Kor. l 2, 14-1 G. Erre pedig csak azok 
képesek, kik a most emlitett apostol tanusága szerint, Krisz
tusnak értelmével bírnak. A katholikusnak tizennyolcz szá
zadok tesznek tanuságot arról, hogy isteni Megváltónk, mint 
igérte, az egyházával volt, "és én veletek vagyok - ugy
mond a már feltámadása által megdicsőült Jézus - minden
nap a világ végezetéig," - és igy mint eddig, ugy ma sem 
tévedhet az egyház, mert ekkor a pokolnak kapui győzedel
meskednének rajta, s ma már nem állana rendületlenül az 
igazság kőszirtjén, ha csak ,egy perczig is megingadoztat
hatnék a tévelygés szelétőL Es igy, midön az egész világon 
elterjedett tanító egyháznak látható feje, Péternek utódja ki
mondja a hitet, me ll y a csalhatatlan katholika egy ház ösz
szes hitét képezi, többé nem okszerü, nem lehet kétkedni 
azon, hogy a boldogságos Szüz fogantatásának első pillana-
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tá ban, az eredendő bün szennyétől, Isten kiváló kegyelme 
által, Jézus Krisztusnak az ő szent Fiának érdemiért ment 
volt. Igen, nincs helye a kétségnek, mert lsten lelke őrzi a 
kath. egyházat minden tévelytől i s igy az ünnepélyesen ki
jelentett, de mindenkoron vallott hitágazatról többé kétked
nünk már nem szabad, hacsak egészen el nem akarjuk ta· 
gadni a kath. egyház alapját, az egyháznak fenmaradását 
biztosító igéretét Jézusnak.- Im, ez egy igaz ka~holikusnak 
értelme, s illyetén érzelme a mai ünnep felett. 0 hiszi s hi
téből megtanulta, hogy ez nem uj, hanem isteni kinyilat
koztatásból származott tanítás. Míhelyt a szentséges római 
pápa az egész kath. egyház összehangzó hitével kijelentette, 
hogy Istentől kinyilatkoztatott s az apyaszentegyházban 
mimlenkor vallott hitigazság, hogy Isten ·anyja szeplő

telenül fogantatott, ő nem kutatja bünös kiváncsisággal, 
miért nem nyilváníttatott ez elébb, s miért épen ma? 
lVIert ő hiszi, hogy a Szeutiélek sugallata vezérli az egy
házat, és igy az időnek telje bizonyosan a jelen idő. lVIi
vel ö megemlékezik Jézusnak tanítványai kíváncsiságát 
megdorgáló feleletére, az apostolok cselekedetének 2-ik feje
zetében : "nem tartüzik hozzátok tudni az elrendelt időket, 
és alkalmatosságokat, mellyeket az atya önnön maga hatal
ma szerint megalapított." A kath. egy ház kormánya földi 
birodalmak kormányához nem hasonlítható, mert Jézus szava, 
hogy az ő országa nem e foldről való, hanem Istennek or
szága; de mi annyira megszoktuk a foldi dolgokat, hogy Is
tennek országát is azokhoz szoktuk mérni i és mivel az em
berben az ellenmondás magva meg van az első ember büné
nek perezétől, igy az engedetlenség hajlama is. Valamint 
pedig a világi kormányzatok rendeleteit biráigatui s azok
nak megjelenésök idejét helyesleni vagy roszallani minden
napi szokássá vált, ugy feled vén egy házunk isteni erede tét, 
szerkezetét, kérdezik igen sokan : valljon ideje volt-e az ugy 
is az egész kath. világ által tettleg vallott szeplőtelen fogan
tatást kinyilatkoztatni s az ellen~ező állitás szabadságát egy
házi büntetések alatt eltiltani? Es mít fog majd erre a pro
testans egyház mondani? bizony csak jobb leendett volna 
ezzel most olly nagy ünnepélyes zajt nem ütni! - Első fel
tünésében ez okoskodás meglepi a jó hiszemü katholikust is, 
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s ugy tetszik, mintha csakugyan az cszélyesség, az ülö s 
környülmények s a kornak szelleméhezi kiszámított alkal
mazás,- azlsten anyja szeplötelen fogantatásának már többé 
kétségbe nem vonható hitágazatkinti kinyilatkoztatását, s 
igy magát az ünnepélyt korszerünek nem ismerhetné. - De 
csak elsö feltünésében tárnau ismét illy kétely, mert azonnal 
észre kell vennie az igaz katholikusnak, hogy a test szerint 
gondolkodó ember kételye ez, ki meg nem foghatja azokat, 
mellyek Isten lelkétől vannak. Igenis, mivel az lsten lelke 
szerint való ember tudja, hogy nem földi kormányzat eszé
lyessége, hanem Istennek csalhatatlan bölcsesége vezérli a 
katholika egyházat, és igy hit tárgyában a katholikusnak 
nem szabad azt kérdezni, most van-e ideje e V[tgy ama hitá
gazat kijelentésének? Mihelyest ezen kétségnek helyet ad
tunk, már nem állunk a kath. egyház rendületlen kősziklá
ján, hanem a gyarló értelem ingatag fövenyén. Pedig a hit 
dolgában, a mi Urunk Jézus Krisztus által hirdetett mennyei 
hit tárgyában a nagy apostolnak birjuk csalhatatlan tanu
ságát, hogy irva vagyon: ,,Megfogom a bölcseket az ő ál
nokságukban, mert az U r tudja, hogy a bölcseikedöknek gon
dolatjaik hiábavalók." Kor. l 3, 19. 20. - És azért az igaz 
katholikusnak, ki előtt a katholilea egyház és hit isteni fen
állásának tizennyolcz százados, semmi emberi bölcselkedéssei 
meg nem törhető tükre áll, az szi ves és önkéntes odaadással 
fogadja szem Péternek az ö utódjában, a romai egyházat je
lenleg dicsően kormányzó szentséges pápának IX. Piusnak 
szavában, s általa s vele egyetemben a c~alhatatlan egyház
nak nyilván való csalhatatlan tanítását. Es ki még ez ünne
pélyes kihirdetéstől fogva kétkednék a bold. szüz Máriának, 
lsten anyjának szeplötelen fogantatásán, az ollyannak sajná
lattaJ nem válaszolhatok máskép, mínt a nemzetek nagy a
postolának szavaival: "Isten bízony~águnk; hogy ha mégis 
homályos a mí tanításunk, azoknak homályos, a kik elvesz
nek; a melly hitetleneknek elméjöket ezen világnak fejedel
me megvakítá, hogy a Krisztustól kijelentett dicsőséges e
vangeliomnak világossága nékiek ne fényeskedjék." Kor. II. 
4, 3-4. 

Nem uj esemény ez a keresztény hit és egyház történe-· 
tében. A kath. egyház az ö mennyei kincsének Jézus tanítá-
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sának birtokában, és a Sze11tlélek sugalma által annak értel
mezésében csalhatatlan lévén, folytonosan megőrzötte azt és 
vallotta, a nélkül, hogy egy vagy más hitágazatot ünnepé
lyesen .~ijelentene. - Hogy Jézus valóságos lsten fia, már 
Péter Udvözitőnknek magának vallomást tőn, és az aposto
lok idejétől mindenkoron ez volt hite a kath. egyháznak; s 
mégis csak Krisztus urunk születésétöl 325-ik évben a ni
ceai zsinatban jelentette ünnepélyesen ki Jézusnak istenségét, 
ugyan ekkor kárhoztatván Arius eretnek tanítását. S ki fogja 
azt kérdezni, miért nem előbb, s miért éppen akkor hirdette 
ki zsinatilag az egyház, hogy Jézus egy természetü méltó
ságú az atya Istennel öröktől fogva? -- A Szentlélek istensé
gét bár mindenkor és mindeniitt s mindenki hitte és vallotta, 
mégis csak a negyedik század végén nyilvánitotta ünnepé
lyesen az első konstantinápolyi zsinatban a katholika egy
ház. - Mindenki hitte és vallotta, hogy Szüz Mária I -•ennek 
anyja, és mégis csak midön Nestorius, konstantinápolyi pa
triarclla t.agadná, hogy a bold. Sziiz Isten anyja, csak 
akkor hirdette ki ünnepélyességgel az efezusi zsinatban. És 
igy tovább; az egyháznak volt e Szeutiélek nyujtotta bölcse
sége, hogy Jézus összes tanítását rnindenkor megőrizvén, és 
hiveinek hirdetvén, egyes hitágazatnak ünnepélyes hirdeté
sét a sziikség vagy hasznoss,ág esetében jelentette ki, és ha
tározta meg ünnepélyesen. Es igy, hogy rnost és éppen most 
jelentette ki a minden ülöben hitt szeplőtelen fogantatását a 
katholikaegyház feje Jézus helytartója, legyünk meggyő
ződve, hogy nem emberi hanem isteni sugallatnak kifolyása 
ez, melly bizonyára csak a hivöknek üdvösségére fog válni. 

Nem uj, hiszen az első ember szomorú esésében tapasz
talt dolog, hogy legkönnyebben megejtheti a gyarló embert 
a tévely és a biin kisértete, ha az, az igazság szép alakjában, 
s a bün az erkölcsnek kedves leplébe burkolva tünik fel. A 
kigyó is igy csalta meg ~~vitt, s általa Ádámot. Igy homá
lyosodott meg szivök a pogányoknak, és ~zért elhivalkodá
nak az ö képzelödésökben, mond sz. Pál. Es a régi ellenség, 
a gonosz lélek, nem változtatta meg természetét, ma is az 
igazság szép szine alatt fakasztja sokak szivében a kéte]y 
veszélyes csiráját.: mit fognak az egyháznak ellenségei szólni 
ez ünnepélyre '? és mit goud.ol maga a katholikus nép, ha 
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hallja, hogy mit eddig hitt, és az egész anyaszentegyház 
vallott, és ünnepelt, ma olvassák nékie, hogy másképen é
rezni már nem szabad, és vélekedni sem, hogy t. i. Isten anyja 
szeplötelen volt fogantatásának első pillanatában.- Ime mint 
burkolja be magát, az ájtatos érzet, a katholika egyháznak 
érdeke iránti buzgalom képében az álnok hitetlenség, hogy 
csábitó kételyeivel törbe ejtse az együgyüt, s a jó indulat 
örve alatt kényelmesen hajoljon abba a könnyen ingadozó! 
- De kiknek elmélkedésök sz. Dáviddal az Urnak bizonysá
gai, s kiknek tanácsa az Urnak igazsága, azok tudják, hogy 
hiúságokat beszélnek nékiink a hamisak, és nem az Ur tör
vényét. A nép'·· a hittel biró nép, tudja, hogy pásztorainak 
szavát követni Udvözitönk szent parancsa, s hogy a Szeutié
lek rendelte az ö hiveinek kormányzatára az egyháznak fő
pásztorait, s hogy a római szentséges pápa Krisztus helytar
tója. - Igen az igaz hittel ékeskedő .~atholikus nép, az nem 
támaszt kétséget önmagának; hiszen Udvözitönk tanításának. 
Nem a nép, haneni a népet csábitó farizeusok gyanusitják 
és ostromolják az egyház tanítását, s csak a népl'e, mellytől 
megbizatva nincsenek, s melynek ök nem is képviselői, akar
nák tolni magok vélekedésöket, hogy hitetlenségök s az egy
házi tekintély elleni törekvésöket eltakal'ják.- Kik pedig kivül 
állanak, a más hit-felekezetüek, ezek megütközésével nem 
gondolhatunk, hiszen ha az ö véleményök leendne az anya
szentegyháznak mértéke, ugy nem csak a szeplötelen fogan
tatást el nem fogadni, hanem az Isten anyjának ájtatos tisz
teletéről is le kellenék mondani, el kellene tagadni mind azon 
btentöl kijelentett hitágazatokat, mellyeket ök nem hisznek. 
Nem, hittárgyában az egyház nem kérdezi, mit mond a vi
lág, hanem mit jelentett ki az Isten, mi foglaltatik a sz. irás 
és szent hagyományban. Tessék bár vagy ne tessék a hitet
len világnak, az az egyházat nem zavarja meg. Hiszen igy 
tanitotta Jézus egyházát ön példájával, ki mit sem tekintve 
a nehéz felfogásu és az ö mélységes titku tanításán, az ö szent 
teste és véréről előadott tanításán megütköző hallgatóinak 
boszankodására, nem módositott semmit, bár kivévén az ö 
tanítványait, mind elhagynák őtet, mert nehéznek tetszett 
nékiek a tanítás. Söt még tanítványait is készebb volt elbo
csájtani, mint tanításán csak legkevesebbet is változtatn i. 
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Ime tehát Jézus példája szerint, az egyházat az ő hittanitá
saiban a hitetlen világ itélete nem zavarhatja meg, se nem 
szabályozhatja. Igen, épen az imént ernlitett álokoskodók az 
ö kicsinyszerüségökben azt vélik, minthn. az örök városban, 
a tudományok és müvészetek, de jelesen Jézus tudománya s 
bölcseségének fö székhelyében illyetén nézetek fel nem tün
tek, és hogy az ö kicsinyszerü bölcseségök és eszélyök Ro
mában hiányzott, hogy a keresztény világ olly nagyszámu 
tudós püspöki és a romai egyhá:t bibornoki koszorújában 
olly értetienek s rövidlátók vo1tak, hogy nem jött csak 
egy is közülök azon gondolatra és kérdésre: de mit rnond 
reá a világ, mit az egyházon kivülálló felekezetek ez ünne
pélyes kijelentésre? Ime hova vezeti az embert a hiú okos
kodás, kiben Krisztusnak értelme nincsen.- S higyjétek, cso
dálatos és mégis ugy van, hogy Romában, a sz. Péter apos
toli székén ülö pápa s az együtt lévő főpásztorok koszorújá
ban meg sem érintetett azon kérdés. És ha rnegérintetett, és 
ha illyetén nézetek vezérelték volna az együtt lévő egyház
fejedelmeket, úgy már nem Jézus egyházát, hanern emberi 
társaság eszélyeskedő, tanácskozó testületét képezték volna. 
Nem, illy nézetek szent Péter székéhez nem férhetnek, midőn 
a mennyböl alászállott isteni tanitásnak értelméről, a1~pak mi 
módoni kihirdetéséről ünnepélyesen nyilatkozik. O Isten 
mennyei országának e földöni látható feje; rnidőn az ő reá 
bizott lelkek üdvére őrködik, illy földi emberi nézetektől 
meg nem kisértethetik - És épen ezen magasztos, és nún
den földi tekintettől ment, a Szeutiélek isteni erejé b eni bizo
dalomból kifolyó eljárása, ez tünteti ki a romai szék s a ka
tholika egyház kormányzatának isteni eredetét, isteni fenál
lását. Ugyan valljuk meg, mi kicsiny, mi emberinek tUu
nék fel előttünk a romai pápa, és az egyház főpásztorai, ha 
a hit tárgyában tanácskozásaiknak az volna vezérfonala: 
valljon tanácsos leend-e illy elhatározás, valljon nem fogná
nak-e némellyek a gyarló hivek közülmegbotránkozni? -
l\lihelyt igy elmélkednének, mi magunk azt mondanók: em
beri és emberileg gondolkodó, nem a Szeutiélek Istentől su
gallott egyházi gyülekezet ez, - igen, illyetén gyülekez:t 
nem mondhatná: Tetszett nekünk és a Szentléleknek ! - Es 
azért magasztos, azért dicső Pius pápa ö szentségének pápai 
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levele, mellyben igy szól: "Segítségül hiván az egész men
nyei sereg oltalmát, és sohajokkal a vigasztaló Lélekhez fo
lyamodván: ami urunk Krisztus Jézusnak, sz. Péter és Pál 
apostoloknak és magunk tekintélyével kinyilatkoztatjuk, ki
momljuk és elhatározzuk." - Ime csak illyetén magasztos, 
isteni hivatásnak öntudatából eredhető kinyilatkoztatás il
letheti azt, ki annak képviseli személyét, kinek mondá 
Jézus: "Te vagy Péter és neked adom a mennyek országá
nak kulcsait, és ezen kőszirtre épitern egyházamat, mellyen 
a pokol kapui nem diadalmaskodnak." 

Izrael népének bölcseség és hatalomban legdicsőbb ki
rálya, hogy Isten 11eki engedte meg a templomot épite!á, 
hálaünnepet rendelt. Hálaénekében imigyen imádkozott: "Al
dott Izraelnek ura Istene, megerősítette az U r az ő beszédét, 
mellyet szóllott, és házat épitettem Izrael ura Istene nevében." 
Kir. III. 8, 15-20. - És szerzett Salamon az időben nagy 
ünnepet, és az egész Izrael vele tizennégy napig. - Méltó 
imádság istenfélő Királyhoz, illő öröm Isten házához. Dávid 
gondolatában óhajtott templomot építni az Urnak, de e szent 
munkát Isten kegyelme Salamonnak s az ö népének tartotta 
fen, és azért méltán hálaünnepet ültek, és méltán zengedez
hettek: ,,Az Urtóliett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. 
Ez a nap, mellyet az Ur szerzett; örvendezzünk s vigadjunk 
azon!" 

Nagy, pompás és dicső Yolt, a Salamon királytól épitte
tett templom, nem csak azért, mert a legegyszerübb templo
ma is lstennek méltóságosabb a legfényesebb palotánál, ha
nem mert arany és ezüstben s drága, kincseiben minden e
gyéb templomokat meghaladott. - Am de mégis nem ha
sonlítható dicsősége annak a templomnak dicsőségéhez, nem 
hasonlitható szentsége annak a szentélynek szentségéhez, é
kessége annak a szent hajléknak ékességéhez, me l y ben a fold 
és mennynek ura, a minden dicsöség királya, Isten valóságos 
fia, az ur Jézus valóságosan lakozott, tehát nem szüz Máriá
nak dicsősége, szentsége s ékességéhez, kinek szent méhében 
Szentlélektőllsten fia lakozott! És azért, ha hálaünnepet ült 
Izrael ájtatos királyával, hogy bevégezhette lsten templo
mának minden építését és ékességét: minél inkább kötelez
tetünk mi, hogy megengedte Isten nekünk megérni a napot, 
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mellyet ő szerzett, mellyben az ö templomának szüz anyja 
ékességének gyöngyei befejeztetnek, midőn a minden idő
ben hitt s egyedül csak szüz Máriának engedett kiváltság, 
a szeplőtelen fogantatás ünnepélyes kihirdetését megérni en
gedte. Oh hány jámbor istenfelő szent atyák, és az Urnak 
buzgó szolgái, mennyi istenfélő katholikus fejedelmek ahaj
tották megérni e napot, mellyben Isten templomának, szüz 
anyjának koronája, szeplötelen fogantatásának ünnepélyes 
kimondá~a által mintegy végső gyöngygyel az anyaszent
egyház határtalan örömére felékesíttessék! - De csak ne
künk jutott lsten kegyelméből a szerencse. "Az Urtóliett ez, 
csudálatos a mi szemeink előtt. Ez a nap, mellyet az Ur 
szerzett, örvendezzünk s vigadjunk azon. -" 

. Szólljon helyettem sz. Péter utódja, Jézus helytartója, 
maga a szentséges pápa: "Azért - igy nyilatkozik apostoli 
levelében - régi időktől fogva az egyház főpapjai, egyházi 
férfiak, szerzetes rendek, sót magok a császárok és királyok 
ezen apostoli széktöl kérve kérték, hogy az Isten szent szülö
jének szeplötelen fogantatása, a katholika hit ágazatául ha
tároztassék el." -

A mindennapi, a hitihletést nem ismerő földi ember pa
rányi felfogásában, elhitványult gondolatában, csak esetet 
szokott látni az U r országának kormányzatában, s hogy épen 
ma löu a mtp, melyben szüz Mária szeplötelen fogautatása 
megünnepeltetett, abban sennni különöst nem sejdit, sőt ta
lán más czélokat gyanít rejleni, mintha más valamelly, a ke
resztény világ szemei elől ez ünnepéllyel eltakart czélok elé
rése szánclékoltatnék. Igy vélekeclik a testi ember, ki nem 
érti, mi csodálatos, mi nagy, és dicsőséges az Ur ö müvei
ben. - De ki igaz katholikus, kinek keble az isteni félelem
től eltelt, ki hiszi, hogy Isten lelke az, mely eleveniti Jézus 
szent testét, az ö általa alapitott egyházat, ki hiszi, hogy ls
ten ugy szerette e világot, hogy egyszülöttét adná érette -
az nem kétkedik, hogy mi Isten országában történik a fol
dön, az mind az ó véghetetlen bölcseségének, és az egyház 
felett őrködő isteni gondviselésnek kifolyása. Hiszen külöu
ben üres hang s hiu igéret lenne annak szava, ki a halálnak 
bilincseit saját erejéből megtörte; - értem n.z ö feltámadá
sában megdicsőil.lt Isten fiának igéretét: "És én veletek va-
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gyok minden nap a világ végezeteig."- Igenis a hittől lel
kesült, s az élő hit érzelmeitől buzditott katholikus, különös 
isteni kegyelemnek tekinti azt, hogy öt részesévé engedte 
lehetni ez olly sok szent férfiak,egyházi és világi fejedelmek
től ohajtott ünnepnek ! Hányszor szoktuk mondani, csak ez 
vagy amaz ünnepet láthatnám életemben, többet nem kiván
nék. A világ-mükiállitást, az emberi elme nagyszerü talál
mányainak ezen ünnepét, az emberi méltóság és nagyság 
ezen örvendetes napjait, mint buzognak a föld szülöttei látni 
és bámulni! És mégis mi mind ez, azon ünnephez, mellyet 
ma megülünk Mind ezeknek természete mulandóság, vége 
enyészet! Mik tehát a szüz Mária Ie ten anyjának ünnepéhez, 
kinek dicsősége maradandó, méltósága csodálandó, czélja és 
iránya nem enyészet, hanem az örök élet és üdvösség?! Nem 
méltó-e tehát, hogy mi, kiknek Isten e napot, mellyet ö szer
zett hiveinek, midön öröktől fogva a sziiz anyát a szeplöte
len épséggel felékesítette - megérni engedte, -nehány na
pig örömünnepet üljünk, rnidön Salarnon száz ezer áldoza
tokkal az égész néppel tizennégy napig örvendezett és viga· 
dozott az emberi kéz alleotta templomon? mondom, nem mél
tó-e örömünnepet ülni, az Isten mindenhatósága által alkotott 
szeniséges templomnak, a Szeiülélek választott hajlékának, 
az Isten anyjának tiszteletére? Oh keresztény hallgatóm! 
ha nem vagy szerenesés érezni e mondott igazság hatalmát, 
ha nem buzdul szived örömre az Isten anyja ünnepén, ugy 
csak sajnálkezem feletted, mert akkor a boldogi tó hit ihle
tését nem érezted, nem - a hittel megtölt kebelnek 
örömélvezését; sajnálkozom elsülyedéseden, me rt csak testi 
vagy, csak a porban keresed az élet kincseit, nem emelkedtél 
még fel a szellemi ember, a mennyekbe törekvő ájtatos kebel 
boldogító érzelmeihez. 

Mindenkor ugyan, hogy sz. Bernárddal szóljak, kivá
natos a nap, mellyben a Jegnagyobb örömmel vigadozzon a 
fold szüz ~áriának ünnepén, mert a mint ájtatos ihlettsében 
kérdi sz. Agoston, ki az, ki a boldogságos Szüznek méltó há
lát és dicséreteket adhassou? S miképpen dicsőitheti az em
beri nem gyarlósága azt, ki az elveszett világnak szabadulása 
lön '? mivel, ugymond aquinoi Tamás, a boldogságos Szüznek 
meghatározhatlan méltósága, a véghetetlen jónak t. i. az Is-
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tennek kegyelméből származik. - És igy ki hűséges tiszte
lője az angyalok és mennyei karok dicsöségének, az Isten 
anyjának, annak mindenkor üröm, ha Máriának ünnepét ül
heti. - Mégis ugy tetszik nekem, hogy főleg ma illő a bol
dogságos Szüz tisztelőihez örvendeni és ünnepelni, mert ma 
az egész katholikus világ egy nem közönséges, hanem a maga 
nemében első ünnepet ül, t. i. a szeplötlen fogantatásnak 
mindenkor, hitt, de ma ünnepélyesen vallott hitágazati nagy 
ünnepét. Es nem ok nélkül. Elmélkedvén beszédem fonalán, 
és betekintvén a katholika egyház tizenkilencz százados élet
tükrébe, az egyház történetkönyvébe, s egybe hasonlitván 
az idöt az idővel, az eseményeket az eseményekkel, az irány
zatot az irányzattal, ismételve mondom, hogy szüz Mária 
tisztelóinek ma inkább van okuk örvendezni; s mintegy ész
revehetetlentil sz. Cyrill püspöknek korába találtam magamat 
áthelyezve; min megijedtem, s azt hivém, hogy a szentséges 
atya ünnepélyes százatának halalma buzgóságomban, söté
tebb gondolatra ragadott. De tovább elmélkedvén az idő és 
idö felett még is ugy győzödtem meg, hogy szent Cyrill 
püspök korával nem ok nélkül találkoztam, ha azt egészen 
korunkhoz hasonlónak lenni nem is mondhatom. Krisztus 
sziiletése után 428-ik év körül volt az akkor még keresztény 
katholikus keleti császár székvárosában, a ma török uralom 
alatt álló konstantinápolyi egyháznak püspöke s patriarcbája 
Kestorius, ki eltérvén l{risztus értelmétől, az emberigyarló ész 
s bölcseség kivánságaihoz inkább ragaszkodván, azt kezdé 
az egész katholika világ legnagyobb botránkozására hirdetni: 
hogy a boldogságos sziiz Máriát nem lehet Isten anyjának 
hanem csak ember, csak Krisztus anyjának nevezni. Az egész 
katholikus világ megbotránkozva ez állításon, a szüz anya 
méltóságának védelmére feltámadott, és a Szeutiélek sugal
latától ibidett közönséges calcedoni zsinat, Máriát Isten any
jának hirdette és vallotta, s nagy ünnepélylyel e hitágazatot 
ki is nyilatkoztatta. És az ezen ünnepélyes kinyilatkoztatásra 
megjelenteket igy üdvözlötte sz Cyrill piispök: "Vidor gyü
lekezetét látom mindazoknak, kik készséges lélekkel egybe
gyül tek. Dicséret és dicsöség neked Szentháromság, ki ezen 
ünnepél y re ulinket összehittál."- Mármost az időket az idővel 
összehasonlitván, nem örvendhetünk-e mi is sz. Cyrill püs-
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pökkel ma? s nem mondhatjuk-e vígadozva: dicséret és di
csöség neked teljes Szentháromság, ki rninket a szeplötelen 
fogantatás szent hiténe}<- ünnepélyes kinyilatkoztatására egy
behívni rnéltóztattál? En azt állitom, hogy igen. Mert nem 
támadott ugyan napjainkban felekezet, melly követőivel 
együtt, Máriát Isten anyjának lenni t~gadná egyenesen és 
közvetetlenül, de igen is támadott egy felekezet, a hitetlenek 
felekezete, melly magát az ist.~ni kinyilatkoztatást tagadta, 
és igy magát ami urunknak, Udvözitönknek szentségét, és 
igy a boldogságos szüz Máriának meltóságát is megtámadta. 
- A minden emberü:ég amaz ellenségei, kik a mult század 
végével a keresztény Europa nlinden ájtatos népei között val
lástalanságot terjesztettek, a hitetlenség zászlóját feltüzve, a 
katholika egyházat, eme nlinden földi tekintélyek legna
gyobb tekintélyét megdönteni törekedtek, még most is élnek 
elveikben, élnek követőikben, kik a hamis felvilágosodás 
szine alatt az isteni hit és egyházat sarkaiban, ha lehetne, 
felforgatni ohajtnák. Ezek czélja mindentöl elvonni az ájta
tatos istenfelő katholikus népet, a mi őtet hitében megerösit
hetné. És ezek a magok beszédeikben és könyveikben nem 
szüntek, nem szünnek még ma is az Isten anyja, a szüz 
Mária iránti tiszteletet mindenkép meggyengíteni, igen jól 
tudván, hogy kik szüz Máriát Isten anyjának vallják és tisz
telik, azok Jézust Isten fiának elismerik és imádják. Napja
inkban sem szünik meg a hitetlenek felekezete majd nevetsé
gessé tenni az ájtatos hiveknek az Isten anyjáhozi húséges 
ragaszkodást, majd ráfogásokkal elidegeníteni attól, és min
ket arról vádolni, mintha mi a boldogságos szüz Máriát job
ban tisztelnök, mint Istent; söt nem átalkodnak elleneink 
mondani, hogy mi öt imádjuk is; holott minden katholikus 
tudja, hogy mi a boldogságos Szüzet minden szentek és az ég 
minden angyalai felett tiszteljük, de csak Istenért tiszteljük, 
s benne magát az Istent dicsőitjük! Nem hiányzanak ma Ne
storius követői sem, kik nem igy nevezik magokat, de elveik, 
tetteik, Nestorius elveihez és tetteihez hasonlók, kik midőn 
Jézus istensé gé t nem hiszik, Máriát is Isten anyjának lenni 
tagadják. A jóhiszemü világ nem mindjárt sejdithette, hová 
czéloznak a felvilágosodottnak nevezett hitetlenek, midőn ők 
a katholikus népeknek szüz Máriáhozi nagy ragaszkodásuk 
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ellen még a kormányokat is figyelmeztetik. U gy tetszett, 
miniha ök csak a tulságos tisztelet, és mint monclani szeretik, 
csak a Yakoskodástól oltajtanák menteni az együgyi.ieket. 
Elébb tehát élénken emeltek szót az ájtatos népnek, a szüz 
Mária tiszteletére tarta tn i szakott me netek, a hivek procossio i 
elltn, majd a szüz Mária csodatételeiről elhiresedett helyek 
tiszteletét nevetségessé tenni, s igy az ájtatos népben az Isten 
anyjáhozi ragaszkodáEt megzsibbasztani iparkodtak. Maj<l 
ismét az lsten dicsőítésére, a szüz Máriának tiszteletére gya
korolni szakott és a legszentebb és méltóságosabb imádságok
ból szerkezett koszorut, a szent olvasót akaFták, az ájtatos hi
veknél gunyaikkal nevetség tárgyává tenni. Es ha egy mi
veltebb urnak, egy istenfélő és szüz Máriát h-cm tisztelő ka
tholikus urnak ujjain olvasót láttak, azt képmutatónak, bi
gotnak s lsten tudja még minek nem gunyolták. És fájda
lom K. K. de igaz, miként a vallásos buzgóságot egész ka
tholikus Eurapában ezen hitetlen törekvéseknek sikerült meg
gyengiteni. U gy nem tagadhatjuk, hogy a szüz Mária iránti 
tiszteletnek buzgalma sokban megfogyatkozott, és ma már a 
szent olvasónak használását is ritkulni tapasztaljuk. Nem az 
szomoritó, hogy talán az ritkul, mert ez abból is köveikez
tethetik, hogy minél inkább képzl)dnek a hivek, annál 
többen használják az ájtatos imakönyveket; hanem az a 
szomoritó, hogy az imakönyvek mellett, majd feledékeny
ségből a szüz :Mária iránt, majd pedig hiu szégyenkedésből 
az olvasót nem imádkozzuk, azt nem viseljük. Oh tagadha
tatlan igazság, hogy a belső ájtatosság külsö tényekben nyil
vánul, és mióta a szi.iz Mária iránti külső tiszteletnek jelei el
hintek, maga az lsten anyja iránti tisztelet is meggyengült. 
- Igenis örvendeni, és dicsőiteni kell a teljes sz. Hárornsá
gat sz. Cyrill püspökkel, hagy szüz Mária nagy méltóságára 
és ez által tiszteletére a mai katholikus egész világ ujra fel
ébresztetik és buzdittatik. - Hol van a jámbor katholikus 
sz ülök szokása, melly szerint az anya istenfélő gyermekeinek 
koszorujában, ha nem többször egy hétben, legalább szombat 
napján, vagy ha ekkor nem, Mária nagy ünnepein legalább 
az olvasót imádkozza! Nem mondom, hogy eltünt egészen, 
de hogy megritkult ez alázatos kegyelet, tagadhatatlan. Oh 
IC K. higyjétek, minden földi boldogság, minden biztosság 
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ez életben Isten- és valláshoz i ragaszkodáson nlap~zik; e 
nélkül valódilag !!em egyes ember, sem család, annál kevesbé 
egy nemzet Loldog nem lehet, és azért nlÍnden , mi a vallá
sosságot elömozditja, az az ernveri boldogságat is előmozdítja. 
Nincs, nagyobb ellensége az em heriségnek a vallástalanságnáL 

Es azért méltán áldhatjuk az Istent, hogy hithideg nap
jainkban a szentséges atyát, és az egész katholika egyházat 
az ő szent lelke által oda vezérelte, hogy a boldogságos Szüz
nek núndenkor hitt, szeplötlen fogantatása illy ünnepélyesen 
kihirdettessék, és igy azon mennyei ékesség gyöngyére, 
mellyel az Isten anyja mindenkor birt, a katholikus világ 
ünnepélyesen figyelmeztetvén, egyszersmind megértse, miní_í 
méltósággal ékesítette fel Isten az ö egyszülöttének anyját, 
az angyalok királynéját, a mennynek Nagyasszonyát! 

Csodálatos, miként hiusitja meg Isten az emberi felfu
valkodásnak elbizakodását. A most dicsően kormányzó szent
séges atyátRómából az örök városból, szent Péter székhelyé
ről a vallástalanak a minden isteni és emberi tekintély ellen
ségei elhagyni kénytelenittették, és a hitetlenek és feltáma
dók elől egy kis városkába vonult, siránkozván az ö jám
bor hívein, az ö hűséges katholikus alattvalóin, hogy a 
csábítóknak estenek áldozatul. - A földi birodalmá
tól és mindentől megfosztott, de a katholikus istenfélő 
fejedelmek és nép adakozásából ott is dús szent atya, elméjét 
csak az Istentől reá bizott hiveinek üdvével foglalkoztatván, 
midőn a hitetlenek a katholika hitegység alapkövét, a ro
mai pápa székét felforgatva, általa magát a katholika egy
házat megdönthetni vélték, ime a számkivetésben levő szent 
atya, bizván az Isten fiának csalhatatlan ígéretébe, a katho
Iika hitágazatnak ünnepélyes kinyilatkoztatását az Urban 
elhatározta. Igy dicsőíté meg Isten az ő szolgáját, mert nagy di
csősége az a szentséges atyánknak, hogy midőn leginkább 
dúla a hitetlenség az ő szent városában, ö akkor a világon 
elterjedt hiveit legbiztosabban a hit szent.séges titkainak val
Iására, a szeplőtlen fogantatás ünnepélyes kinyilatkoztatá
sára buzdította. Áll tehát ismét, előre bocsátott mondásom, 
hogy ma inkább van okunk örvendeni, és Istennek hálát adu i 
ez ünnepélyen. lVIert ez által a hivöknek meglankadt buzgó
sága a szüz lVIária iránti tiszteletben ujra felelevenül, a hitet-
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Jenek törekvése meggyengül, az ájtatos tisztelök pedig ujabh 
buzgóságra bátorittatnak 

U gy tetszik nekem, hogy már hosszas beszédem ki i~ 
fárasztotta :figyelmeteket. De tulajdonítsátok ezt a tárgy azon 
magasztosságának, mellyröl szónoki gyengeségernben rövi
deh~en szólani képes nem vagyok. Most érzem a nagyhirü 
sz. Agostonnr.k szavaiból fcltünő igazságot, hogy nincs, ki 
méltóképen tudna szólani Mária dicsőséges ünnepén. Csak 
töredék az, mit illy ünnepélyen mondhatunk. Örömünknek 
okai beszédem vége felé még tömöttebben tünnek fel, mint 
kezdetén. Jobb tehát mélyen, többet érezni és elmélkedni, 
mint tovább szólani. 

Csak egy okát örömünknek még el nem hallgathatom. 
A mai ünnep njabban emlékeztet mÍI1ket Istennek szüz Mária 
iránti kegyelmére, midön valljuk, hogy Isten csak öt magát 
menté meg a bünnek szennyjétöl,-olly kiváltság, - mellycl 
a születtek közöl senki sem dicsekedhetik. Nagy, valóban, 
csodálatos mindenkor a szüz Mária! És igy rninő vigaszta
lás nekünk, hogy kit az Isten ennyire megkedvelt, ennyi 
rendkivüli kegyelmekkel felékesített, annak hathatós közben
járása, s esedezése által biztos lehet reményünk mind annak 
elnyerésére, mit isteni Megváltónk szentséges nevében, ál
dott szüz anyjának pártfogása által, Istentől kérendünk szent 
nevének dicsőségére s lelkünk üdvösségére. A mai ünnepély 
tehát reánk nézve örömünnep azért, mivel általa a jövendő 
boldog élet reményében annál inkább megerősittetünk. 

Ime ennyi, s ennél sokkal több okunk van örvendeni 
mai napon, s az irgalmasság Istenének forró hálákat mon
daui, hogy a mai rendkivüli ünnepélynek részesei lehettünk. 
Ne engedjük magunkat akár önkétkedés, akár közömbösség, 
akár a vallástalanak gunyai által a szüz Mária szeplőtelen 
fogantatásának hitében megingadoztatni. Mondjuk inkább 
határtalan örömünkben sz. Cyrill püspökkel: áldás és dicső
ség neked sz. Háromság egy Isten, melly ez ünneppel minket 
megörvendeztettéL S kérjük alázóelott sz ívvel, és erős biza
lommal, erősitsen meg a szüz Máriáhozi ragaszkodásunk és 
tiszteletünkben, hogy mindenek felett tisztelvén a szüz anyát, 
abban az ő szent fiáhozi hitre emelkedjünk, erőeödjünk. -
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S végre forduljunk a boldogságos szent Szüzhöz: dicsöség 
királynéja, légy nekünk irgalmasság asszonya; mennyei ka
roknak fényes koronája, tekints alá hű tisztelöidre, az öszves 
katholikus világra! - Légy szószólónk szükségünkben, vi
gasztalásunk szomoruságunkban, istápunk a veszedelemben, 
reménysugárunk a csüggedésber1. Ne ,vond meg irgalmassá
godat a neked ajánlt magyar néptől. Aldd meg urunkat kirá
lyunkat, áldj meg jelesen mil1ket, neked a szeut királytól 
ajánlott tisztelőidet, áldj meg irgalmasság anyja mindnyá
junkat, most és halálunk óráján. Amen. 



A Boldogságos Szíiz szeplötclen fogantat.asaról. ~~) 
~,JJ1int a liliom a tövisek között, ugy az én barátném a le

ányok kö~ött.~~ Ének. Éneke. 2, 2. 

A mai ünnepély jelentésének kifejezésére eme vezérrnon
dat szolgálhat, mellyet Jézus az öt szeretö lélekhez intéz: 
"m i n t a l i l i o m a t ö v i sek köz ö t t , u g y a z é n b a
rátném a leányok között." A tövis, az Istentól Ádám
ra kimondott büntetésnek eszköze, nlinden nemes vetemény
nek ellensége, és igy a bünösségnek jelképe; a liliom, a meg 
nem sértett ártatlanság, a nem illetett szeplőtlenség, tiszta
ságnak jelképző virága. Az emberiségnek minden fiai, minden 
leányai az eredendő bünben születnek; ezek között egyedül 
egy a boldogságos szüz Mária az eredendő bünnek szeplöje 
nélkül, egészen ártatlan , egészen tiszta, egészen sértetlen. 
Méltán moudja róla a Szeutiélek Isten, kinek ö jegyese volt: 
"m i n t a l i l i om a t ö vis ek köz ö t t, u g y a z é n b a
rátném a leányok között." Ezt hitte Máriáról azegy
ház, ezt tanitották a sz. atyák, ezt érteményezték a világhirü 
tudósok, ezt vallották a hivek, minden helyen, núnden szá
zadokon keresztül; ezt mint az egyháznak hitét, öntudatát, 
érzelmét, az egész világból Romába sereglett püspökök, érse
kek és bibornokok gyülekezetében mondta kimult évi dec. 8-án 
Krisztus urunk helytartója, az egyháznak látható feje, a di
csően uralkodó IX:. Pius pápa. 

Fö feladatunk mai nap, világosan és határozottan meg
érteni: a) mit mondott ki az egyház Pius pápa által Máriáról 
mult év dec. 8-án? b) mi oknál fogva mondta ki azt Máriá
ról, a mit kimondott? Az egyház Krisztus urunk tanításában, 

"J liondatott Kass án, 11 pópai bulla kihirdetése lllll~hnával, május 6-tln 1855. 
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a kel'esztény katholika hitnek előadásállani csalhatatlan tu
Jnjdonánál fogva az egész világ előtt, az ö hiveinek mint ka
tholikus hitczikkelyt önnepélyesen kimondta, h o g y a b o 1-
dogságos szüz Mária a Szentlélek ma lasztja ál
t a 1 , K r i s z t u s u r u n k é r d e m e i r e n é z v c , a z e r e
d e n d ö b ü n t ö l, fo g a n t a t á s á n a k m é g e l s ö p i ll a
natában megmentetett, ugy hogy ö eredend ő 
bünben soha egy pillanatig sem volt. Nekünktehát 
mai értekezésünkben, röviden, mennyire az idő engedi, tanul
mányozni kell: 

a) mi az értelme a 1egujabban kimondott hitczikkely
nek? vagyis, mit jelent az, hogy Mária az eredendő biintöl 
megóvatott? b) milly okok erösitnek minden katholikus ke
resztényt ebbeli hitében. 

Nagy feladat A. H. a mai szent elmélkedésünkből, ahit
czikkelyről világos értelmet, és erre nézve szilárd hitet nyerni; 
forduljunk azért a Szentlélekhez szükséges malasztért. .Meg
szent.elő Szentlélek Isten, ki a boldogságos szüz Máriára az 
ő fogantatásában, az apostolokra a pünkösd ünnepén, és a szent 
keresztségben reánk is isteni szent malasztaidnak bőségét 
árasztottad, deritsd fel elméinknek homályait, hogy e hit
czikkelynek helyes értelmét és okait felfogva, abban nem 
csak szilárdan maradjunk, hanem azt üdvösségünkre is for
ditani megtanuljuk! 

Mária eredendő vétek nélkül fogantatott. 
Mária nem volt soha eredendő bünben. Máriában soha ere
dendő bün nem volt. Ez a hitczikkely. De mit jelent az: ere
d e n d ö b ü n b e n n em I e n n i? Hogy ezt megtudj uk, szük
séges tisztába jönnünk a felől: m i az ere de n d ö b ü n? 

f... kis katekizmusban tanultuk már, ,hogy az ,eredendő 
bün Adám és Évát6l származik mi reánk. Adám és Eva a bün 
előtt Isten kegyelmében voltak, a bün által Isten kegyelmé
ből kiestek. Ha tehát megt~1djuk, mi az a ke g y e lm i á l
l a p o t, mellyben Ádám és Eva a bün előtt volt, és i,smét mi 
az a kegyelem-vesztett állapot, mellybe Adám és 
Éva a bün után jutott, és a mellyben mi is nem csak fogan
ta-tunk, de születünk is; fogjuk érteni mi az eredendő bün. 
Azután könnyü lesz megérteni Máriáról, mit tesz az eredendő 
bünben soha nem lenni. 
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Mellözvén nlinden theologiai mély fejtegetéseket, mel
lyeknek itt sem helye sem ideje nincs, halljuk az egyházat, 
me Ilynek Ádám bün elötti és bün utáni állapotjáról történeti, s 
azért igen egyszerü s világos tanitása van. 

Az első emberpár az Istentől sz e n ts é g b e n és i g a z
s á g b a B helyheztetve volt. Lelkökben s testökben szentek s 
igazak voltak, - az az: az Istennel a legjobb viszonyban; 
ismerték IsteJJöket, m i n t u r ok a t, erejök szerint l).eki ö n
k é n y t hódoltak~ az Isten felé ke b l ö k su g a ll a t á b ó I, 
sz i v ök b e n s ö v o n z a l m·á b ó l h u z ó d t ak. sőt az Is
tentől az Istenhez v o n z a t t á k; emez állapotba~1,az Istennel 
eme viszonyban szerencsések, boldogok voltak; mert szeretni 
az Istent boldogság, szercttetni az Istentől boldogság, s tudni 
peuig, hogy mi szeretjük az Istent, és hogy mir1ket szeret az 
Isten, ez az égi boldogság, mert ebből áll a szenteknek bol
dogsága ez égben. Ezt tesz: szentségben és igazságban, vagy 
is kegyelem állapotban helyezteíve lenni, az az, ezt tesz 
az Isten kegyelmében lenni. Illy állapotban Ádám és Éva, 
testökben bünös ingert nem éreztek, a haláltól nem félhettek, 
a, test a lélekkel békében, a lélek az IstenneJ szeretetben; ök 
az Istennel, az Isten szent lelke velök volt. E helyzet termé
szetfeletti adomány volt az Istentől; ők erre érdemet nem 
tehettek, teremtetvén pedig, magukat illy szeretetviszonyban 
az Ist~nnel, a n~a]asztok teljében találták. 

Adám és Eva, tehetsége szerint, ö nk é n y t, sz i v e 
v o n z ó d á s á b ó l szolgált az Istennek , hanem ezt nem csak 
h e n s ő v o n z a lom b ó l , ezt e ls z á n t, e l h a t á r o z o t t 
akarattal is kellett tenniök. Ádám és Éva mínden érdem nél
kül magukban boldogok, és ez örök boldogságra rendelve 
valának. Hanem van az emberben egy erő, egy hatalom, és 
ez az ak a r a t sz a b a ds á g a, melynek jó használásával az 
ember a boldogságot megérdemleni képes, és arra is van adva 
az Istentől, hogy magunknak az örök életre érdemet szerez
zünk. Az ember, szabad akarata által ember, szabad akarat 
következtében erkölcsi személy, szabau akarata által núnden 
más élő állatok feletti méltóságban van, szabad akaratában, 
ennek szabad elhatározásában hordja a kulcsokat magánál 
az Istenhez az egekbe, vagy az ördöghöz a pokolba; az örök 
boldogságba, vagy az örök kárhozatra. Az Isten akarta, hogy 
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Ádám és Éva neki szalgáljon és igy boldog legyen, ez volt 
az lstennek terve j hanem nekik kellett elhatározni, akarnak
e ők is az Istennek szolgálni, és e z u t o n boldogok !enni?
Nem kisértés volt az tehát az Isten részéről, midőn Adámnak 
a paradicsom egyik fájából az evés megtiltatott, mert mint 
sz. Jakab ap. mondja: az Isten nem kisért senkit j hanem 
szükséges életpont az első sz ülék életében, melly hez jutva 
szabad .akaratjoknál fogva számukra az örök élet vagy az 
örök halál felöl határoztak. Elég tulságos jóság volt az Isten 
részéről, hogy mielőtt emez eldöntő életponthoz jutottak, bő
séges kegyelem- és malaszttal az Istentől a jóra elláttattak, az 
lsten törvényét híven megtarthatták. 

Tudjuk mi történt: ök a tilalmat áthágták, engedetle
nek voltak, vétkeztek, bünt, merényt követtek el j szabad a
karatjokat az lsten ellen forditották, ez merény volt; az Is
tent, mint urokat, tettleg megtagadták, ez büu, ez vétek volt: 
minden vétekben megvan az istentagadás, és ez az, mi miatt 
a bünös tény Istennek megsértése; e vétek által azt tanusi
tották, hogy nekik magukról nem az a szándékuk van, melly 
az Istennek rólok, hogy ök máskép akarnak sorsukról ren
delkezni, semmint az Isten akarta, vagy akarná; hogy ök 
nem az Istennek, hanem maguknak akarnak élni , nem az 
lsten, hanem maguk akaratját hallgatni, teljesíteni, az Isten 
szolgálatjából kibontakozni, az Istennek tartozott hódolattal 
semmit vagy keveset gondolni, az előbbi szoros gyengéd. 
gyermeki szeretetviszonyt az Istennel semmibe sem venni, 
az lsten előtt nem mint teremtmény szolga teremtö urok e
lőtt, hanem mint testvér vagy polgártárs elött hasonló rang
ban lenni: l es z t ek - ugy mond nekik az ördög - m i n t 
az Is te n. 

E vétket, e bünt, e merényt, e felfuvalkodott lázadást, 
emez istentagadó engedetlenséget, nézhette-e az Isten hidegen, 
érdektelenül? Jóváhagyhatta-e az Isten saját felségének meg
tagadását, saját szentségének háladatlan megsértését, lábbal 
tapodását? Nézhette-e az Isten nyugodtan saját szent tervei
nek, mellyeket elöre meghatározott, illy megsemmisítését? 
És ime itt látjuk mi a bün, és mi az első bünnek rögtöni és 
első büntetése! Az ember elfordult, elszakadott Istenétől; az 
Isten is elfordult, elszakadott az embertől. Milly viszonyba 
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lépett tehát Ádám és Éva az Istennel? Elvesztették a Szent
lelket, evvel az eredeti szentséget és igazságot, a természet
feletti isteni malasztokat és kegyelmeket, álltak az Isten e
lött, mint a kalm{tr a hajótörés után a parton, minden kin
cset elveszítve; az első gazdagság koldus szegénységgé, az 
első szeretetviszony ellenséges visszonnyá változott. Fellá
zadtak az Isten ellen, fellázadt ellenök az Isten, fellázadt el
lenök a külsö természet, a vad állat széttépést, a fü mérget, 
a viz elsülyedést készitett számokra. Ellenség felettök, ellen
ség körülöttük, sőt ellenség ők magukban maguknak; mert 
a test bünös ingereivel foltámadt a lélek ellen, rosz indula
tainak köteleivel bilincselte az akaratot, innen van, hogy az 
ember olly rest a jóra, olly hajlékony a gonoszra. Gonosz 
kivánságainak fellegeivel elhomályosította az elmét; innen 
van, hogy az ember olly sokszor téved, olly nehezen tanul, 
olly könnyen felejt; az égi dolgokban, az üd v össé g eszközei
ben olly tudatlan, olly gyámoltalan; a test végre a nyava
lyáknak , a halálnak , a lélek az ördögnek, a pokolnak mar
talékul esett. A mint Krisztus urunk mondja: ki bünt követ 
el, szolgája l~sz a bünnek.- Ez az egyháznak rövid és vilá
gos tanitása Adámról a büu előtt és a bün után. Elvesztettek 
ősszülőink mindent, mi természetfelett, ráadott isteni adomány 
volt, és lőnek lélekben és testben megromolva, mert megbo
mol va, az égből kizárva, az ördög rabságában , tehetetlenek 
magukkal az örök életet elnyerni; mert mig a bün kiengesz
tel ve nincs, mindig az Isten haragjának, hosszujának tár
gyai, az Istennel mindig elidegenedett ellenséges víszonyban 
maradtak. Nem vesztették el kezöket, lábukat, nem eszöket, 
nem akaratjoknak szabadságát,mint ezt l G-ik századi eretnekek 
hamisan tanitották, hanem miudezeket meggyengítették, 
magukat az örök élet elnyerésére, teremtetésök czéljának elé
résére képtelenné tették; min t egy óra, mell ynek gépezete 
megbomlik, össze vissza jár, össze vissza ver. 

Illy állapotban születtek az ő gyermekeik, és mi mind
nyájan; azért neveztetik ez ellenséges viszony az Istennel, 
mellyben sz ületünk, ö rök ös ö d és i büunek; a testi erede
tiinkkel szüleinktől a bün és ennek büntetése reánk ered; 
azért neveztetik e r e d e n d ö b ü nnek. A melly vétek Ádámra 
nézve személyes vétek volt, reánk nézve eredendő örökösödési 
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vétek ; Ádámra a bünnel jött a bünnek büntetése j reánk a 
bünnek büntetésével jön maga a bi.in is; t c r m és z e t t ö l a 
h a r a g n ak fi a i v a g y u nk , moml sz. Pál. Efez. Ha az 
apa mindent elprédál, ö maga és gyermeke is koldusbotra 
jut: ugy mi is. "Egy ember által jött a bün a vi
lágra, a bün által a halál, és igy a halál min
d e n em b er re á tm en t." Sz. Pál. Róm. 5, 12. 

Mit tesz tehát az eredendő bünben születni? Nem mást, 
mint az Istennel ellenséges viszonyban születni j az égből 
előre kizárottnak, az ördög hatalma alatt, az örök üdvös
ségre magától tehetetlennek születni; a testi halál után, a 
lelki, örök halált, vagy is a kárhozatot, mint bizonyost, 
várni. Mit tesz tehát eredendő bün nélkül lenni? Illy ellen
séges viszonyba az Istennel fogantatásától kezdve soha nem 
jutni. Ha az eredendő bünről van szó, azt nem mint egyes 
bünös tényt kell felfognunk, hanem, mint bünös helyzetet, 
mint az Istennel megszakadt szeretetlen , ellenséges viszonyt, 
az utódokra nézve szerencsétlen állapotot kell az eredendő 
bünt értenül!k. Midőn a kisded fogantatik és sz\.iletik, nem 
követi ö el Adám vétkét, hanem fogantatik és sz ületik azon 
átok _alá esett helyzetben és viszonyban, mint a mellybe e
sett Adám a bün után. 

Ezen kárhozat helyzetből csak a Megváltó Krisztus sza
badit ki. Szabadulunk pedig a szent keresz,tségben: ugy, 
hogy a mennyi átok születési.inknél fogva Adámtól reánk 
jött, több kegyelem, több áldás jön reánk Krisr.tus Jézustól. 
"Valamint egy embernek engedetlensége által 
bünösek lettek sokan, mond sz. Pál, ugy egy em
bernek engedelmessége ált~l igazak lesznek 
sokan." Róm. 5, 19. "Valamint Adámban mindnyá
jan meghalnak, ugy Kriszt!lsban minduyájan 
föltál!ladnak." l Kor. 15,22. Adám, atyá1,1k lettaha
láira, Krisztus urunk, atyánk lett az életre; Adámtól örö
köljük a testet, a testtel az örök halált is a lélekre; Krisz
tustól örököljük a lelket, a megszentelö maJasztot, a halhat
lanságot a testre is. A h o l b ö v e lk e d e t t a b ü n, j o b
b a n b ö v e lk e d e t t a ma l as z t. Krisztus U runk sz. Pál 
szerint, második Ádám. 

Mit jelent tehát az, midőn mondjuk, hogy a boldogsá-
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gos Szüz Mária eredendő vétek nélkül fog~ntatott? annyit 
jelent, mint azt tagadni Máriáról, a mi Ad~m volt a bün 
után, és azt állitani, hogy ollyan volt, mint Adám a bün e
li)tt. Mária azon pillanattól, midön lelke a testtel egyesült, a 
Szentlélek különös és rendkivüli megelőző malasztja által az 
ördög rabszolgaságától megmentetett, me!lybe kül?nben ö 
is, mint mi, bele esendett volna, mert ö is Adám és Eva iva
déka volt; igy Mária az lstentől életének legelső perczeneté
ben az örökösödési átalános büntől megmentetve, ártatlan 
liliom sérületlenül maradt, ö az Isteni haragnak tárgya nem 
lett, mint mi; mert minket bünben, az az mármint bünösö
ket, Ádám vétkét és ennek átkát magunkon hordozva, fo
gamzott anyánk; igy éltünk kezdetén az Isten haragjának, 
nemtetszésének tárgyai lettünk. Mária valóban liliom a tö
visek között, ártatlan a bünösök között, soha az isteni sze
retetből kizárva, soha az örök életből számkivetve nem sin
lett: a személyes büuöktöl is egészen ment, szent volt lelke, 
szent volt teste, bünös ingert, melly miuket a bünre csábit, 
ö testében,nem érze,tt. Röviden, milly malasztteljes állapot
ban volt Adám és Eva a bün előtt; milly szeretet viszony
ban az Istennel, milly gazdag az Isten malasztjaiban, és ter
mészetfeletti adományaiban; ép azon állapotban volt Mária 
is fogantatásának első pillanatától fogva, vagyis azon percz
töl, midön lelke a testtel egyesült: a Szeutiélek mindcn ma
lasztjaival bőven elárasztva, az isteni szeretetnek örök tár
gya, az Istentől vonatva, az Istenhez önként, szive s lelke 
vonzalmával húzód va, az isteni szeretettöl lángol va, minden 
erényekkel ékeskedve uj teremtmény Isten uj országában, 
mellyet Krisztus Jézus felállitott, - fehér liliom kellemes 
illatával az Isten szine előtt e földön. 

Ez a jelentése, ez az értelme a hitczikkelynek, e hitti
toknak: Mária eredendő vétek nélkül fogantatott. Megőriz
tetett pedig Mária az Isten különös malasztja által J a szüle
tendö Jézus Krisztusnak let>ndő érdemei miatt. Igy ő Krisztus 
U runk megváltó érdemei miatt őriztetett , megelőzöl eg meg
váltatott az eredendő büntöl. l{risztus urunk Máriára nézve 
is Megváltó; de magasztosabb módon mint reánk nézve. Mi 
megmenekszünk az eredendő büntöl születésünk után a szent 
keresztvizben, tehát utólagosan, Mária megmenekült az ere-

Pázmatuy- füztlek. Hi adja a Szenl-lsLvtin- Tcirsulat. 9 
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dendö büntöl születése elött, már első fogantatásában, tehát 
megelőzőleg: ugy, hogy mi bele esünk, azután kiragadta
tunk; Mária a bele esés pilla.nat:íban fen tartatott, s igy ama 
bünbe bukástól megmentetett. - Krisztus urunk érdemei 
Máriában megelőzőleg munkált.ak, mert út az eredendö bún
től megóvták. Mi az Isten haragjából az Isten szeretetéhe 
visszahelyeztetünk a keresztségben; Mária soha nem volt az 
Isten haragjának alávetve; azon pillanattól, midön a lélek a 
testtel egyesül, és igy ember lesz, az Isten szeretetében volt, 
és igy soha az eredemlő bünben, hanem szüntelen a meg
szentelő malasztban. Nem sértett liliom a tövisek között. 

Oh titokteljes, szeplötelen és egészen ártatlan szent Sziiz 
Mária! Te vagy, ki az Isten haragjában soha nem voltál; 
légy mi védelmünk az Istennek büneinkkel érdemlett haragja. 
elől! ki fogantatásod első pillanatától az Isten szeretetében 
és malasztjában voltri.l; - nyerd meg nekünk az Istcll szere
tetét és malasztját! Oh ez a mi rendeltetésüuk e földön, hogy 
megszentel.ődjünk,, és azon ártatlanságra vissza törekedjünk, 
mellyben Adám és Eva a b Un előtt valának. Légy oltalmunk, 
légy segitségünk! 

Meghatározván az eredendő bün nélküli fogantatásnak 
értelmét, taglaljuk az okokat, mellyekböl indulva az egy
ház, e tant mint hitczikkelyt ÜIJnepélyesen kimondta. Nem 
mintha az egyházat igazolni, védelmezni szándékoznánk, 
nem -- az egyház sokkal magasabb, semmint a kétkedők 
vagy hitetlenek birói padja előtt ülne, és tetteirúl számolna; 
ö igazolva van, mert tekintélye isteni, mert tanításáhan nem 
tévedhet. Első ok tehát: A z e g y h á z cs a l h a t l a n t e
k i n t é l y e. 1\'Iondá egykoron Jézus Péterhez: "Sim o u, 
S i m o n ! a s á t á n k i Y á 11 t r o s t á ln i t é g e d lll i n t a 
b u z á t; d e é n im á dk o z t am é r t t e d a z A t y ám h o z, 
h o g y m e g n e fo g y j o u a t e h i t e d , é s t c e g y k o
ron erösitsd meg testvéreidet." Szólt Jézus Péter
hez e szavakkal~ szólt az ő minden utódaihoz; imádkozott 
Péter hiteért, imádkozott nlinden római pápa hiteért: Jézus 
imájának eredvénye, a pápák hitének meg nem fogyatkoz
hatása. A többi apostolok utódai az igaz hitben megfagytak, 
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az egész keleti része az egyháznak eretnekségbe sülyedett ; 
csak R ó ma az, h o v á Cyprian mondása szeriut, a z e r e t
n ek ség b e 11 em j u t h a t o t t. Róma, nz ignzságnak osz
lopn, a Hemzetek tanitója, az egyház alapköve; R 9 ma, 
azaz, Rómánnk püspöke, az egyház látható feje, Krisztus Jé
zusnak helytartója sz ó l t , a bold. Szüz Mária szeplötelen fo
gantatásáról, és hogy sz. Agoston szavaival éljek: a z ü g y 
v é g kép e l d ö n t e t e t. t Dec. 8-tól e hitezikkel y olly két
ségkivüli igazság, mint egy Isten az égben; ez előtt még le 
hetett volna kissé kétkedni a hitczikkely tartalmáról, de ruá1· 
most minden kétség eloszlott, mert erről már csalhatlan te
kintély szólt. Midön tehát a bold. Szi.iz Mária szeplőtlen fo
gantatásáról meggyőzö okokat fejtegetjük, nem az egyház, 
de mi, egyes emberek, igazoljuk hitünket, mellynek tehát 
legelső igazolása: az egyház csalhatlan tanitói tekintélye. 
l\lásodik ok: A tanágazat ös régisége. 

Kimondta az egyház Szüz Mária fényes kiváltságát, az 
ereder~dö büntö~i iuentességét, örök szeplőtelenségét, mint 
volt Adám és Eva a vétek előtt; kimondta evvel minden 
századokon keresztül vonuló hitét és érzelmét e tárgyról; 
nem mást mondott, csak a mit mindig hitt, núndig tanitott: 
valamint az egyes ember kimondja, mit érzett, mit gondolt, 
mit érez, mit gondol. Nem uj tehát e tanágazat, ös régi ez, 
olly régi, mint maga az egyház; ünnepélyes kimondása, hi
vatalos hirdetése uj, de nem a hit; a tauágazat tartalma régi, 
külső alakja uj, mint más hitágazatoknak, a szavak ujak, de 
a tárgy kétezredéves; a fogalmazás, a kimondás emberi, a 
tárgy isieni, mint más hitágazatok tárgya. Mi a sz. atyák, 
mi az egyes tanitók ajkairól hangzott a templomokban a 
szószékről, az hang~ott legujabban sz. Péternek soha nem 
h i ház ó székéről. - O rök hite volt az egyháznak, miszerint 
Máriaminden legkisebb büntöl, a bünnek árnyától is ment 
és szabad; a katholikus érzelem irtózott a gondolattól ~s, 
Sz úz Máriában, az Istenfiának anyjában vétket állitani. Ot 
lelkében és testéhen szentnek, tisztának, egészen ártatlannak 
hítték; a Sztl.znek jeles és különös diadalát, a vétek felett, 
kitünő ártatlanságát, a bünnek nlimlen szeplöjétől menten 
maradt épségét; benne nlinden mennyei kegyelmek, erények, 
kiváltságok kimondhatatlan bőségét és nagyságát látták. 

!)* 
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csudálták, hirdették. A kotholikus kebel megrezzen a gondo
latra, mintha a boldogságos szüz Mária csak egy pillanatig is 
az Isten nemtetszésének, haragjának tárgya lett volna, mint 
volt Ádám és Éva n, vétek után, és mi a sz. keresztség előtt. 
Volt alapjok ezen hitüknek, az Isten angyalának ama mon
mondásában: "ma l as z t t a l t e l j es." E kifejezés első és 
általános kimondása szüz Mária núnden magasztosságának, 
evvel ki van mondva minden, mit Máriáról dicsüt lehetett 
mondaní. A sz. atyák, és más jeles szent irók tüzetesen, rész
letesen maghatározták, miben tehát malaszttal tel
j es Már i a? U gy kimondta az egy ház legujabban, ma
laszttal teljes Mária az ö fogantatásában. Az isteni malaszt 
nem más, mint az Istenneli szeretetviszony. Az Isten szeretete 
csak oda hajlik, hol bün nincs; tehát Mária. mindenkor, éle
tének nlinden pillanatában, fogantatásának első pillanatá
ban az isteni szeretetnek tárgya, malaszttal teljes i foganta
tása szent volt, bünös nem volt. További okot lelünk: as z e n t 
atyák ba n. · · 

A legujabban hivatalosan fogalmazott tanágazat, csak 
részletes meghatározása annnak, mit az angyal ama szavakba 
foglalt: "ma l as z t t a l t e lj es." - E kifejezés szolgált ala
pul a sz. atyáknak is Mária erény~inek, s kiváltságainak 
részletes és tüzetes kifejtésére. - Ö m i n d i g á l d o t t a z 
ass z o n y ok köz ö t t szól sz. Ephrem , t is z t a, l e g t is z
t á b b, sz e p l ő t l e n, l e gs z e p l ö t l e n e b b i nem lehetne 
Máriát mindig áldottnak mondani, "hacsak egy pillanatig is 
lett volna a bün átkának alávetve. O róla tanították, hogy ö 
az, a ki a csábitó kigyónak fejét összetip01ja; nem ö tehát a 
kigyó hatalma alatt, nem ö az eredendő bünnek átka alatt, 
hanem a kigyó, az eredendő bünnek jelképe sz. Mária lábai 
alatt összetiporva, összezúzva, az az: a szent Szüz az eredendő 
bün békóiból előre kiemelve, fentartva, mi előtt beléjek esett 
volna. Az ő fogantatásában az eredendő bün először törülte
tett el, mert ez hozzá nem juthatott. Sz ü z Már i a , mond 
darnasci sz. Jánc.s, a z o n p a r a d i csom, h o v a a cs á b i t ó 
k i g y ó b e n em c s u s z h a t o t t. U j t e r e m t m é n y ő, 
mond sz. ~roclus, az uj megváltott világban; uj föld, melly
ből az uj Adámnak, Krisztus Jézusnak teste alakult. Vala
mint az első Ádám, még bün alá nem esett, tiszta, ártatlan 
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földből kapta a testet: ugy Jézus is a bün alá nem esett 
Máriától fogautatott és született. Ez volt az egyháznak örök 
hite, állandó tanítása. Mi az első századokban, mint a mag a 
foldben, rt:ilett; n mi késöbb mint a gyenge csemete nőtt, 
fejlődött: az a most kimondott hitezikkelyhen mint elő fa 
eléállittatott. Lassan, fokonkint halad az emberi elme a ki
uyilatkoztntott tannak és e tan részleteinek fölfogásában és 
megértésében. Nem a hittan fejlődik, nem a hittan tökélete
sedik, hanem az emberi elme n hit egyes tanaiban tökélete
sedik, midőn azokat fokonkint világosabban látja, határozot
tabban érti. A hittan is tudomány, az emberi elme ezt is fo
konkint, időhaladtával jobban-jobban érti. Ha valaki elött 
szüz Mária szepli.ítlen fogantatása uj, eddig nem hallott do
log, az egyház ennek nem oka, hanem az ember; ne volná
nak csak a sze n t beszédek a templomok ban olly sokaktól oda 
hagyva, olly gyéren, s olly kevesektől látogatva, egy hit
ágazat se volna uj a katholikus előtt. 

Tanítja az egyház, az egész emberiségnek a bün alá esé
sét, és e miatt az Isten országábóli kizárottságát; de Máriát 
soha nem értette emez egyetemes csapás alatt. Senki nem ta
nította a sz. atyák közül erősebben az erede!ldö bünnek egye
temes elömlését az embereken, semmint sz. Agoston; de épen 
sz. Ágoston volt az, ki határozottan kimondta: m i d ő n a 
b ü n r ő l v n n s z ó, s z ü z M á r i á t k i v e s z e m, me r t a z 
Urnak tisztelete miatt több malaszt adatott 
n e ki, h o g y a b ü n t m i n d e n o 1 d a l r ó l l e g y ő z z e.'·' 
(De nat. et grat. C. 3G. n. 42.) - Igen is, az Urnak, Krisztus 
.Jézusnak tisztelete volt az, melly miatt Mária az eredendő 
búntől megmentetett; e hitezikkel y is azon okot állítja, hogy 
Krisztus Jézus miatt óvatott meg Mária az eredendő büntöl, 
hogy illő hajlékot adhasson az Isten fiának, a világ Megvál
tójának. Smint Isten anyjának lelke soha nem lehetett a bün
töl szennyezve, teste nem lehetett a bünnek teste; hanem a 
szent Isten fia szent testének szent magva. Sz ük ség es 
,. o l t, igy szóltak l GOO év előtt az Achaja görög városnak 
papjai az asiai keresztényekhez írott levelökben: sz ük s é
ges volt, hogy mivel szeplőtlen földből te
remtetett az első ember, szeplőtlen Szüztől szü-
1 ess ék a z Is t e n fi a is." (Perrone de immac. Conc. p. 51.) 
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"Ép alkalmas hajlék Mária Krisztus Jézusra, 
n em t es t é r e, h a n em a z e r d e t i m a l as z t r a (büntöli 
mentességre) n é z v e." (i. h. GO. l.) V é t ek n é lk ü l a l a 
kitotta e hajlékot az Isten, mond egymás atya, vé
tek nélkül lépett ki belőle." (i. h. 61. l.) Igy kez
dödött a megváltás a bünnek igája alól, a megváltás hatása 
szüz Máriában tünt fel először, midön Krisztus érdemei miatt 
az eredendő büntöl fentartatott, megöriztetett. Igy a szent 
atyák nem csak nyiltan tanitják eme hi tágazatot, hanem 
okát is adják, a mi őket e hitre birta, e hitben megerősítette. 
Az a tanágazat a kinyilatkoztatásból ered, a melly mindenütt 
és mindenkor az egyházban elöadatott. Épen ollyarr e taná-
gazat is. , 

Midön szent Agostonnak vitatársa, az eretnek Julián 
hallotta volna, annak s~avait a bün egyetemességéröl, 
zavarba hitte hozhatni sz. Agoston t e k-Brdéssel: "t e h á t t e 
M á r i á t s z ü l e t é s i á ll a p o t j á r a n é z v e a z ö r d ö g
nek irod át? Szüz Máriának mindenképpeni szeplötelenségéröl 
renditlen ül meg lévén győződve sz. Ágoston nyugodtan ezt fe
lelé: "Nem írjuk mi át Máriát születése állapotjára 
n é z v e a z ö r d ö g n e k , m e r t e n n e k ·s z ü l e t é s i á ll a
pot a az ujra születés kegyelmé től felol do z ta· 
t ik." (Perrone, i. h. 59. l.) Olly általános volt tehát akkor 
~ szüz Máriának minden büntőli megvédett állapotáról való 
hit, hogy az eretnek is erre hivatkozott. 

Továbbá a t r i e n t i zs i n a t b a n mint hitágazat mon
datott ki az eredendő bünnek egyetemessége, de ép eme tri
enti sz. zsinat volt, melly mondá: hogy az alatt Máriát nem 
akarja érteni. (Sess. 5.) 

A katholikus kebelnek elég e tanágazat ös régiségét az 
egyháznak e felől egyetemes hiedelmét annyi egyes iratok
ban, a tiszteletre méltó régiségnek annyi jeles emlékeiben ki
fejezve, és annyi sz. atyától rninden századon át tanítva. hirdetve 
látni, hogy örömérzet ben, a sz i v beli meggyőződés egész erejével 
folkiáltson: isteni tanítás, isteni kinyilatkoztatás, az egyház hite, 
a katholikus atyák és hivek élő érzete és vallása volt, hogya bol
dogságos szüz anya szent Fiától, kit szült,aSzentlélektől,ki által 
anya lett, az Atyától, kinek természetes fia, szüz Máriának is 
természetes fia volt, a bünnek szeunyétől fogantatásában meg-
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mentetett. A kathol ik a egyház szüz Máriát a Sz e n t h á r om
s á g g a l o ll y v i s z o n y b a n , és olly benső összeköttetés
ben lenni tudja; miszerint véteknek, istentelen vakmerőség
nek tekintené, e szent szüz anyában csak legkisebb vétek
szennyfoltot is állita,ni. Botrány volt az egyházban, midőn 
egy némelly szüz Máriának az eredendő bünbe esését merte 
állitani; ez okból IV. Sixtus megtiltotta ezt nyilván tanitani 
vagy vitatni. A mint a párisi egyetemi tanárok, még a 14-ik 
században, azoknak véleményét, kik Máriát eredendő vétek
ben fogantatottnak állították, eretnek és 'istentelen vélemény
nek bélyegezték 

Mária egy a teremtmények között, mindlm teremtmé
ny ek fölött, minden egek, ch e ru bok és szerafok fölött, Isten 
után az első, kinek szentségét, magasztosságát, tökéletessé
gét emberi elme föl nem foghatja, emberi szó ki nem fejez
heti, emberi ajak hi nem ejtheti; kit emberi lélek eléggé nem 
tisztelhet, eléggé nem dicsérhet, nem magasztalhat, kinek 
szeutségét, mint aquinoi sz. Tamás mondja, csak az 
lsten foghatja fel. . , 

Szüz Mária második Éva, mint Krisztus második Adám. 
Éva, szeplőtelen ártatbuságban jött ki n;z Isten kezéből; ugy 
~ellett, ugy illett kijönni a második Ev;ának is, Máriának. 
Eva a halál anyja, Mária az élet anyja; Eva a kárhozat első 
szülöttje, Mária a megváltás malasztjának első személye. Igy 
egyens ul yoztatik Évának büne, igy törültetett el .Évának kti
lönös átka az n,sszonyi nemről, igy jött vissza a nőnemnek 
tekintélye, tisztelete, méltósága. A keresztény katholikus há
zasságban a nő fölbomolhatlanul egyenjogu a férfival; a po
gányok között rabszolgaságban, jogtalan és alacsony meg
vettetésben van, mint a házi barom. A nőnem Máriának kö
szön mindent, amivel bir, mert az eredendő biin, mellyből az 
asszonyi nemen sulyosodott átok eredett, először is a nőneru
nek leányán, Márián töretett meg. Volt az emberiségben egy 
asszony, ki által a bün először elkövettetett; volt az embe
riségben egy asszony, kiben a megváltás először megkezde
tett, volt egy nő ki a bün lJől, mielőtt bele esett volna, dicső
s,égben kiemeltetett. Éva rábeszélte Ád,ámot a bünre, az uj 
Adám Krisztus Jézus, bevezette az uj ~vá t Máriát az Isten 
malasztjába. Ádám teste anyagat adott Evának, Mária testet 
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adott Jézusnak! Éva bünt nyujtott Ádámnak, Krisztus Jézus 
szeplőtelen életszentséget adott Máriának; a szeplőtelen élet
szentségü Mária Isten-ember MegváJtót hozott a bünös vi
lágnak, .ki magára vette a világ büneit. Illy szép és illy vi
szonyosan összhangzó renddel ment végbe a világ megvál
tása. - A katholikus sziv e hitczikkelyről meggyőződik, ha 
csak Máriának a Szentháromsággali szaros viszonyát, és a 
megváltásbani jelentékenységét veszi szemügyre. 

Nem csak hitték, hanem ünneppel is tisztelték Mári
ának az eredendő büntöli kiváltságát a keresztények; szüz 
Mária fogantatásának ünnepe már az 5-dik században tünik 
fel, az egyház pedig csak a szentekről tart ünnepet, tehát ez 
ünneppel is eléggé megmutatta, hogy Mária fogantatását 
szentnek, bünnélkülinek hiszi. Ha ezt valaha valaki kétségbe 
vonta, ez csak arra szolgált, hogy Máriának örök szeplőte
lensége annál erősebben állitassék. Országok, királyok, váro
sok, egyetemek, szerzetes rendek s társulatok szüz Mária szep
lőtelen fogantatásának tiszteletére, védelmére szent fogadás
sal és esküvel ön szabad akaratuk ból kötelezték le magukat 
ezt hinni; ezt utolsó lehelletig vallani, ezt hirdetni, ezen hi
tükért vérüket is ontani késznek nyilatkoztak. 

Ez katholikus sziv lángbuzgalma és lelkesedése a szüz 
szent anya iránt, kit annyira tisztel, annyira csodál, kit nem 
imád ugyan, mert Mária nem Isten, de kiért annyira hevül, 
annyira lángol, annyira lelkesül, mert mint teremtményt az 
Istenség sugára~val látja elárasztva, elöm1esztve. 

Mit tett tehát az egyház, mit tett Pius pápa mást, mint
hogy ünnepélyesen kimondta, miszerint az egyháznak 
állandó hite szüz Mária szeplötelen fogantatása. Máskor az 
egyház hitczikkeJyt mondott ki, ha az eretnekség kanoksága 
az egyház hitét ostromolta; e tanága.zatot kimondta pedig 
az egyház, mert az egész keresztény világ azt már 400 év 
óta a legforróbban kivánta, sürgető kérelemmel szorgalmazta. 
E hitczikkely ünnepélyes bevallását, kimondását az egyház
nak, a püspökök, a hiveknek szüz Mária iránti gyermekded 
tisztelete, hódolata szülte. · 

Mit tegyünk mi tehát K. H ! ez alkalommal? Ismerjük 
el bünösségünket, mert szüz Márián kivül az emberek fiai 
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között nincs ártatlan, még az egy napos gyermek sem. Is
merjük el, mennyivel tartozunk Jézusnak, kinek érdemei e 
bünösségtöl minket a szent keresztségben megmentettek, az 
lsten szeretetének vissza adtak. Ismerjük el, mennyivel tar 
tozunk az egyháznak, mellynek, mivel a szent keresztség által 
tagjai vagyunk. Krisztus tagjaivá, testvéreivé, az örök élet
nek örököseivé lettünk. Ismerjük el, hogy Krisztus J é z us ér
demeiben csak az egyház ált.al részesülünk, és igy az egy
házon kivül nincs reánk üdvösség. Ragaszkodjunk hozzá 
szivvel, lélekkel, meggyőződéssel, buzgósággal, hűséggel; 
valljuk hitét, tanulmányozzuk és értsük hitünk ágazatait., 
védjük, gyakoroljuk kath. egyházunk szokásait, szertartá
sait. - Szüz Máriát pedig, kinek szeplőtelen fogantatását 
mai nap az Isten oltára előtt bevallj uk, és örökre, holtunkig 
ég és föld előtt hinni vallani ígérjük, - tiszteljük gyermeki 
hódolattal. Ezen dogma fejti meg nekünk az egész keresz
tény hitnek ágazatait; szeplőtelen volt, mindig szent volt, igy 
lehetett az egy Isten fiának anyja, igy lehetet örök szüz, igy 
lehetett az egész. emberiségnek uj anyja, igy lehetett az an
gyalok és egek királynéja, mert az Isten teremtő hatalmá
nak legnagyobb csodája. Igy fogjuk fel az ő nagy irgal
masságát, esedezéseinek nagy hatalmát. Igy tisztelhetjük öt 
buzogva, igy szerethetjük öt lángolva, igy hivhatjuk öt se
gítségül, benne erősen bizva. Ádám és Eva bün nélkül te· 
remtve, Krisztus és Mária bün nélkül fogantatva és születve; 
Krisztus urunk isteni természeténél fogva, Mária pedig isten
anyai. rendeltetésemiatt az Isten túláradó malasztjánál fogva. 

Aidott legyen J é z us, áldott szeplötelen szüz anyja 
Mária! 



Adventi első tanitás. 
Az a d v e n t szónak értelme; az adventi sz. időnek erede
te s 'iidvös rendeltetése , mellyet az anyaszentegyház in

tézményeinek tiszteletben tartásával üdvössé tehetni. 

Az egész római keresztény anyaszentegyházban ma 
kezdődik az a d v e n t. Ezt minden éber keresztény tudja, 
mert e nevezetesb időpontot a naptárak, ugy a lelkipásztorok 
jó előre kijelentették, s a sajátságos hajnali harangszó fön
nen hirdeté. - Azonban hiveink között többen találkoznak, 
kik az advent mivoltát és ennek sz. rendeltetését nem igen is
merik; azért midőn, keresztény atyámfiai, e gyönyörüséges 
szép hajnalban Krisztusban üdvözölnélek, az első tanításom
han előtökbe akarom terjeszteni: m i t j e l e n t a z a d v e ll t 
sz ó? m i a z a d v e ll t i sz. i dőllek e r e d e t e és r e n
d e It e t és e? és m i n t l e h e t e d r á g a i d ős z ak o t l e g
üdvösebben átélni? 

Advent (adventus Domini) latin szó, magyarul any
nyit tesz mint eljövetel (Uruuk eljövetele), meiJy tulaj
donkép akkor volt, mikor Jézus Krisztus szüz Máriától e vi
lágra született. Krisztus U runknak ezen eljövetel ét vagy is 
születését az anyaszentegyház esztendönkint megül i és pedig 
N a g y Ka r ács o n y napján, melly december 25-kére esik. 
De hogy Urunk dicső eljövetének napját méltókép megüljük, 
és az Ige megtestesülésének gyümölcsében bövebben részesül
hessünk, azt ohajtja anyaszentegyházunk, hogy egyelőre 
magunkba szálljunk; megtérjünk, a bünbánat gyümölcseit 
termeszszük, azaz büneinkből kivetkezzünk, magunkat az 
imádságban, böjtölésben s egyéb jóságos cselekedetekben 
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gyakoroljuk, s igy mintegy megujulva külömb emberekké 
váljunk. - Ezekből látszik, hogy a.z advent név alatt azon 
időszakot kell érteni, melly Krisztus urunk eljövetele az az 
Karácson ünnepe előtt vagyon, és ez azért rendeltetett, hogy 
ez idő alatt megtérjii.nk, miszerint Krisztus Urunk születé.sét 
méltókép megülve, szent kegyelmére és országára érdeme· 
sekké legyünk. 

Vannak, kik azt tartják, hogy az adventet már sz. Pé
ter rendelte légyen , s arra három hetet határoz9tt; 1) de ezt 
nem tudjuk egész hitelességgel bebizonyítani. Am az kétsé
gen túl vagyon, hogy Krisztus Urunk születése utáni 5-dik 
században már volt ad ven t, mivel erről sz. Maximus turini, 
és sz. Caesarius arelati püspökök nem csak említést teEznek, 
hanem adventi időre tanításokat is irtak. Sz. Jeromos korá
ban az advent öt hétig tartott, miként sz. Ambrus egyházá
ban maig is ugyan öt hétig terjed; 2

) a görög egyház pedig 
az adventet régtől fogva sz, Márton napján kezdi. Római 
kath. anyaszentegyházunkban Nagy sz. Gergely pápa ren
deletéből az advent addiglan tart, a mennyi idö vagyon ka
rácson elötti négy vasárna p között, részint ama 4 ezer éve t 
példázólag, rnellynek folytán a világ az igért Messiás után 
sohajtozott; réEzint azért, hogy ezen idő a jó készületre elég
ségesnek találtatott; részint pedig Krisztus urunk négyféle 
eljövetelének emlékezetére. Első eljövetele t. i. vala, mikor 
emberré lett; a) a 2-dik eljövetel az, mikor Jézus a Szentlé
lek malasztjával szivUnkbe száll, mellyröl Krisztus urunk 
maga is mondja: "H a ki e n g em e t s z e r e t, a t y ám is 
szereti őtet, és hozzá menünk, és lakóhelyet 
sz e r zünk n á l a"; ') a 3-dik eljövet az, mikor Kris:ttus 
halálunk óráján eljövend; ") végre Jézus 4-dik eljövetele az 
leend; midön az itélet napján eljövend megítélni az elevene
ket és holtakat. 6

) 

Advent első vasárnapjával egyszersmind az egyházi uj
év kezdődik, vagyis: a n y as z e n t e g y h á z u nk a s z. b i t 
titkait és ágazatait ujra kezdi emlékezetünk-

1) Durandus libr. VI, c. 2. ~) Némellyek p. Weininger szerint sz. Ambrus 6, sz. Ger
gely pedig 5 hetet sznbott ndven!ra. 3) Ján. 1, 14. Til. 2, 11. ~) Jd!l. 14., 23. 5) 

Zsid. 9, 27. 8 ) Máté 25, 31-46. 
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be hozni. Régente husvétkor, vagy gyümölcsoltó Boldog
asszonykor, néha karácsonkor kezdödött az egyháú esztendő; 
de mint mondám czélszerübbnek találtatott ezt akkor kezde
ni, mikor Jézus megtestesülése által üdvösségünk hajnallott. 

Lássuk most e sz. időnek üdvös r e n d e l t e t és é t. Rö
viden már fölemlitém, miként az adventi sz. időnek az ren
deltetése, hogy ennek folyta alatt Krisztus urunk születése 
emlékünnepének a N agykarácsonnak méltó megüléséhez ké
szüljünk. Ha egy jeles vendéget jól fogadni akarunk, a ké
születet illőnek tartjuk, s erre sem az időt, sem a fáradságot, 
sem az áldozatokat nem sajnáljuk: mennyivel illöbb és mél
tányosabb, hogy azon vendégnek, kinél nagyobbat és kitü
nőbbet a világ eddiglen nem látott, hogy mondom azon ven
dégnek, kit a profeták előre megjövendöltek, s az ó szövet
ségi szeutatyák 400 0 éviglen ohajtottak, ki maga az Atya
istennek egyszülött fia, a mi urunk, tanítómesterünk, meg
váltónk Jézus Krisztus, ki az égnek dicsőséget, a jóakaratu 
embereknek békeséget , s az egész kárhozott emberi nemnek 
üdvösséget hozott; mennyivel illöbb és méltóbb, hogy e leg
nagyobb vendég eljövetelének csak emlékét is szentül meg
ünnepelni igyekezzünk ! 

Ám lássuk anyaszentegyházunknak erre vonatkozó in
tézményeit és épületes szándokát. 

l. Anyaszentegyházunk advent első vasárnapjától viz
keresztig a m e n y e g z ö t és l á r m á s m u l a t s á g o k a t 
tiltja, me rt az elmeszélesztő m u la tságok a peni tenczia lelké
vel össze nem férnek. Illy szórakozások helyett jó anyánk 
inkább a böjtöt ajánlja, miszerint indulatainkat mérsékelni, 
testi vágyainkat lehangolni, magunkat megtagadni, az oda 
fen levöket ohajtani, s igy a mérséklet arany utján a boldo
gító égi erényekre szert tenni képesek legyünk. - Régente 
a jámbor keresztények egész adventben böjtöltek, valamint 
a görög szertartásuak még most is Karácson előtt negyven 
napig böjtölnek, s ezt Márton-böjtének nevezik; de minket 
római szertartásuakat XIV-dik Kelemen pápa (1772-ben) et
től fölmentett, a böjtölés kötelessége cs~:~-k szerda-, péntek- és 
szombatra maradván fen. Mi anyaszentegyházunk illy en
gedékenységét buzgóságunk emelésére használjuk fel, szem 
előtt tartván mulandóságunkat. U gy ugy kedves atyámfiai! 
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ma-holnap életünk, a földi hiú élvezetektőllassan szakjunk 
el, mert minden, - núndentől meg kell válnunk, csak a jósá
gos cselekedetek érdemei, csak erényeink követendnek min
ket a tulvilágra, s boldog, ki ott sáfárságáról számot bi
rand adni. 

2. Advent mil1den vasárnapjára rendeltetett leczkék és 
evangeliumi szakaszok ollyanok, mellyek minket a bünbá
natra intenek, p. o. az első vasárnapi levélben igy buzdit sz. 
Pál: "Az éj (afeslettségnekéjele) elmult, a(ajobb,er
kölcsi) nap elközelgetett. Vessük e l azért a setét
s é g n e k c s e l e k e d e t e i t , é s ö l t ö z z ü n k a v i l á g o s
s ág fegyveré be" (a jó erkölcsökbe)! 1) Ugy a három 
utolsó vasárnapi evangeliarn keresztelő sz. Jánossal foglalko
zik, ki az embereket inti: h o g y p e n i t e n c z i á t t a r ts a
nak, mert elközelget mennyeknek országa; hogy 
t e r ru es z s z é k a p e n i t e n c z i á n a k m é l t 6 g y ü m ö l cs e
it; hogy készítsék el az Ur utját 2) Ezekkel egy
házunk nem csak int, sarkal a penitencziatartásra, hanem 
a penitenczia lelkeért az adventi miséhez tartozó imádságok
ban könyörög is. 

3. Továbbá egyházunk egyébb sz e rt artásaival is 
elő kivánja mozditani a penitencziát, ugy: midőn adventi idő
re vonatkozó sz. mise mondatik, a papok szabályszerüleg kék 
vagy violaszinü öltözettel élnek, mert szeriotünk ezen szin 
magunk megalázását és sanyargatását jelenti, miként ellen
ben a vörös szin örömünk képviselője. -Ugyan adventi mi
sében nem engedtetik meg amaz örömének: G l o r i a i n e x
e e ls is D e o (dicsőség lstennek a magasságban), mivel az 
örömhang a penitencziával össze nem fér; melly penitencziá
ban ha előmenetelt tettünk, a Gloria öröméneket karácson
kor annállelkesebben zenghetjük. Mise végén sem mondatik 
"It e m is sa es t" (távozzatok, a misének vége), hanem 
"B e n e d i c am us D om i n o" azaz áldjuk az Istent; van is 
mért áldnunk az U ra t , "k i a n n y i r a sz e r e t t e a v i l á
go t, hogy érette egyetlen szülött fiát adná" 3) 

- Ezeken kivül a papi ájtatosságoknál a szenteknek emlé
kezete is megszünik, hogy minden figyelmünk és áhitatunk 

1) R6m. 13, 12. ~)Luk. 3. Ján. 1. 8) Ján. 3, 16. 
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csak Krisztus urunkra és szi.iz anyjára Máriára igazitassék.
Igy szokott cselekedni az édes anya, hogy szeretö magzat
ját jó uton vezesse, örszemmel kiséri, s annak minden sza
vára, léptére, ruhájára, minden körülményeire felügyel, mi
szerint minden befo l y ás által jóra hangoltassék: igy cselek
szik a mi édesanyánk az egyház is, midön hiveit épületes 
szertartásokkal keresztényhez illő életre az üdvösség utjaira 
ohajtja terelni, miszerint Jézusban mindannyian üdvözöljünk. 

4. Hogy anyaszentegyházunk az Isten fiának megteste
sülését főleg adventben emlékezetünkben tartsa, s minket 
imádására, szeretetére, követésére buzdítson, minthogy ö 
általa derült fel üdvösségünknek hajnala, azért minden hét
köznapra hajnali misét rendelt, mellyet Roratenak 
nevezünk az oknál fogva, mert ezen hajnali-mise e latin sza
vakkal kezdődik: "Rorate coeli desuper", 1) mi any
nyit tesz: "Egek harmatozzatok onnan felülről"; 
mi által a keresztények ama buzgó kivánságát jelentjük, 
hogy a mint az ös atyák, patriarchák és proféták Krisztus
nak Bzületését ohajtották, mi is azonkép kivánjuk, hogy Is
ten sz, malasztja által szivünkben is lelkikép születtessék Jé
zus. 2) Mi hogy valóban megtörténjék 

5. a t r i e n t i sz. zsinatban összegyül t anyaszentegy
ház a lelkipásztoroknak meghagyta, hogy ha csak lehetsé
ges, a népet az advent minden napján oktassák, 3) hasonló
lag megparancsolván, hogy a keresztények az lsten igéjének 
hallgatására a mikor lehetséges mindég tartoznak megje
lenni. 4) 

A katholika anyaszentegyház tehát mintegy gondos 
édesanya mindent megtett, hogy fiait Krisztus urunk eljöve
telének méltó megünnepléséhez elökészitse. Az üdvösségünk
ről olly kegyeaen gondoskodó anyának legyünk készséges 

1) lz. 45, 8. 
7 l Hippel után Szent-IlonAy József 11nynszentegyház ce1·emoniá iban 41. l. 
8

) Sessione 24, cap. 4. ,.Episcoporum praecipuum est - -ut per Paroehos sive iis 
impedilis, pe•· 11lios ab Episcopo - - depulandoB, - snhem omnibus Dominicis 
el-solemuibus diebus feslis; tempore aulem Jejuniorum, Quadragesimae el A d
v e n t us D om i n i q u o 1 i d i e , vel sAllern tr; bus in hehdomada diebus, si itR 
oporlere duxerinl, sacras scriptoros, divinamque legem annunlient." -

') Ugyanoll: "Monealque Episcopus populum diligenter, leneri unumquemque pa
rochiae suae interene, ubi eomode id lleri polest, ad audiendum verbum Del." 
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fiai: ha ö eltiltja a szórakoztató és könnyen tévutra csábitó 
zajos mulatságokat, azoktól tartozkodjunk; ha ö böjtöt ren
del, böjtöljünk; ha ö penitencziát hirdet, büneink bánatára 
gerjedjünk; ha jótéteményeket tanácsol, ügyekezzünk imád
ság, alamizsna s cgyébb jó cselekedetekkel ékeskedni. Lám 
a hajnali mise is azért rendeltetett, mert szivünk hajnalban 
áhitatos, a jónak befogadására és gyakorlására hajlandóbb. 
Jertek tehát keresztény lelkek, jertek minden hajnalban az 
Istent dicsérni! jertek minden nap az Isten igéjét, a boldog
ságnak ezen arany magvát befogadni! 

Hála, örök hála neked legjobb mennyei atyánk, mivel
hogy minket az élet zajában e csendesen boldogító napokhoz 
juttattál. Ha te örök Isten nem gondolsz mi ránk, akkor 
minket az élet forgó szele bizonnyal tétova ragad vala. Sok 
embert nagyravágyása elsodor; mások büneik iszapjában el
merülnek; ismét mások a világ hiu örömeiben kárhozatra 
buknak; mennyivel boldogabbak vagyunk mi, hogy e szent 
időt elértük, s ezt üdvösségünkre fordíthatjuk! Hála neked 
nagy irgalmu lsten! Engedd háladatos szolgáidnak, hogy 
az üdvösség utját megszeressük; engedd, hogy eme adventi 
sz. időt valóban javunkra felhasználhassuk. Talán ez már utol
só kegyelmed, talán ez már utolsó utunk az örökség felé, 
mert ki bizonyos arról, hogy még több adventet is fog élni? 
- Valóban int az idő minket, hogy magunk ba szálljunk, 
hogy éltünk czéljáról és az örökkévalóságról komolyan gon
dolkozzunk. Oh Istenünk, szeretetnek Istene, engedd, hogy 
e sz. napokban a bünt megutálva, a keresztény erényeket 
megszeretve, szent Pálként Jézus Krisztusnak uj teremtmé
nyeivé lehessünk, miszerint születésének bensőleg örvendve, 
utols~ eljövetelét is az itélet napján nyugodtan várhassuk. 

En az egyház hü szolgája, az üdvözítő hitigazságokat 
a hajnali mise alatt naponkint értelmezni fogom; ki szorgal
masan eljö, és ájtatos lélekkel meghallgat, abban a hit fel
ujul, szivében a keresztény szeretet felfrisül, az bünös haj
lamaitól megtisztit va, a földi hiuságoktólmegszabaditva, a 
mennyeiek szeretetére felgyulasztva, boldog öntudatában ál
dani fogja azon hajnali tanításokat, mellyek szivében a bol
dogság hajnalát fólderitették. 



144 

Oh Istenem! adj szivemnek buzgó szeretetet, adj értel
memnek tudományt, adj akaratomnak erőt, hogy szent kö
telességemet híven és üdvösen teljesíthessern! Adj Uram buz
góságot, értelmet keresztény hiveidnek is, hogy sz. igédet 
szorgalmasan keressék, meghalgassák, szivökben legnagyobb 
kincs gyanánt őrizzék, miszerint az élő hitképen, jóságos 
cselekedetekben százszorosan gyümölcsözzék az örök életre. 
Amen. 



Adventi utolsó tanitás. 
Az adventi időt üdvösen töltöttük-e? Karácson böjtje, éjje 

és ünnepe körüli szertartások szokások és teendők. 

Mikor a keresztények az adventi sz. időt bűnbánatra és 
jóságos cselekedetek gyakorlatára fordították, akkor a nagy 
napnak Krisztus urunk születése emléknapjának méltó ün
nepléséhez helyesen elkészültek i akkor ök is angyali öröm
mel énekelhetnek lstennek dicsőséget , és az U ra t áldhatják, 
mivel jó akaratjakat a béke malasztjával megáldotta. 

De kérdés: valljon mi jól készültünk-e? Nagy lelki vi
gasztalássn.l láttam ugyan , miként hajnali misére és tanitás
ra rendszerint számosan egybegyültetek i de illy eljárástok 
üdvösségtekre vált-e? buzgón imádkoztatok -e? a tanitást 
alázatos szivvel fogadtátok-e '? az Isten igéjét megőriztétek, 
s haszonra forditottátok-e, s élteteket intéseimre megjobbitva 
Krisztusnak uj teremtményeivé lettetek-e? - Kedveseim! Re
megő szivem e kétes kérdéseket nem ok nélkül intézi. Tudjuk 
ám, miként nehányan e szent gyülekezetbe csak szokásból jár
tak-el i tudjuk, hogynehányan csak azért jöttek e szent falak 
közé, miszerint másoknál hanyagabbaknak, roszabb kereszté
nyeknek ne tartassanak i vagy talán hogy a ház öregeitől ne 
fegyelmeztessenek. Mindazok a hajnali ájtatosságnak czélját 
eltévesztették i mindannyian eme üdvösségökre szánt hajnalok
kal boldogságuk napját föl nem derítették i mindazok e sz. 
napok lejártával szánalommal tekintsenek vissza, mert a fö
lötte drága időt elvesztegetve, mint az Urnak rosz szolgái, a 
javokra engedett kincscsel roszul gazdálkodtak, s illy becses 
idő és alkalom malasztásáért nehéz lesz számot adniok. 

Pózm~ny-füzeleli. J[j1dja 1 Bznl~hiYIÍD-TIÍnulot. 10 
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Ha lelkem mélyébe bocsátkozom, s átvizsgálom: valljon 
szavaimat mért intéztem naponkint hozzátok? ugy látom, 
hogy irántatok nagy szeretetböl szóllottam legyen, miszerint 
mind együtt a jámbor kereszténység utjain valódi boldogsá
gunkhoz juthassunk. S ha rendre vizsgálom tanításaimat, 
valljon mire tanitottalak benneteket? ugy találom , hogy 
napról-napra az egyedül üdvözítő hitigazságokat, a keresz
tény kötelességeket, az erény boldogító utjait hirdettem, és 
pedig nyiltan, hogy velök mindnyájunknak a mennyorszá
got megnyissam; melegen, hogy azokkal Isten és törvényé
nek szeretetére gyullaszszalak ; erél y l y el, miszerint az odafen
lévők keresésére erőszakoljalak, és az örök kárhozatra veze
tő híthidegségtől és bünös élettől elrettentselek, mert irva 
vagyon, hogy : "me n n y e k n ek o r sz á g a e r ő sz ak o t 
szenved, s csak az erőszak tevők nyerik el 
a z t." - Ma tehát hajnali-tanitásaimat nyugodt szivvel fe
jezem 1e. Ha az ajkaimból szakadt sok jó mag bojtorján 
vagy tüske közé hullott, annak nem vagyok oka; ha a szent 
ige magja sziklakemény szivre hullott, ha in,tő szavaim gyü
mölcstelenül elhangzottak , mind annak sem vagyok oka, 
mert az igazságokat értelmesen és szivrehatólag ügyekeztem 
előadni, és meg nem szüntem könyörögni, hogy a Szentlé
lek minden szavamat lelketek üdvösségére irányozza. Csak 
hogy a közremunkálásban nem minden hivő egyaránt őszin
te és buzgó. Egyébként épülve láttam, hogy a keresztény 
hivek a penitencziatartás szentségéhez nagy számmal járul
tak; de valljon erős fogadásuk szerint meg-e jobbultak? en
gedje a jó Isten , hogy ugy legyen ! - Láttam , miként 
Krisztus sz. testét az Oltáriszentségben példásan magatokhoz 
vettétek;. de méltókép őrzitek-e ezen mennyei eledelt? adja 
a jó Isten, hogy ugy legyen ! - S minthogy a hitéletnek 
illy szép jelenségeivel találkoztam, szabad-e 'kétségbe von
nom, hogy a szomorúakat vigasztaltátok, a tudatlanokat ki
vált a cselédséget tanitottátok, a rendetleneket jóra in tettétek, 
a kihágókat fenyitettétek, ellenségteknek megbocsájtottatok? 
szabad-e kétségbe vonnom, hogy az éhezőknek ételt, a me
ziteleneknek ruhát, a betegeknek ápolást, a szegény özve
gyek- és árváknak menedéket, az üldözötteknek oltalmat 
nyujtottatok? Ti bizonynyal Krisztus hü követői szerettek 
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lenni, kiket pedig aszeretet és irgalmasságilly gyümölcsei
r<H lehet megismerni. S ha igy. töltöttétek az adventet, oh 
kedves atyámfiai, akkor azt bizonnyal nié]tókép és helyesen 
éltétek túl; ugy anyaszentegyházunknak hü gyermekei 
vagytok; ugy J é z u s K r is z t us születése emléknapját va
l o örömmel ünnepelhetitek, mert e nap jó hajlam u szivetek
nek békeséget, házatoknak becsületet, áldást, s a boldog 
jövőre biztos kilátást hozand; igy a gyönyörüséges szép haj
nalok alatt számotokra az egek malasztja alá harmatozott, 
hogy, kebletekben az örök élet reménysége folviruljon. 

Aldassál illy kegyelmedért irgalmasságnak mennyei 
atyja! dicsértessél te és mennyei közbenjárónk a szeplőtelen 
szüz Mária! 

Minekelőtte szóló helyemről lelépnék , hajnali tanitása
imhoz zárszó gyanánt a már-már ránk virradt N a g y-Ka r á
cs o n mivoltát, s azon többféle szertartásokat akarom nektek 
megmagyarázni, mellyek ezen ünnepléssel összekötvék; 
megmutatom egyuttal, mint keljen e nagy ünnepet és szent 
szokásokat javunkra felhasználni. 

Karácson már igen régi ünnep, s bizonyos, hogy Urunk 
születése után J 40-ik évben már tartatott, mivel Telesfo
ros pápa a karácsont előző éjszakára az éji isteni szalgálatot 
és az angyali üdvözletet megszabta. - Diocletian idejéről is 
bizonyságot tesz a. nicomediai gyász történet, t. i. ama ke
gyetlen római császár azon templomot,.mellyben nagyszámu 
kereszténység az Urnak születését ülte, bezáratta, rájok 
gyujtotta, s a templommal együtt mindnyájokat megéget
te 1). - A üldözések korát alig lehet keserüség nélkül fel
idézni; ám de azok még is alkalmasak bennünket sokakban 
fölvilágositaní és sz. hitünkben megszilárditani, s igy a 
gondviselésnek azon bölcs intézményei· gyanánt hálálandók, 
mellyekkel a hatalmasok megszégyenitettek, hogy a millió
nyi szegény keresztény nép üdvözittessék. - A régiek a Ka
rácsont nem ünnepelték mindig ugyan egy napon, hanem a 
rómaiak december 25-kén, a görögök Vizkereszttel együtt 

L) Nicephorus Libr. 8. c. 6. 
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januarius 6-kán, néhányan pedig alexandriai Kelemen sze
rint 2) május 16-kán ülték, és 376-ik év óta az egész anya
szentegyház december 25-kén, tartja.. , . 

Karácson előtti napon, Adám és E va első szüléink sze
rencsétlen hanyatlásáról, s az eredendő bűn gyászos követ
kezéseiről emlékezünk, hogy igy a megváltás nagy kegyel
métől áthatva, Istenünk buzgóbb szeretetére gerjedj ünk. E 
napra egyházunk böjtöt rendel, mintegy engesztelő áldoza
tul a megbántott legjobb mennyei atyan!lk. E böjt minden 
időben szorosan megtartatott, s vele szenteltetett a karácso
nyi nagy nap. Vajhami is szentül megtartanők ezt! Hely
telenül böjtölnek azok , kik magukat az ételtől ugyan meg
tartóztatják, de vágyaikat nem igen fékezik ; alig várják az 
estebédet , a mikor mohon és mértéktelenül étkeznek, s igy 
a böjtnek álarczája alatt a szent napot ru értéktelen torkosság
gal fertőztetik. Ki az egyház szellemében kiván böjtölni, az 
vagy régi atyáink jó szokása szerint naphosszat mit se egyék, 
s alkonyattal mérsékelt evéssei fejezze be a napot; vagy, 
mit az egyház már megenged, délben mértékes ebédet, este 
pedig valami keveset (collatiót) vegyen magához, igy testét 
sem terheli meg, lelkét sem fogja elszélle~zteni, sőt a böjt 
sz. rendeltetéseként indulatjait, vágyait zabolázni, és ájtatos 
óhajtásokra és jámbor tettekre fog buzdulni. 

Karácson éj j e l szinte minden keresztény család vir
raszt, miszerint a Jézus éjjel történt születése által feltünt 
megváltás örömeiben az egész keresztény világgal együtt 
részesüljenek. Ám örvendjünk csak az Urban! de az éjjek 
.legszentebbikét világi zajongó élvezetté ne alacsonyítsuk le, 
azoknak módjára, kik Karácson éjjen elcsavarognak, haszon
talan és dévaj mesebeszédekkel hivalkodnak, vagy tán illet
len tréfák, dalok és játékokkal időznek. Atyámfiai! ez éj 
szent, azért szentül töltendő! Ha többen vagytok együt.t, 
tudjátok meg, hogy Krisztus is köztetek van, azért ártatla
nul, igaz keresztény szeretettel, épületesen örvendezzetek; 
fölötte ajánlatos, hogy a családköregyik tagja Jézus szülc
tésének tört~netét, s az erre vonatkozó jövedöléseket és -ál
dásokat előolvassa; lehet más épületes történetet is olvasni ; 

Z) Stromalom Libr. 1. 
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azután mind együtt énekszóval a karácsoni szép énekeket 
zengedezzék, ájtatos imákat mondjanak, s a krisztusfa vagy 
betlehemi jászol körül örvendező ifjusággal vigadozzunk, a 
mikor, kivált a vagyonosbaknak folötte ajánitatik, hogy 
miként az égi angyalok a szegény betlehemi pásztorokat je
lenésökkel megörvendeztették, azon szerint mi is elhagyatott 
szegényeket, árvákat, szamaruakat körünkbe vonni, és a.zo
kat szeretettel örömre hangolni iparkodjunk, ugy fogván 
legbizonyosabban igazolni hogy Jézus h ü tanitványai és kö
vetői vagyunk , ha szeretet lesz köztünk. Ha a nagy éjben 
a szentegyház ünnepi harangja megszóllal, minden háznak 
ép tagjai az éjféli-misére siessenek. Mintha csak Betlehem
ben volnátok siessetek az éjfélkor született világmegváltót a 
jászolban imádni, és hálás szivetek fonnen énekeljen dicsö
séget Istennek, hogy minket, szeretete bőségéből az eredeti 
bün igája alól a küldött Messiás által felszabadítani, hogy 
elménket Jézus sz. hitigazságaival felvilágositaní, hogy szi
vünket mennyei békével megáldani, s hogy hü szolgáit az 
üdvösségről bizonyosokká tenni méltóztatott. - S mig a hi
vek sokasága a templom falai között az éjféli ájtatosságat 
végzi, addig ti házőrzö atyák vagy anyák ébren legyetek, 
és csendes hajléktokban elmétek egyrészt a templom szal
gáival áhitathan egyesüljön, másrészt gondosságtok az 
egész háznépre kiterjedjen, nehogy a sötétségben ármány
kodó és kicsapongó gonosz lelküek és rakonczátlan fiatalok 
lelkökre vészt, rátok pedig szégyenfoltot hozzanak. Mondom 
nektek ébren legyetek, és lelkisméretescn őrködjetek, lllert 
az apostol szerint: "Ki öv é i re ki v ál t há z n ép é re gon
dot nem visel, a hitet megtagadta, s pogány
n á l a l á bh v a l ó" 1). Illy hanyagságért nehéz lesz számot 
adni lsten ítélőszéke előtt. 

Egy undok vissza é l és r ö l említést kell tennem, 
mellyel a karácsoni sz. éjt nem kevesen becsteleníteni szak
ták, s ez a tudatlanok köz t divatozó b a b o n ás ko d ás. 
Szomoru szi vvel legyen mondva : egynémelyeknek, még nap
jainkban és előkerülő babonás kihágásait tréfának venném, 
nevetségnek, megvetésre méltó meggondolatlanságnak tekin-

1) Tim. I. 5, 8. 
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teném, ha ez szegény keresztény társainkat annyira le nem 
alacsonyitaná, ha soknak elméjét a mennyeiektől el nem von
ná, ha másokat testi és lelki veszedelembe nem sodorna; de 
ezen gyászos következmények komoly szembeszállást paran
csolnak. Keresztények ! gondoljátok meg, hogy a leghatal
masabb Isten a világnak ura, mellyet ö kormányoz véghe
tetlen bölcseségével·, nála nélkül mi sem történik. Ebbőllát
ni, milly balgatagul tesznek azok, kik az ördögtől, boszor
kányoktól, vagy ámító banyáktól kivánnak valamit elnyer
ni, például megakarják tudni haláluk óráját; vagy hol van 
kincs elrejtve; ki lopta-el ezt vagy amazt a jószágot; ki leend 
életpárjok, s más efféléket. Hogy ezen bünnek istentelensé
gét átlássátok, arra figyelmeztetlek, hogy egyedül az lsten 
mindenható, egyedül ö mindentudó; midőn tehát némi te
remtménytől akarjuk a jövendő titkait megtudni, neki isteni 
erőt tulajdonitunk, ez pedig nagy tiszteletlenség sőt károm
lás az Istenség ellen. De lássunk nevezet szerint a sok közül 
némell y előitéletet és balhitet, mellyek Karácson ·éjjel előfor
dulnak. Némelly oktalanok éjféli harangozáskor söpörget
nek, nehogy álmokban elfojtassanak; milly bizalmatlanság 

. ez a gondviselö mennyei atya iránt, kinek tudta nélkül egy 
hajunkszáJa sem esik le! Oh kedves atyámfiai! jobb sÖpörd ki 
lelkedből a hitetlenség, bizalmatlanság, a vastag tudatlan
ság, és minden bün szemetjét~ hogy örökre el ne nyomattas
sál. - Mások holmi hulladékkal, füstölgetéssei, vagy ér
tetlen mormogással különféle bajokat akarnak barmaiktól, 
házuktól elhárítani; milly nevetséges oktalanság ez ismét! 
mit egy eszes ember nem képes eltávolítani, hogy lehet azt 
holmi füst és haszontalan fogástól várni?! Eniber, hol az 
Istenbeni hit és bizalom, hol a józan ész?! - Barátim! nem 
hogy hasznot hajtana az eféle alávalóság, inkább gyakran 
kárt, .tüzet~ nyavalyatörö ijedséget, félelmet, s más. szeren
csétlenséget és bajt okoz; s a mellett Istenünk ellen is na
gyon vétkezünk - Ezen oktalan hiábavalóságokat adjátok 
vissza a setétség fiainak a pogányoknak; okosabb lesz, ha 
szivetekben Istennek áhitattal tömjéneztek, ha a legbölcsebb 
atyához fordultok, hogy Krisztus eljövetele által minket 
minden rosztól megszabaditson. - Vannak olly gyávák is, 
kik azt hiszik , hogy mások őket Karácson éjjel megigézhe-
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tik, csömörrel üthetik, megvarázsolhatják, vagy megbüvö
lik; igen ám a mértéktelen eszem-iszom igézi meg a telhetet
lenek gyomrát. - Csak azt gondolnátok meg, hogy a ka
rácsonéj a világ fö örömének szent .. éjjele, hogyan enged
hetné tehát az Isten, hogy midön U dvözitöt ad, akkor az 
ördög is hatalmaskodjék? hisz ez angyali éj , ennek minden 
pillanatja áldásteli.- Vannak olly buták, kik az Ur felmu
tatásakor Iidérczet, vagy más hasonló rosz szellemet akarnak 
látni. Oh te istentelen, ki szemeiddel inkább ördögöt keressz, 
mint sem Urada t Istenedet ! mikép képzelheted, hogy a leg
fölségesebb U r testének szine alatt a pokolra taszított gonosz 
sátán lappangjon '?! Lássátok kedvesim hogy az illy előíté
letek, babonás vélemények, boszorkányos historiák merő ok
talanságok, nevetséges kábaságok, sőt veszedelmes elfogult
ságak, és valóságos istentelenségek. Azért intlek benneteket, 
a vakoskodóktól ne hagyjátok magatokat elámítani; de sőt az 
illy alávalóságokról embertársaitokat beszéljétek le; főkép 
ti szülők és korosabbak, illy fertelmekkel soha se ijeszszétek 
a gyermekeket, ne ámitsátok a fitalságat, a tudatlanokat 
világosítsátok fel és tartsátok vissza; tartsátok szüntelen sze
metek előtt, hogy a jó Isten mindenütt jelen van, s ha ezen 
hitetek erős leend, sziveteket semmiféle ördöngös és babonás 
félelem sem fogja zavarni. Tudjátok meg, hogy Isten Mózes 
h ü szolgája által kijelentette, hogy ha valaki a bübájo
sok és várázsoló jövendölőkhez , fordul, haragos szemmel 
tekint reá, és népétől elüzi 1); tudjátok meg, miután 
Ochoziás király betegségében Belzebub hamis istenhez for
dult, neki az V r Illés proféta által halált jelentetett 2); 

és sz. Pál apostol igazságos buzgalmában a bübájos -Elimast 
vaksággal verte meg 3). Ezen szent vonatkozások mindazok
nak például és óvásui szalgáljanak, kik a vétkes babonaság
ra hajlandók.- Soha se féljünk mi titkos erők befolyásától; 
so~a se higyjünk boszorkányokban, mert azok nincsenek; 
soha se higyjük, hogy az ördög holmi kuruzslók bőre alatt 
Jappangva müködik, mert az ö titkos. ereje a világ megváltója 
Jézus Krisztus által megtöretett. Ördögök ugyan léteznek, 
de titkon senkinek sem árthatnak , mert sz. Péter kijelentése-

1
) :\Idz. Ill 20, 6.- l) Kir, IV. t, 3-3. - 8) Ap. csel. 13, 9-11. 
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ként mint az ordító oroszlányok járnák körül keresvén kit el
nyeljenek 1), kiknek _ellene állhatunk erősek lévén a hitben. 

Azonban térjünk a karácsani szertertásokhoz. Az Ur 
szaigáinak sajátságos kiváltsága, hogy karacson napján Jé
zus háromféle születésének emlékére , t. i. született öröktől 
fogva az Atyától, Betlehemben sz. Máriától, s az igaz szi vé
ben a hit által, ennek emlékére és a sz. Háromság tiszteleté
re h á r om sz. m is é t szalgálhatnak, és pedig jó idő óta. 
Nagy Gergely idejében a pápa szakott volt karácsonkor há
rom sz. misét mondani; e szokást Francziaországban Nagy 
Károly divatoztatta, a spanyolok a 14-ik században, a mila
noiak a 15-dikben vették be e szép szokást. - Az első sz. 
mise éjjel tartatik, mivel Krisztus urunk is éjjel született sz. 
Máriától. Az éjféli misének evangeliama előadja Urunk szü
letésének történetét, mikép zengedeztek az angyalok Istennek 
dicsőséget a magasságban, s békeséget a földön levő jó em
bereknek: azért Advent után a papnak most kell először g l o
r i á t énekelni. I{edves atyámfiai! akkor egyetemben ti is di
csérjétek az U ra t, dicsérjétek őtet, ki a kevél y angyalokat 
örökre elvetette, és az emberi nem váltságáért egyetlen sz. 
Fiát mennyekböl kegyelmesen leküldötte; dicsérjétek, sze
ressétek őtet teljes szivetekből, teljes erötökböl, miszerint ke
gyelmével velünk maradni méltóztassék. 

Ekülönösen nagy napon egyházunkban több más szer
tartás is előfordul, mellyek közül csak a főbbeket emlitem. 

Legyen bár péntek- vagy szombaton a Karácson, h us 
étellel szabad élni, mivel ez nagy örömnap, a mikor a sa
nyargatásnak nincs helye. 

Sok templomban Krisztus urunk születését ábrázoló ké
pek, vagy is ugy nevezett B e t l e h e me k , j á s z o l ok és 
a családokban ezeken l~ivül k r is z t us fák szaktak emeltet
ni, és jámbor fiatalok által házról házra egész nyolczadban 
énekszóvalmintegy diadallal vitetni. Ennek kezdője Assisi 
sz. Ferencz, ki ezt a tudatlanok tan i tására, s a hidegek fol
melegitésére hozta be. A jó szokások a kegyeletet terjesztik, 
pedig a kegyeletek terjesztését helyeselnünk és elősegitenünk 

1) Péter l. 5, 8. 
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kell, mert ezek a szeretetet fentartják, az ártatlan örömeket 
nevelik, s igy a kereszténység áldásait elősegítik. 

Karácson másod napján sz. Is tv á n e ls ö vé r t a n u 
emlékét üljük, ki még élt, Jézus hü bajnoka, az erényes élet 
példányképe vala, ki Istene és katholikus hite iránti ragasz
kodását nem csak a zsidó birák és a világ előtt tántorithat
lanul bevallotta; de sőt még akkor is , mikor hiteért üldözte
tett, igazságtalanul agyonköveztetett, isteni mestere J é z us 
példája ként lelkét Istennek ajánlván, ellenségeiért buzgón 
imádkozott; s igy a keresztény hitvallást egész fönségében 
a világnak bemutatván és vele megkedveltetvén, elnyerte a 
hervadhatatlan mennyei koronát, s példája mindnyájunkat 
évezredek mulva is arra int, hogy hitvallásunkhoz tántorit
hatlanul ragaszkodjunk, jól tudván, hogy Isten országába 
csak az juthat, ki hitét mind végig megtartott.a. 

Karácson harmad vagy is E v a n g e l is t a s z. J á n o s 
napján egyházunk b o r t sz e n t e l annak emlékére, hogy sz. 
János apostol és evangelista Aristodemus pogánypapot Krisz
tus hitére térítendő, a méreggel telt poharat ártalom nélkül 
megitta. Ezért a bort sz_entelö pap az Istent kéri, hogy sz. Já
nos közbenjárása által engedje, hogy soha semminemü ital 
ártalmunkra ne váljék, hanem kinek-kinek testi és lelki egész
ségére, vidulására szolgáljon. Keresztények, ebből értheti
tek, mit tesz a magyaroknál is divatozó szokás, hogy sz. Já
nos poharát iszszák, s hogy ivás közt sz. János áldását em
legetik. Dicséretes szokás ez, csak hogy mikor ezeket mond
juk, akkor a mértéktelen italtól tartozkodjunk is, nehogy 
az ártalmunkra váljék; me rt J á nos áldásában csak azok ré
szesülnek, kik az italt is Isten dicsőségére, s lelki-testi jó
voltukra veszik magunkhoz. 

Elvégre negyed napra az apró szentek emlékét üljük, 
kiket a királyi székét féltő Heródes Betlehemben megöle
tett, s kik Jézusért megölettetvén az ö sz. országának 
részeseivé lőnek , s nekünk épületes például szolgálnak, 
hogy a bár ártatlanul ránk mért csapásokat, kellemet· 
Jen.ségeket Jézusért békével türjük , miszerint az ö dia
dalmukban osztoszva, érdemeink jutalmát az örök üd
vösséget egykoron velök együtt menynyeknek országában 
élvezhessük. 
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Hallottátok immár kedves keresztény atyámfiai azon 
szertartások magyarázatát, mellyek karácsonkor előfordul
nak; ezek mind oda czéloznak, hogy mindnyájunkat jámbor 
örömre lelkesítsenek. Minekutána tehát a hitben, remény
ségben, szeretetben megujultatok, és jóságos cselekedetekkel 
lstenhez közelitettetek, nincs egyéb hátra, hanern hogy a 
karácsoni sz. napokat v~lódi örömmel, békéve], jó feltételek 
által felmagasztalt benső és áhitatos örömmel ünnepeljétek, 
s igy a szeretetnek Istene , Jézus Krisztusnak szelleme vele
tek legyen és áldása veletek maradjon mind örökkön örökké! 

Záradékulmagyar anyaszentegyházunk egyik legbuz
góbb főpapjával P á z mán y atyánkkal szivünket a magasba 
emelvén, ájtatosan mondjuk: 

"Dicsöség Istennek a magasságban; békeség e földön 
a jó akaratu embereknek! oh örvendetes hir, vigasságos ujság 
az emberi nemzetnek, hogy megbékültünk az Ur Krisztus 
által a mi Istenünkkel. -- Dicsérünk azért téged Uram, ál
dunk, dicsőítünk,_ véghetetlen hálát adunk, hogy sz. Fiad ál
tal az örök haragból minket kivettél és kedvedbe fogadtál. -
Adjad, hogy békeségben, egy szivvellélekkel szolgáljunk a 
te sz. fölségednek. Ugyanazon sz. Fiad drága érdemei ál
tal." -- Amen. 



Nagyböjti elsö beszed. *) 

Ime most a kellemetes idö, ttrwst az üdvöllségnek napja. 
Kor. Il. ü, 2. 

E rövid élet kevés örömeit sem élvezhetjük-e tetszésünk 
szerint? - A természet-kivánta földeritö vigalmaknak is 
hatalom szavával gátot tehet, és határt tüzhet ki az egyház, 
s épen csak a katholika egyház? Kényszeritheti-e felvilá
gosodott korunkat is sanyargató böjtre s néma csendre? -
N em, ez mivelt századunknak elviselhetetlen járom! - Ez 
nem Jézustól származott tanítás. Mert hiszen ő mondá, hogy 
az evangelium igája gyönyörüséges és terhe könnyü. Mát. 
ll, 30. - A katholika egyháznak mai sanyargató követe
lései későbbi sötét időknek szüleménye, nem Jézus eredeti s 
tiszta tanitásának kifolyása! 

Igy szokt.ák K. H! a katholika egyház ellenei, azon áj
tatos szokást és egyházi törvényt megróni, me1ly a hiveket 
husvét elötti negyven napi böjtre, s mind annak kerülésére 
buzditja, inti s kötelezi, mi ezen nagy böjtnek czélja és 
szentségével meg nem egyez, u. m. zajos mulatkozás, táncz
vigalom 1 ünnepélyes menyegző s. a. t. - Sőt, fájdalom! 
találtatnak magában a kath. egyháznak kebelében is, kik a 
negyvennapi böjtnek fegyelme ellen zu gólodnak, s az anya
szentegyház törvényét nem csak áthágják, hanem botrá
nyos viseletökkel, csábitó elménczkedéseikkel az istenfélő 
katholikus hivöket ájtatos buzgóságukban zsibbasztani töre
kednek! - Ök a földi mulatságokban elmerülvék, nem akar-

•) Mondatott, valamúnt a következő öt beszéd, Nagyváradon, 1855-ben. 
ll 
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ják hallani az apostol intését: "ime most a kellemetes idő, 
most az üdvösségnek napja." 

Azonban hála és dicsőség az Urnak a menny ben! a kath. 
egyház ellenségeinek, a fold örömeihez tapadt világ fiainak 
mi11den kifakadásai, minden megtámadása, minden törek
véseiknek ellenére, az összes katholikus kereszténység, az 
egész világon elterjedett, de csak egy egész testet képező 
katholikus hivek nagy közönsége, szives készséggel hajol 
az egyház felhivó szavára, s mainapiglan megüli, megtisz
teli a negyven napi böjtnek szentségét. Mert minden igaz 
hive Jézusnak, minden engedelmes fia a kath. egyháznak 
tudja, hogy minként sz. Leo pápa mondja, "most mindnyá
junk elméjének nagyobb igyekezettel kell törekedni, nagyobb 
bizodalommal lelkesülni, midőn megváltásunk nagy napjá
nak, ünnepéhez, t. i. a husvéti ünnephez készülünk; hogy 
az Ur Jézus szenvedésének szentségét megtisztult test- és lé
lekkel ünnepeljük." Leo papa, serm. 4. de quadr. 

Mind ezeknek okáért, bár méltán folteszem, sőt hiszem, 
hogy ti K. H! kik rn::t e szent hajlékban lsten igéjének hal
lására egybegyültetek, - nem osztjátok a kath. egyház 
elleneinek sa világ fiainak véleményét; - mivel azonban 
az ájtatos buzgóságot mint árnyék az embert, ugy kiséri a 
hitetlenek csábitó ingerkedése s a hithideg keblüek rosz pél
dája, s igy sz. Pál apostol szerint igen vigyázni szükséges 
annak , ki áll , hogy el ne essék Kor. I. I O, I 2 ; részint hogy 
buzgóságtokban még inkább megerősödjetek - mert köte
lesség, ugy mond sz. János apostol; hogy a szent életű na
gyobb szentségre törekedjék. Jel. 22, ll; részint, mivel ti 
K. H ! gyakran találkoztak a kath. egy ház elleneivel , vagy 
eltévedett s meghült katholikusokkal, hogy ezeket az 
igazságról meggyözhessétek, s megmutathassátok, hogy a 
nagyböjti ájtatosság nem a sötét századok szüleménye, ha
nem Jézus egyházának minden időbeni tanitása és gyakor
lata volt; - de végre, hogy kitünjék, miképen az egyház 
a nagyböjtnek megülését sürgetvén, saját hiveinek lelki üd
vét hathatósan munkálja: - mai beszédemnek tárgya leend 
a negyvennapi böjti ájtatosság feletti elmélkedés, még pe
dig ollyatén elmélkedés, hogy abból megérthessük, mi é r t 
köt e l e z t e t ü n k a h u s v é t e l ő t t i b ö j t á j t a t o s me g-
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ü l é s é r e ? s m i k é p e n k ö t e l e z t e t ü n k a n n ak m e g
tartására? 

Aként ohajtnék pedig hozzátok szólni, hogy ne csak 
értelmetcket foglaljam el, hanem sziveiteket is ájtatos ér
zelmekre buzditsam! De mint remélhetem én ezt gyenge 
erőmtől, holott csak Isten adhat növekedést. Azért alázato
san esdek előtted, kegyelmes Isten ! adj értelmemnek vilá
gosságot, szivemnek lángoló buzgalmat, hogy hallgatóimat 
megváltásunk nagy ünnepéhez, Jézus kínszenvedésének szent
séges emlékezete által elökészíthessem. 

• • 
* 

Különös és mégis igaz, hogy a felfuvalkodot elme; a 
tévely és hitetlenség utai ezer évek előtt is ugyanazok vol
tak, mellyek ma. - A kath. egyháznak egyik fény csillaga, 
nem csak szent erkölcseivel, ,de kitünő tudományával is je
leskedő nagy doktora, szent Agoston; elébb hitetlen és eret
nek, harmincz éves koráig habozott az igazság és tévely 
között, és a hamis tudományok szelétől hányattatva, kereste 
a pogány bölcsek, az eretnek tanitók könyveiben elméjének 
felvilágositását, szivének nyugalmát. Mint későbben vallomá
sainak könyveiben fájdalmasan elismeri, mil1denhol kereste 
az igazságot, csak épen ott nem, hol egyedül feltalálhatta 
volna, t. i. Jézus igaz egyházában, a keresztény kath. egy
házban. Szigorúnak tetszett neki a kath. egyház fegyelme, 
az önmegtagadás; miglen Isten kegyelme által sz. Ambrus 
püspök öt a keresztény hitnek igazságára megtanitotta, meg
keresztelte, s igy csak hamar az egyház és kath. hit buzgó 
s nagy tudományu bajnoka lett, mintegy ezer négyszáz s 
nehány évvel ez előtt. 

Ma is az elfogultságnak, a felfuvalkodott emberi ész
nek ugya!! azok utai. Ök is, mint egykor megtérése előtt a 
tévedezö Agoston , akármell y hamis tudomán y ok tanítóihoz 
inkább folyamodnak, mint Jézus csalhatatlan egyházához; 
a hitetlenek könyveiben, a tévelygők ira;taiban inkább hisz
nek, mint Jézus evangeliomában. - Es innét származik a 
hitbeni ingadozásuk, innét az anyaszentegyház törvényei és 
szertartásai ellen való balitéletök. És fájdalom! napjainkban 

ll* 
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is innét származik a hithidegség, s konnyelmü elfelejtése a 
jámbor keresztény kötelességeknek. Innét következik nap
jainkban ama szomorú tapasztalás, hogy a szent böjtnek 
napjaiban is ugy élnek sokan közülünk, mintha ök nem is 
tudnák, .. hogy Jézus szent vérével váltattak meg, és igy 
mintha Udvözitőnk szenvedésének és megváltásunk szent ün
nepéhez készülniök nem is kellene. Az illyeneknek nem ked
ves a nagyböjtnek ájtatos csendessége, a hivek buzgó visz
szavonulása! ök nem fogják fel nzt, miért kellessék épen a 
kath. egyház hiveinek, negyven napig, minden zajos vigal
makat és az önmegtagadással össze nem férhető mulatozást 
kerülniök? miért köteleztetnek az ételbeni mértékletesebb 
visszatartóztatásra? 

És én, ha már ezeknek meg kell fejtenem, miért ren
deli , miért parancsolja a kath. egyház a negyven napi böjt
nek ájtatos megtartását, bevallarn, hogy kérdésökre sem 
a világ fiainak, sem a tévelygőknek, scm a kath. egyház 
ellenségeinek könyveiből nem tudok megfelelni; igen, az 
illyen hideg és elfogult keresztényeknek, hogy sz. Pál apos
tollal száljak az ö kivánságuk szerint., viszketeg füleiknek 
kellemetes tanitója nem tudok lenni! Tim. II. 4, 3. 

De ha ők olly őszinte akarattal, olly szives készséggel, 
és olly alázatos szivvel kivánják megtanulni az igazságot, 
xp.inővel nem csak kereste, feltalálta, de el is fogadta szent 
Agoston az anyaszentegyháznak tanítását: ugy megfelelek 
nekik, megtanítom öket azon könyvekből, mellyekben az 
élet igéi foglalvák, mellyekben a mik irva vannak - ugy 
mond sz. Pál apostol, Róm. 15 , 4; mind a mi tanulságunkra 
irattak. Megfelelek, miért most, és miért épen negyven 
napig tartó böjtöt parancsol az egyház? t. i. a szent evange-
liomok könyveibőL ·· 

Ugyanis ha akarjátok tudni a negyven napi böjtnek 
eredetét, ugy szükség, hogy lélekben kövessetek engem 
egy Jeruzsaiemtől nem messze fekvő sivatag pusztába, hol a 
testté lett ige, valóságos Isten és ember, Jézus Krisztus, 
negyven napi böjt, imádság és elvonulásban készült ama 
magasztos isteni munkára: az emberi nemnek megváltására, 
a bün birodalmának megrontására, mennyei országának meg
alapítására. "És vala a pusztában- igy ir az evangelista-
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negyven nap, és negyven éjjel.'· Márk. l, 13. - Ime tehát 
K. H! a negyven napi szent böjtnek ott találjuk fel eredetét, 
hol Jézus megváltásunk munkáját megkezdette, s vég.tődik 
a szent keresztfán szenvedett halálának emlékezete s feltáma
dásának napján. - Tehát Jézus szent példájából, ki az üd
vösségre vezető ut, igazság és élet, Ján. 14, 6, származott a 
negyven napi böjtnek ájtatossága! 

Ha semmi egyéb ok nem lenne a negyven napi böjtnek 
megtartására, nem elengendő-e maga Jézusnak szentséges 
példája, ki, hogy a megbántott lsten igazságának eleget 
tegyen, önmagát mutatta be áldozatul mennyei Atyjának a 
keresztfán? Nem érdemel-e meg tőlünk az lsten fia annyi 
hálatiszteletet sem, hogy évenkint negyven napi ájtatos visr.
~zavonulás, étektöli megtartás, bővebb jótétemények, és bün
bánattalkészüljünk a husvétnak nagy ünnepére; holott ö szeut
séges vérével, kínos szenvedések közt a szent keresztre föl
feszítve, lemosta az egész emberi nemzetről az eredendő bün
nek kárhozatát! - Oh K. H! kinek keblében a Jézusban i 
hitnek szikrája él, kinek keblében az Űdvözitöhez leggyen
gébb hálaérzelem van, az tudván és megemlékezvén arról~ 
miket épen most mondottam , nem fogja kérdezni, miért pa
rancsolja a katholikaegyház megváltásunk nagy ünnepének 
előtte a negyven napi böjtnek ájtatosságát. Kit Jézus, az 
lsten fiának szentséges példája meg nem indit, a felett csak 
sajnálkozom, mert azt az emberi ékesszólás J?inden hatalma 
sem foghatja ájtatos érzelmekre buzditani! Es azért K. H. a 
keresztények ruinden időben Jézus példáját mint hallgatag 
parancsát t.~sztelték. Tanusitja ezt sz. Gergely pápa. "A mi 
Urunk és Udvözitönk, néha minket beszédeiben, néha cse
lekvéseiben int, mert az ö tettei az ö parancsai; mivel abból, 
mit ö hallgatag cselekedett, rnit kellessék tennünk, megért
hetjük." Greg. Papa hom. 17. in Evang. - De nem csak sz. 
Gergely pápa, hanem nálánál sokkal előbb élő sz. atyák: 
sz. Irén, sz. Jeromos, Nagy Leo pápa, és mások tanusitják, 
hogy Jézus példájából és az apostolok parancsolatjából veszi 
a negyven napi böjt kezdetét. 

De ha ismét visszatérünk a szent könyvekre, azokban 
a husvét elötti böjtre való világos hivatkozást találu~k. 
Ugyanis midön keresztelő János tanítványai kérdeznék Un-
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vözitönket: hogy van, hogy mi, t. i. keresztelő János tanit vá~ 
nyai s a farizeusok gyakorta böjtölünk, az apostolok pedig, a 

. te taniványaid nem böjtölnek? Felele nekik Jézus: valljon 
kesereghet-e a vőlegény násznépe, mig velök vagyon a vőle
gény? eljönnek pedig a napok, mikor elvétetik tőlök a 
völegény, akkor majdan fognak böjtölni." Mát. 9, 14-16. 
- Jézusnak ezen szavait a szent atyák az ő szent halálára 
értelmezték, midőn t. i. Jézus keresztre feszíttetvén, az apos
tolokra a szomoruság és böjtölés napjai bekövetkeztek. Tanu
sitja ezt Tertulian a második századból, ki .~zerint a keresz
tények a husvét elötti böjtnek kötelességét, U dvözitőnk fen
emlitett szavaiból származtatták. 

Már magatok K. H. ítéljétek el, nem rágalom-e az, 
midőn azok, kik csak a testnek és az ő kivánatainak szal
gálnak; midőn azok, kik a kath. egyházon kivül állanak, 
avval váldolják a mai kath. egyházat, mintha a sötét száza
dokban , magától rendelte volna el a negyven napi böjtöt, 
- mintha a husvét előtti böjt nem mir1den időben tartatott 
volna meg ? Hiszen önmagatok meggyőződtetek, meg kell 
győzödnetek Jézus szentséges példájából, az ő szavaiból, a 
szent atyáknak tanuságaiból, hogy mindenhol és minden 
időben J"ézusnak hivei, a negyven napi böjtöt ájtatosan meg
tartották. 

Azonban, ha sem Megváltónk szentséges példája, sem 
parancsolatja nem buzditna is a husvéti böjtnek ájtatosságára, 
valljon nem kellene-e a keresztény egyháznak önmagától is 
hiveit arra ösztönözni, sőt kötelezni? - Minden igaz ke
resztény meg van győződve, hogy Jézus az Istennek 
öröktől való Fia, valóságos Isten , a Szentháromság második 
személye; hogy ő az emberi nem iránti szeretetböl alászállott 
mennyből a földre, s a szent keresztfán ontotta ki vérét a mi 
üdvösségünkre, hogy üdvözítené nem csak az akkor élőket, 
hanem üdvözítené a világot egész az ö végezeteig! - Már e 
hittől áthatva, ha mondom erre Jézus példája által nem ősz
tönöztetnék is az egyház - illő sőt hivatása leendett hiveit 
megelőző ájtatossággal megváltásunk nagy napjainak hála
ünnepére előkésziteni! 

Különös valóban a világ itélete: ha valameily nagy 
világi ünnepre hetekig készülnek a halandók , s arra kiki 



161 

díszes öltözetben megjelenni iparkodik, azon meg nem ütkö
zik senki, sőt dicsértetik azok buzgósága, kik az illyen ün
nepek megülésében kitüntetik buzgalmokat. - És mik szok
tak ezen földi ünnepek lenni? egy nagy csata m('gnyerésének 
ünnepe, vagy egy földi ország alapitásának emlékezete, 
vagy valameily nagy csapástóli megszabadulás hálaünnepé
l y e; szóval ünnep, mell ynek oka és czélja jó s dicsére tes is 
lehet, de határa az élet korlátain tul nem terjed, mert földi 
és emberi dolgokat illet. És igy még csak nem is hasonlit
ható a husvét nagy és nevezetes ünnepéhez, melly azon is
teni kegyelem nek emlékére ünnepeltetik, me ll y által a rosz
szak legnagyobbikától az eredendő büntől nem egy nemzet., 
hanem az egész világ megmentetett, s melly által nem mu
landó örömeket s javakat, hanem az örökkévalóságot nyer
heti meg az egész emberiség! 

De továbbá ki az, ki nem érzette annak igazságát, mit 
a Teremtés könyvében olvasunk, hogy t. i. az emberi sziv
nek érzékenységei és gondolatja gonoszra hajlandók ifjusá
gától fogva. És igy miután Jézus, anyaszentegyházat a 
végből alapitotta, hogy ne csak hiveinek értelmét szent 
igéjének hirdetésével felvilágositsa, de szivét is szent erköl
csökre buzditsa, hogy "szentek legyenek a keresztények" 
mint Pál apostol inti az efezusi hiveket: ugyan nincs-e hi
vatva mindenkor ugyan, de jelesen épen akkor hiveit az 
üdvösség munkájára felserkenteni, midőn a világi öröm za jai 
közt a földiekhez tapadó ember a mennyeiekről olly köny
nyen megfelejtkezik? - És ha az apostolok igen gyakran 
inték hiveiket, hogy ébredjenek és vigyázzanak, nem he
lyén van-e, ha a.z anyaszentegyház is hangosabban hívja fel 
a keresztényeket, emlékeztetvén öket, hogy most az ideje 
az álomból való felébredésnek? nem kötelessége-e az egy
háznak, hogy előkészítse hiveit a megváltás nagy napjához, 
figyelmeztetvén őket, hogy most az üdvösségnek napja, itt 
a kellemetes idő?- s azért, sz. Pállal szólván mindnyájunk
hoz "vessük ~l a sötétségnek cselekedeteit, s öltözzük ma
gunkra az U r Jézus Krisztusnak viseletjét, és a testet ne 
tápláljuk ugy, h9gy vétkes kivánságokra gerjedjen." Róm. 
13 , 11-14. - Es azért ájtatos hálával ismeri el a jámbor 
keresztény a negyven napi böjtnek üdvös voltát, mert mint 
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sz. Leo pápa mondja, "a negyven napi gyakorlatot mind 
elménknek tisztitására mind az előbbi idők vétségeinek ájta
tos cselekedetek és böjtölés általi letörlésére, isteni rendelet
ből parancsolja az egyház." 

Hát még K. H. ha napjainkra gondolunk , s a korra, 
mellyben élünk, mit mondjak? Feleljetek önmagatok, de 
kérlek, elfogulatlanul, hiszen Isten házában vagyunk, ki 
előtt nem 1: ejtek a sziv érzelme, nem titok a gondolat, -
feleljetek, nem a felejtkezés szomorú korát éljük-e? értem a 
mennyeiekről való felejtkezés korát! - Mindenfelé a földi, 
az anyagiak utáni tulfeszített törekvés mutatkozik. Az érte
Jem kifejlésének, a sok találmányoknak csak örvendeni 
lehet, me rt hiszen mindez Isten dicsőségét hirdeti; Isten 
adománya az ész, mellynek bővebbi kifejlése mutatja, mi 
véghetetlen a teremtőnek bölcsesége, ha bennünk e kisded 
szikra, mellyet lsten lehelt az első emberbe, illy sokra ké
pes! - Az értelem bámulatos kifejlése tehát épen nem szo
moritja meg a jámbor keresztényt; hanem az, hogy a gyarló 
ember a helyett, hogy hálás szemeit az égre emelné, önel
bizakodásában megfelejtkezik Istenről, mintha nem felülről 
adatott volna neki a találékony ész. Hogy korunk az anyagi 
jobblét után törekszik, a két girán négyet akar nyerni, 
ez nem szomorit; hanem szomoritó látvány az, hogy ugy és 
aként indúl a világ e földi jobblét után, mii1tha e rövid élet 
határain túl egy örökké való létről mit sem tudna. Az már 
szomoritó, hogy a földiek utáni esengés felejteti el a keresz
tény ember könnyü kötelességeit, midőn nem csak a hét 
napjain, de ünnep és vasárnapokon is csak a földiekkel 
foglalkozva, ez egy napot, sőt annak egy kevés részét scm 
szentelik üdvösségöknek! szomoritó a naponta mindinkábh 
terjedező közönbösség, Korunk még csak beszélni sem kiván 
a lelkiekről, avval pedig foglalkozni egy átaljában nem sze
ret. Fájdalom, de korunkra illenek Jeremiás próféta szavai: 
"elhagytuk a mi U runkat Istenünket, nincs félelme mi ná
lunk!" 

Áldás tehát és hála az egyháznak, melly e szent napok 
megülését tizennyolcz századon át fentartva, alkalmat nyujt 
felélesztésére a földiekben elmerülteknek, hogy ébredjenek 
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fel az álomból, mert "most a kellemetes idő, most az üdvös
ségnek napja!" 

• • • 
Megerősödve meggyőződésünkben a negyven napi böjt 

ájtatosságának kötelességéről, önkénttámad bennünk a tudni 
vágyás, miként kell tehát ájtatosan készülni megváltásunk 
ünnepéhez; mit kell tennünk főleg most, hogy test és lé
lekben megtisztuljunk sz. Leo pápa intéseként? E dicséretes 
tudakozódásra ismét az evangeliomban emlitett sivatag pusz
tának képét tüntetern előttetek fel. Ott látjuk lélekben negy
ven napig elvonultságban azt, kiről kevéssel elébb a Jordán 
partján mennybéli szózat mondá: "Te vagy az én szeretett 
fiam, te benned telik kedvem!" Luk. 3, 22. 

Mint kellessék tehát e napokat üdvösen tölteni, im szól 
helyettem Üdvözítőnk most emlitett példája. Vonuljunk el 
azért K. H. nem mondom a pusztába negyven napra - noha 
igen nagy azon szent férfiak és asszonyoknak száma, kik 
egész életökben a világtól elvonulva, mint remeték, mint 
kolostorok lakói, ájtatos elmélkedésben töltötték életöket. De 
azt igen is megtehetitek , hogy el vonuljatok a világ za
jos örömeitől, és saját házatokban is mindent mellőzzetekl 
mi elméteket és sziveteket hiúságba merithetné. Vonuljatok 
legalább kevés időre önmagatokba, elmélkedjetek a lelkiek
ről; nézzetek részrehajlatlanúl belsötökbe, vizsgáljátok. 
mellyik kebletekben az uralkodó indulat vagy szenvedély, 
me ll y tegytöbbször bünre ingerel; mellyek az alkalmak, 
me ll y ek ben legkönnyebben elsikamlotok a bün tág ösvényére. 
Ezt megteheti minden keresztény. Lám már a pogány bölcsek 
legnagyobb bölcseségnek tartották az önismeretet. Hát mi 
keresztények nem inkább köteleztetünk-e önmagunkba szál
lani, midőn a mi hitünk az Ur Jézusban bizonyos, és remf.
nyünk a jövő élet dicsőségérel Jézus feltámadásának igazsá
gán alapnl? - Nem mondom, hogy vonuljatok a sivatag 
pusztába; de igen elmehetünk Jegalább néhányszor Jézus 
kínszenvedésének szent helyére, a kálváriának hegyére. Ha 
nem tölthetünk negyven napot folytonos imádságban, de 
zengedezhetünk szent énekeket legalább hetenkint az lsten 
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házában, vagy a kálvária keresztjénéL Alig van, ki egyszer 
vagy másszor ezt nem teljesithetné. S ha nem mindenkor, 
de legalább az ájtatosság ezen napjaiban emlékezzünk meg a 
nemzetek apostolának buzditásáról "zsoltárokkal, lelki éne
kekkel énekelvéna miszivünkböl az Urnak," Kol. 3,16. Lás
sátok K. H. hajdan a keresztényeknek nem engedvén a po
gányok nappal egybegyülekezni, a szent martyrok sirjához 
éjjelenkint gyülekeztek és imádkoztak. Istennek hála és di
csöség, mi e szent napokban szabadon járulhatunk Golgota 
hegyére. Milly szivemelő tünemény az, midön a bugó hi
vek önkényt seregJenek össze a szent kereszt alatt, midön 
az atya vagy anya ájtatosan vezeti fel a kálváriának he
gyére magzatait, ott romlatlan gyermekeinek ártatlan szi
vébe ülteti az üdvözítő Jézus iránti hálaszeretetet; felébreszti 
a Krisztus kínszenvedésének szent emlékezetét, s ott a szent 
kereszt alatt mintegy felavatja a keresztény hit erős és ha
lálra kész bajnokaivá; mert midön a szülök illy fogékony 
keblekbe plántálják be a vallásos kegyelet üdvös magvait, 
ez továbbra tápláitatván , megfogja késöbb időben is termeni 
a hitbuzgóság és a keresztény erkölcs örök életre nyíló virá
gait! - Milly szivemelő látvány, midőn nem várva parancsot 
a nevelő, növendékeinek koszorújában, siet e szent napok
ban, nem a mulatság nem a vigadozás helyeire, hanem a 
kálváriának hegyére l midön igy a jövendő nemzedék cse
metéi, a gyengéd ifjúság, az ő tanitójának és mestereinek 
vezetése mellett Jézus kínszenvedésein kesereg! - Mi épüle
tes, és lsten előtt mi kedves lenne, midön ur és szolga, tudós 
és tudatlan, gazdag és szegény, önmagoktól, Jézus iránti 
szent buzgalomból indíttatva, egybe seregelve mondának 
Jezaiás profétával: "jertek el, és menjünk fel az urnak he
gyére, és a Jákob Istene házához, és megtanit minket az ő 
utjaira, és az ő ösvényén járunk, mert Sionból megyen ki 
a törvény, és az ur igéje Jeruzsalemböl." Iz. 2, 3. Oh ájta
tos idők hova tüntetek el! oh keresztény buzgalom, miért 
lankadtál el! Voltak idők, midőn messze vidékekről a halál 
küzdelmei közt csak nem az egész keresztény Europa meg
indult, és százezeren siettek a szent kereszt zászlója alatt 
Jeruzsaiembe, hogy életökben csak egyszer csókolhassák a 
földet, hol Ű d vözitőnk szentséges vére kiontatott! Sem a 
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nagy utnak nehézségei, sem a vészes nyavalyáktól való fé
lelem, sem a pogányok fegyvere, el nem re.ttenthette öket, 
szent buzgalmukat nem akadályoztatta! - Es mi közülünk 
hányan vannak, kik a kellemetes utat a kis kálváriának 
hegyére fáradságosnak tartják, és sem maguk , sem övéik, 
ezen kevés, de ha ájtatos szivből jön, Isten előtt mégis ked
ves hálatiszteletet nem teljesitik! Emlékezzünk csak lemult 
éveinkre, s fájdalom! a hivek köz ül találkozhatunk ollya
nokkai is, kik a farsangi vigalmaknak talán egy estéjét sem 
mulasztották el, sőt több mérföldekröl is, a zordon idö kel
lemetlenségeinek közepette, tánczvigalom ra siettek ugyan ; 
de a megváltó Isten kinos szenvedésének n t helyére, negy
ven napok alatt, egyetlen egyszer sem mentek fel, vagy 
talán nem is emlékeztek arra, hogy egyszer legalább e szent 
helyet is meg kellene látogatni! - Es midön igy meghült 
a keresztény buzgalom, feltünö-e, hogy megfogyatkoztunk 
szent erkölcsben, de megfogyatkoztunk lsten áldásában is!! 

Szent Lukács evangelistánál olvassuk, hogy Jézus vi
teték a lélektől a pusztába, s ott negyven napig lévén, sem
mit nem evett azokban a napokban. Luk. 4, l. 2. Ime Jézus 
példájából tanuljuk meg az önmegtagadásnak ez üdvös ne
mét, a bizonyos ételtöli megtartoztatást, mint azt az anya
szentegyház parancsolja. Sokaknak igen nehéz és elviselhe
tetlen törvénynek tetszik ez, s még többen gúnynyal visel
tetnek e miatt az anyaszentegyház iránt. Fájda.Iom! oda 
jn tottunk, hogy a nagyböjtben is már a katholikust, a nem 
katholikustól ételében meg sem különböztethetjük! Pedig 
mit parancsol az egyház, mi elviselhetetlen lenne? csak azt, 
mire sz. Pál inté a római hiveket: "hogy öltözzük mag11nkra 
az ur Jézus Krisztus viseletjét, és a testet ne tápláljuk ugy, 
hogy vétkes kivánságra gerjedjen;" tehát bizonyos étkektöli 
megtartóztatást kiván, hogy annál könnyebben a bünös in
dulatoktól is magunkat megtartóztathassuk. És még ezen 
törvényben is mjnt fiait szeretö s ápoló anya, engedékeny
séget gyakorol, midön a böjtölés kötelességétől, ha ezt be
tegség, nagy szükség vagy más okok miatt teljesiteni nem 
lehetne, hiveit kegyesen felmenti, megelégedvén azzal, ha 
más ájtatos cselekedetekkel pótolják a böjtöt, és az ettől való 
felmentést és engedeimet magától az egyháztól nyerik ki. -
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S ezt sem teszik többen! Teher nekik csak annyi vallásos ke
gyeletet is mutatni, hogy a szli.kséges felmentésért s engedel
mért lelki pásztoraikhoz járuljanak. Felfuvalkodott halandó! 
nem tutlod-e, hogy midön az egyház 8zolgáját megveted, az 
Istent veted meg? és a tisztelet, rnellyel lelki pásztorod 
iránt tartozol, Istenedet illeti? elfelejtetted-e, hogy a ki 
anyaszentegyházát a megkötő és feloldó hatalomrnal felru
házta, egyszersmind tisztán kimondotta, hogy ki az anya
szentegyházat nem hallgatja, legyen annak ngy mint a po
gánynak?! 

Végre ha más időben is, és mindig, ugy bizonyosan c 
negyven napi böjtben is, - melly által Megváltónk szere
tetének emlékére készülünk - illő, hogy jóságos cselekede
teket is gyakoroljunk, mert nem az én , hanem a~ irás szava 
"jó a böjt, imádság, s alamisnáva.l." Tób. 12, 8. Es azért az 
ájtatos keresztények az irgalmasság cselekedeteiben főleg e 
8Zent napokban buzgólkodtak . 

• • • 
Remélem, eddigi előadásomból ájtatos hallgatóim meg

győzödtek, hogy bár nincs idő, mellyben az üdvösséget 
munkálni nem kellene, de mégis jelesen a negyven napi böjt 
főleg az arra szolgáló kellemetes idő, és hogy most vannak 
az üdvösség napjai. És azért most inkább mint egyébkor 
buzgólkodnunk kelletik, és megtisztult elmével és szivvel ké
szüln ünk Jézus kínszenvedésének szentséges emlékezetére. -
Magának a mi értünk feláldozott Istenfiának szentséges pél
dájából, az ös időknek ájtatos gyakorlatából meggyőződtünk, 
hogy mindenkor és minden időben kitünő buzgalommal, a 
testnek sanyargatá-sával készültek Jé:;ms igaz hivei megváZ
tásunk ünnepének méltó megülésére. És csak akkor fogyat
kozott meg e buzgalom, midön megfogyatkozott a hit is! 
Oh keresztény hallgatóim! ébredjünk fel ájtatos buzgóságra. 
mert itt az ébredés órája, használjuk a kellemetes időt, az 
üdvösség napjait. Kettőztessük meg buzgóságunkat, s ne 
csak tartóztassuk meg magunkat mindentől, mi ezen negy
ven napi ájtatosság szentségével meg nem egyez, hanem 
nagyobb szorgalommal dicsérjük nz Istent az ö szent lakában. 
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Buzditsuk azokat, kiket Isten vezetésünkre bizott, hogy 
menjenek fel a Sionnak hegyére, az ur Jézus szenvedésének 
helyére, a kálváriának hegyére; zengedezzünk ott hálaéne
keket, s keseregjünk a szent asszonyokkal Jézus szent ke
resztje alatt.- És ha zivataros idő vagy betegség által, vagy 
másképen gátoltatnánk a kálváriának hegyére feljuthatni, 
menjünk a székes egyházba, buzgó főpásztorunk ájtatos ve
zérlete alatt a szent kereszt utjá~ legalább egyszer egy hét
ben az urnak napján megtenni. Ebreszszétek, ismételve kérlek 
ájtatos hallgatók azokat is, kik itt nincsenek, és kik az 
egyház szavára nem indultak; mert a mit én szóltam ma 
hozzátok, azt minden keresztény megmondhatja felebarátjá
nak: t. i. "hogy most az üdvösség napja." - Mindenki kis 
körében lehet hírnöke az igazságnak, a mennyiben a hivek, 
a hallottakat szeretettel azoknak elmondják, kik az Isten 
szolgáját hallani nem szokták. Milly szent és üdvös lenne 
K. H. ha mindenki közületek buzditná azokat, kikkel talál
koznia kell, vagy kikkel a rokonság, barátság köteléke ál
tal viszonyban áll! Dicséretes és kedves Isten előtt az ö tem
plomának tisztelete, az ö törvényeinek megtartása, ünnepei
nek megszentelése; s azért kedves a ti megjelenéstek is, 
kedves a negyven napi böjtnek ájtatos megtartása; - de 
kétszeresen dicséretes, kétszeresen kedves Isten előtt, ha 
másokat, s jelesen azokat, kik kerülik az U r szavát, az igaz
ság igéjének hallását, buzditjátok az ájtatos gyakorlatok ra. 
Igy mindenki közLiletek a maga kis körében mintegy papjává 
avatja fel magát az Urnak, és szalgájának az igazság Iste
nének , és remélheti a jn tal ma t, me ll y et igért az U r az ö h ü 
szolgáinak. Ez volt a buzgó keresztények jelleme, mart sz. 
J usti n tanusitja , hogy a kereszténység első századaiban 
minden buzgó keresztény apostola lön az evangeliomnak. 
Justin. dial. c. Triph. c. 8. - Ha a családfő elmondja csa
ládja körében ama hallottakat, a nő férjének, a barát barát
jának; ha ti, kik itt jelen vagytok, mindnyájokat, kikkel 
találkoztok, a böjti ájtatosságra, Jézus kínszenvedésének 
szentséges emlékezetére figyelmeztetni fogjátok: ugy én ál
talatok az itt nem lévőkhöz is szóltam. Pediglen ha felélesz
teni akarjuk a katholikus buzgalmat, csak illy egyesült erő
vel tehetjük azt. 
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De mivel magunktól Isten kegyelme nélkül illy üdvös 
hatást nem gyakorolhatunk, kérjük azért őt mondván: 
I,rgalmas Isten! ki még az érzéketlen kövekből is képes vagy 
Abrahám fiait támasztani, szent malasztod tüzével gerjeszszed 
fel bennünk a te szent Fiad kínszenvedéseinek eleven em
lékezetét. Gyulaszd szivünket hálaérzelemre szentséges kín
szenvedésének emlékezete által, hogy e negyven napi böjtöt 
az értelem és sziv megtisztítására forditván, megváltásunk 
nagy ünnepéhez méltóképen elkészülhessünk. Amen. 



Nagyböjti masodik beszéd. 
S ime nagy indulás lőn a tengeren, ugy hogy a hajócska 

elborUtatnék a haboktól. Sz. Máté 8, 24. 

Az Istentől elpártolt bünös emberiséget a vizözönnek ár
ja elboritván, nem maradt még a legnagyobb hegyek felett 
is élö, sem ember sem állatban! Csak egy hajó lebegett a 
nagy vizözönnek habjain, mellybe minden ~let az ég alatt 
zárva volt, t. i. az istenfélő Noénak bárkája. Ö kisded család
jával mint atya és pap képezte az Istenben hivő jámborok 
egyházát, és igy ekkor a szabadulás réve felé a hivők öszves 
serege e hajóban evezett! - Noé mentö bárkájában öszpon
tosult tehát minden élet és remény; mi e bárkán kivül volt, 
elveszett, mert a szabadulásra Isten egyedül e bárkát ren
delte. 

A vizözö nti.H Isten irgalmassága megmenté a földet, de 
az emberiség az élet tengerén, Üdvözítönknek mennyböl alá
szálltakor, ismét a bálványozás, tévely s bünnek hullámitól 
hányatva, a lelki kárhozatban való elmerüléshez sietett. Min
denfelé a hitetlenség, az erkölcstelenség árja emelkedett, 
- és a jámborok és Istenben hivők esengve várták az időt, 
mellyben Isten megvilágositsa azokat, kik a sötétségben s 
halál árnyékában ülnek. Luk. l, 79. 

A várt Üdvözitö Jézus megszületett. De bár az egész Iz
rael népe láttára történt csudái , a proféták betölt jövendölé
sei, az ö megmagyarázhatlan bölcsesége , szent tanitása és 
dicső halála eléggé hirdették, hogy ö az, ki az emberi nem 
megváltására megigértetett s megjelent: kevesen voltak még
is, kik az igaz istenfélő Simeonnal elismerték, hogy Jézus 
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rendeltetett núnden népek elejbe, világosságul a pogányok
nak, és dicsőségül Izraelnek. Luk. 2, 31- 32. 

Jézus, hogy a hitetleneket hitre ébresztené, és Izrael né
pének s általa az egész em heriségnek megmutatná, miképen 
az ő benne hivőknek s vele hitben egyesülteknek nincs mitől 
félniök, - a tengerre szál t tanitványnival egy hajócskában; 
"és ime, nagy indulás lőn n tengeren úgy, hogy a hajócska 
el borittatnék a haboktól; ő pedig alszik vala. A megrettent 
tanítványok felkölték őt mondván: Uram l szabadíts meg 
minket, elveszünk; akkor parancsola a szeleknek és habok
nak, és csendesség lőn. A jelenlévők pedig álmélkodának 
mondván: kicsoda, ez? mert még a szelek és a tenger is enge
delmeskednek neki?" Mát. 8, 22-27. 

Ime, az ó világ szent könyveiben Noé bárkáját rendelte 
Isten a benne hivők és az őt félők megmentésére, sebben meg
mentetett Noé és fiai a haláltól s a vizözönnek árjaitól l -
Ezer és ezer s több évek folytak le, és a szent könyvek lap
jain más hasonló hajóval nem találkozunk. Miglen az uj tes
tamentomban -- mellynek élö képe és ábrázatja az ó testa
mentom - ismét egy hajót olvasunk hányattatui a hullá· 
moktól. - Már a szent atyák szerint - kik hűséges őrei a 
szent irás igaz ét·tel~ének - Noé bárkája ábrázolta Jézusnak 
egyházát, és igy Udvözitönk a hajóra szállván, csodában 
nyujtott a világnak és hiveinek vigasztaló tanusitást arról, 
miszerint az ö szentegyházának hajójában az ö benne hivők 
biztosan eljutnak az üdvösség révéhez, s hogy minden hullá
mok erejétől sincs mit félni~ mert az ö mindenható keze ve
zérli annak vitorláit. S hogy Jézusnak ezen hajója nem mást 
képezett, hanom egyedül a keresztény kath. egyházat, kitü
nik az ezen egyháznak eredete-, terjedése-s fenállásából. Igen
is, mert egyedül csak a kath. egyház majd két ezer éves tör
ténetéből világlik ki, h o g y is t e n i e ,r e d e t e, is t e n i 
t e r j e d e l m e, i s t e n i fe n t a r t ás ll. - Es ez leend mai el· 
mélkedésünk tárgya. -

Nagy és az egész emberiség üdvével öszvefüggö tárgyat 
választottam, K. H., mert ezélom titeket a keresztény kath. 
hitben megerősíteni, s e hit által az üdvösség utjára vezetni. 
De tovább terjed ohajtásarn: azokhoz is ohajtanék általatok 
szólani, kik nincsenek szentegyházunkban. Oh vajha a min-
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denható Isten az ö szent malasztjának fuvalmain erőtlen han
gomat egészen azoknak szivéig elha.ngoztatná, kik szent ha
jónk on kivül állanak, hogy ök is mondanák: Untm! szaba
díts meg minket, elveszünk! 

* • • 
Az erőtlenségből megtörhetetlen erő, a tudatlanságból 

csodálatos tudomány, az együgyüségből világhódító bölcse
ség még nem támadot~: - Es ha ezt megfontolom, meg azt, 
hogy kiket választott U dvözitönk, kiknek mondotta: "elmen
vén az egész világra, hirdessétek az evangeliumot núnden 
embernek" Mát. 28, 19, meglepetésemben föl kell kiáltanom 
Dáviddal "milly csodálatos vagy Uram a te mü.veidben !" 
Zsol. 7 6, 15. 138, 14. Jósziv ü, de tudatlan, együgyü halá
szokból öszvegyüjtött kis seregeddel akarod, oh Üdvözítő, 
lerontani a világ balitéleteit? megrendíteni a pogány bölcse
ség tudományát'? Szegény sors u apostolaiddal akarod a gya
lázatos keresztnek imádására inditani Rómahatalmas császára it? 
a müvészet és tudomány, a pogány vallás s ezer isteneknek 
székhelyét, a nagy hirü Rómát és Athént, az együgyü ha
lászokkal szent és megfoghatatlan tudományod ismeretére ve
zetni? Nem, ez nem lehet! hiszen nincsen semmi arány az ok 
és okozat között, t. i. az előzmény és eredmén y között! H a 
részrehajlatlanul ítélünk, igy kell ítélnünk az apostolok fe
lett; eként vélekedtek Jeruzsalemben a nép vénei, az irástu
dók s a nép fejedelmei. - És ha megfoutoljuk, hogy bár Jé
zus tanítványai, három évig vele társalko d ván, az ő tanitása · 
s tetteibölmegtudhatták, ki legyenJézus, éssaját állitásának 
igazságáról, hogy valósággal Isten fia lenne, meggyőződhet
tek; - mégis, midőn kimenne az olajfák hegyére a Gethse
mane kertbe, noha elöre figyelmeztette tanítványait a kisér
tet veszélyére, beteljesedett jövendölése : "Ti mindnyájnn 
megbotránkoztok én bennem ez éjjel, mert irva vagyon: meg
verem a pásztort és eloszlanak a nyájnak juhai." Már.k 111, 
43-46. Mert amint Judás, az ár.':lló tanítvány, megjelent, 
és vele sok sereg kardokkal ... s Udvözitőnk szentséges tes
tére emelték bünös karjaikat, hogy elhurczolnák a főpap elé
be; - akkoron minden tanítványai szent Máté tanusága 

Pdzmány-füze1ek. Hiadja a Szent-latvén-Ttirsulal. If, füz, 12 
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szerint, odahagyván ót, elfutának; ugyanazon tanítványok 
kiket kicsinyhitüségökért megfeddett a hajóban, ugyanazok 
öt ellenségeinek kezében hagyva, elfutottak, elszéledtek! -

Mindezeket megfontolva, nem tör-e ki önként kebelünk
ből a kérdés: Ur Isten, szent fiadnak mennyei országát ezek
nek kelletett-e terjeszteni? evangeliamát a fejedelmek előtt é~ 
a synagogákban megvédeni?! Nem, illy félénk, illy kicsiny
hitü sereg soha még, sem országot nem alapitott, sem vilá
got nem hódított meg! 

Tomboltak vakságukban az irástudók és farizeusok, mi
dőn gyülőlségök tárgyá t, a názareti .Jézust, a nép által előbb 
áldottnak kikiáltotta t, a s~ent keresztHín két lator köz t füg
geni és meghalni látták. Ök azt hi vék, hogy meghalván a 
felfeszített mester, félénk s tudatlan kis serege is eloszlott, 
nnnyival is inkább, mert napok multak napok után, sőt he
tek is, s Jézus tanítványai nem léptek fel Jeruzsalemben, 
nem sehol egész Judeában. Igenis általános vala Jézus ellen
ségeinek azon véleménye, hogy Jézus halálával eltünt hivei
nek is minden életjelensége! - Ennek igy kelle megtörténni, 
hogy annál dicsőbben tünjék ki a keresztény hit- és egyház
nak isteni eredete! A pünkö5di nagy ü11nepek alkalmával ime 
váratlanul megjelent a félénk Péter a többi megfutamiott ta
nítványokkal a nagy sokaság közepet.t., s az egész népség bá
mulatára a názáreti, a felfeszíttetett Jézust olly bátran, olly 
hatályosan hirdette, hogy első szónoklatára három ezeren ke
reszteltetnének meg. Ap. csel. 2, 7. A félénk tudatlan tanít
ványokból rendületlen bátorságu bajnokai váltak Jézus tani
tásának; irástudók, birák s fejedelmek székei előtt fennen hir
dették, hogy lstennek kell inkább engedelmeskedni mint em
bereknek. Ap. csel. 5, 29. A világ bölcsei elnémultak az egy
szerre bölcscsé lett tanítványok előtt; a bálványok templo
mai megrendültek alapjaikban; a világ minden részeiben az 
üdvösség napja felderült! 

Ki az a bölcs, ki meg tudja fejteni e rejtélyt? miként 
volt ]ehetséges, hogy kicsiny hit ü, félénk, egyUgyü halá
szok, egyszerre bátor, ékesszólló, sok nyelveket beszélő és 
bölcs apostolokká válnának? miként térithették ezek meg a 
pogány világot? miként törhették meg a zsidó nép makacs 
hitetlenségét '? ... Nem volt, hincs, s nem is lesz bölcs, ki ·ezt 
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meg tudná fejteni! Ezt csak az irás fejti meg, hogy t. i. a Szent
lélek szállott az apostolokra, s hogy nem ök, hanem az Isten 
lelke szóllott általok. Ap. csel. 2, 1-5. Csak a Szentlélek ere
je eszközölhette az apostoloknak szembetünő átváltozását, csak 
annak kegyelme által sikerülhetett ezeknek a megátalkodott 
Izrael népét, és a vak pogányságot megtériteni. - Milly fel
ségesen hirdetik mindezek a kath. anyaszentegyháznak isteni 
eredetét! 

De még inkább kiviláglik a kath. anyaszentegyháznak 
isteni ered.ete, annak továb hí te1:jedéséből, s az üldözéseken 
kivivott elicsőséges diadalábóL - Az üldözés viharjai veszély
lyel feuyegették Jézus egyházának hajóját; a keresztény vér 
mind.en felé özönlött ugy, hogy nem egyszer kiáltnának fel 
az üldözött hivek Istenhez: Uram szabadíts meg, elveszünk! 
Három századig lüi.zdött a pogány dühösség a kereszt ellen; 
a római császárok biborától le a legszegényebb gunyhó lakó
jáig minden pogány hatalom egyesült az evangeliami mag 
kiirtásán; és volt id.ö, midiín Diokletian császár a tömérdek 
meggyilkoltatott martyrok halmain örvendve, hitte a keresz
tény hit megtörtént kiirtását; s örök emlékeül annak, hogy 
ő kiirtá a keresztény hitet, pénzt is veretett. Lact. de mort. 
pers. - Euseb. de mart. Palaest. 

De midőn legközelebb látszott elenyésztéhez sietni Jézus 
egyháza, akkor állott legközelebb diadalához; mert alig t iz 
éve mult el, s Nagy-Konstantin római császár megtérvén, a 
császári trónon vallotta a felfeszíttetett Jézus istenségét. Ill y 
gyözelmet a három századig üldözött egyház önerejéből nem 
vivhatott, annyi csodálatos állhatatosságat hiveinek csak Is
ten kölcsönözhetett, hogy - mint sz. Ágoston monclja - az 
érzéketlen törvény is megszégyenlené magát a szent marty
rak megtörhetlen állhatatosságán. - Igen, ha elgondoljuk, 
miképen a martyrok vércseppjei a kereszténység termékeny 
magvává váltak; ha meggondoljuk a kiállott szenvedések 
és üldözések összes lánczolatát, be kell vallani, hogy a 
melly anya-szentegyház annyi veszélyek között dicsően 
felül emelkedett, azt csak Isten alapithatta; - és hogy 
az, ki megigérte, hogy világ végeig egyházával marad, ezen 
üldözéseket csak azért engedte meg, hogy annál inkább ki
tünjék, miszerint kőszirtre épült egyházán a pokol kapui sem 

12• 
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fognak gyözelmeskedni. "Te vagy Péter - ugymond Üdvö
zitönk - és ezen köszirtre épitern egyházamat, és a pokol 
kapui sem fognak diadalrnaskodgi rajta." 

Helyesen mondja tehát sz. Agoston: hogy minden cso
dáknak az lenne legnagyobb csodája: ha Isten ereje, ha cso
datételek nélkül terjedt volna el Krisztus egyháza az üldözé
sek közepette. Jézus egyházának hajója az, melly sz. Am
brus püspökként a világi háborgások hullámitól hányattatik 
ugyan, de meg nem rontatik, ö menten és bizton nézi mások 
hajótörését. 

Sz. Máté 14. részében olvassuk, hogy midőn Jézus öt 
kenyér és két hallal betöltötte volna a sokaságot, tanítványait 
hajón a tengerre szállitván, maga kint maradott. - E szerint 
másodszor találkozunk az eva11geliom ban ismét a tenger kö
zepén haboktól hányatott hajó':~l "mert ellenkező szél fúj va
la.'' - Ez ujabbi zivatar által Udvözitőnk azon ismételt ziva
tarokat akarta jelenteni, mellyek a mi egyházunknak hajóját 
háborgatni fogják, ha majd ö mennybe menvén, láthatatla
nul fogna felette őrködni. 

Es valóban, alig ünnepelte hálával Nagy Konstantin a
latt a három százados üldözésektöli megszabadulás békeün
nepét; magának a kath. egyháznak kebelében támadt az azt 
benső lételemeiben feloszlatáss[Ll fenyegetó zivatar. - Ale
xandria városában Arius nevü eretnek eltagadta Jézus isten
ségét, és ő az igaz hithez visszatérni nem akarván , a niceai 
zsinatban mint eretnek követőivel együtt átok alá esett és ki
záratott. Naponta szaporodott követőinek száma holta után 
is. Több mint négy századig csapkodták üldözései és hamis 
tanitásainak hullámai a kath. egyház hajóját: s volt idő, hogy 
a római császár s egész nemzetek elhagyván a kath. egyhá
zat, Arius zászlójához szegödvén, kárhozatos tévelyök ter
jesztésében, végső .. enyészettel fenyegetnék Krisztus egyhá
zát. De kimondá Udvözitönk "lészen egy akol és egy pász
tor," s bár közel ötszáz évekig dúlt a keresztény egységen A
rius felekezete, ime eltüntek ők mégis, a kath. egyház 
pedig az időtől fogva, több századok lefolyta után is áll az ö 
változatlan állandóságában, mert Isten volt, és van vele! Oh 
K. H. ha mind el akarnám számlálnis beszélni csak rövid váz
latban azon sok eretnek felekezeteket, mellyek a kath. egy-
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ház kebeUből kiválván, a kőszirtre épült egyházat feldulni 
törekedtek, úgy órák, még pedig sok órák kivántatnának; 
mert hiszen majd núnden században ujabb és ujabb szakadá
sok támadtak, mellyek mint a kath. egyháznak mind meg 
annyi ellenségei, annak bukását jövendölték. S ha már azt 
kérdem tőletek, mind ezek hová lettek? hová hint el Ma
cedonins, Nestorius, Eutiches, a képronták ü~lekezete, s más 
számtalanok? Istennek hála, kevesen fogtok reá felelhetni; 
feledékenységbe mentek, s egykori emléköket a történet 
lapjai csak tanulságunkra tartják fen! Eltünésök eléggé ta
nusitja, miszerint egy felekezet sem szám i that tartós állandó
ságra, mert lsten csak azon egyháznak igérte a világ vége
zetéig fenmaradását, mellyet a kőszirtre épitett, s mellynek 
látható fejeivé Péter utódjait akarta, ezekre is kiterjesztvén 
egykor Péterhez intézett szavait "Te vagy Péter, és e köszá
Ion fogom épiteni egyházamat, és a pokol kapui erőt nem 
vesznek rajta." Mát. lG, 18. 

Megváltónk mondása szet·int: "minden magában megha
sonlott ország felbomlik" legveszélyesebb minden társaságra 
a belviszály. - A kath. egyház, ezer nyolcz száz s több éves 
életének ezen veszélyek próbatüzét is ki kellett állania, hogy 
napjainkban annál érthetőbben meggyözödhessünk, miszerint 
csakugyan Isten keze tartja azt fen. Bár érzékenyek valának 
a kath. egyház szenvedésci, most a reá nehezedett üldözések, 
most a hitfelekezetek pusztításai miatt, legélesebb fájdalmára 
szolgált azonban mégis ön-fiainak hitetlensége! A mult század
ban egy uj veszély fenyegette egyházunkat. Ugyanis saját 
keblében támadtak: kik a minden hitnek egyedüli alapját 
megrenditni akarván, magát hitünk istenségét megtámadták, 
és az isteni kinyilatkoztatás lehetöségét is kétségbe hozták, 
azt állitván, hogy a nagykoruvá lett emberi értelem elégsé
ges önmagának, s a hit bilincseit, kifejlődött eszméinek ala
possága mellett, gondolkodása szabad röptében tovább nem 
türheti. Ezek az emberi hiuságnak hizelgő felvilágosodást tü
zék zászlój~_kra, és e zászló alatt dúltak bent a kath. egyház 
keblében. Ok sokban igen sokban meggyengítették a hitet, 
sikerült istentelen merényöknek többeket a hitben közönyössé 
tenni, mert hiszen szerintök mindegy vala, bár miképen tisz
teltessék is az Isten; az igazság és tévely köz ti különbség ná-
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Iok nem létezett! .. De ime! a keresztény hitnek igazságát 
ezek sem in gáthatták meg! okoskodásaik megszégyenültek, 
s az egész világon elterjedt kath. egyház hitben, reményben 
s szeretetben csak továbbá is egy maradt. 

A hitetlenek, látva törekvésök kevés eredményét, azon 
gondolatra jöttek, hogy elébb a hitnek tekintélyét kell leron
tani; s e végre a kath. egyház kormányát, az önmegtagadás 
és magasabb keresztény erények képviselöjét a szerzetes ren
det csípős gunyaikkal illették; s leginkább olly könyvecskék
ben, mellyek inkább forognak a nagy közönség kezén, töre
kedtek elmés ritfogásokkal, koholt rágalmakkal nem csak az 
egyházi rendet, annak fő pásztorait s a szentséges romai pá
pákat, hanem más bu~góbb világi katholikusok ájtatosságát 
is nevetségessé tenni! Es valóban annyira elti)Ijedett e hit el
leni törekvés, hogy a hitetlenek könyvei vagy ehez hasonló 
eszmeszülem6nyek a keresztény katholikusok asztalain is ked.
ves olvasmányokként láthatók lennének. Ezer és ezer példá
nyokban terjesztetett a hitetlenség szellemi mérge; a bünt 
mentegetvén, vagyregényes alakban arra mégingerelvén is, 
az ifju keblek erénypaizsát, a szemérmet, megtörvén, s a ki
csapongásoknak tág mezőt nyitván! -

Továbbá a hitetlenség mcsterei, hogy a kath. religio és 
egyház tekintélyének lerontására törekvő czéljokat annál biz
tosabban szilárdithassák s könnyebben kivihessék, nem átal
lották fenszóval hirdetni: miszerint addig a hitben felvilágo· 
sodás és szabadság nem remélhető, mig az egyház befolyását 
gyakorolja a törvényteremekben, mig a nyilvános nevelés· 
nek ök leendenek kezelői; nem addig, mig dús leend kincsek
ben, még arany és biborban ékeskedik. - Tehát ezek szerint 
a hitbeni szabadság vagyis helyesebben a hitetlenség gátja: 
az egyháznak fényes állása, jogai s vagyonosságal - Ime a 
mult század iszonyatos felforgató történetének első kezdete az 
volt, hogy az egyházat megfosztották jogaitól, megfosztot
ták vagyonától, azt hivén, hogy az egyház ereje nem lsten
ben, nem lelki kincseiben, hanern földiekben alapszik; s mert 
az egyház jogállása és vagyonassága sok jótéteményekre, 
és a vallásosság gyarapítására alkalmas eszközül szalgálnak; 
magát a hitet vélték meggyengithetni, ha jogállását ron
tanák Ie! 
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És mi történt? alig foszták meg az egyházat az őt igaz
ságosan illető tulajdonaitól, csak hamar magát az isteni hi
tet is megtagadták! - és miként a zsidók Üdvözítőnket ru
háitól megfosztván, azonnal fel is feszítették: aként eme isten
telenek is alig fosztották meg az egyházat, sz. Pál szeriut 
Jézusnak szent testét, vagyona- s jogaitól, - csak hama.r 
magát a kath. hitet is kiirtani s az Isten országát feldului 
iparkodtak, az emberi észnek egy kicsapongó nö személyében 
oltárt emelvén! 

És mi történt K. H. ? a hitetlenek, kik igy támadtak 
fel Jézus egyháza ellen, rég elhunytak, s az igazságos Isten 
itélete öket elérte; a kath. egy ház pedig ma is áll dicsően, is
teni fényben győzedelmeskedvén mÍl1den üldözések és meg
támadásokon. A világ ma már igen megkezdi tanulni: ro isze
rint azon mult századi hitetlenek iskoláiból csak zavar, nyo
moruság származott.; és ma már egy igazán mivelt ember pi
rul azoknak könyveire hivatkozni, mellyeket egykor a meg
szédült sokaság disznek tartott! -

Ma sem ment Jézus vitézkedő egyháza a megtámadá
soktól; vannak katholikus országok, hol a mult század hitet
leneinek példájára az egyház ős intézményeit, a keresztény 
önmegtagadás és tökéletesség szülte és ápolta k_olostorokat 
erőszakosan eltörleni, s az egyházat minden jogai- s ékeitől 
megfosztani, s a jámbor hiveket költött rágalmakkal az Isten 
egyházát kormányzó pásztoroktól elidegeníteni törekednek! 
Az egykor legbuzgóbb kathol ik us országokban történnek ezek, 
természetesen, mint ök önző zászlójokra írni szokták, a nép 
nevében! de a melly nép nem osztja hitetlenségöket, nem oszt
ja istentelen merényöket. Ám de ne kétkedjünk, Isten jóra 
fogja forditni az egyház viszontagságait, és diadala bizonyos; 
hiszen Isten, ki mindenható, nyujtott biztosítást, hogy nem 
fognak a pokolnak kapui rajta győzedelmeskedni! 

Mindezekből remélem, kitünt, hogy csak Isten minden
ható bölcsesége alapithatta, terjesztbette és tarthatta fen, en y
nyi kül és bel megtámadások, illy százados küzdelmek köze
pett a katholika egy házat, s hogy azért csak ez egyedül, és 
nem más Isten igaz anyaszentegyháza! 

Áldott tehát az Ur, hogy kegyelme által e szent, e dia
dalmas országnak, az ö egyházának mi is ta.gjai lehetünk 
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Ragaszkodjunk hüséggel hozzá, s ha viharokat támadni lá
tunk, bízzunk, Isten egyháza hajóját elmerülni nem engedi, 
bár hányattassék ellenkező haboktól. Imádkozzunk azon há
borgatott katholikus egyházakért, mellyekben a hitetlenség 
zi va tarokat támasztott, hogy Isten erősítse azokat, az istente
Jen törekvéseknek ellentállhatn i. -- Oh dicsőitsd U ram a te 
szentegyházadat, és enge1ld, hogy erős hittel valljuk, hogy 
csak a kath. egyház az, mellyet a te mindenható kezed alapí
tott, terjesztett, fentartott, s fentartand mind végig. Amen. 



Nagyböjti harmadik beszéd. 
Szent atyám ! tartsd meg a te nevedben öket, a kiket ne
kem adál , hogy egyek legyenek , mint mi. János 17, 11. 

Minél inkább közeledünk az evangeliomnak olvasásában 
Jézus kínszenvedésének történetéhez, annál több és szivre
hatóbb tanuságaira találunk tanítványai és az egész ernheri
ség iránti szereietének. - Maga az örök igének megteste
sülése, az isteni szeretetnek csodálatos jelképe, s Jézus egész 
története, kezdve betlehemi születésétól a keresztre feszítte
tése és szent haláláig, -nem egyéb az emberi nemzet iránti 
szeretetből származott folytonos feláldozásnáL - Azonban 
mégis minél inkább közeledett a megváltás ideje, s igy ideje 
e fcHdrőli elköltözésének mennyei atyjához, annál világosabb 
és szivrehatóbb az ő szeretetének nyilvánitása nem csak ta
nítványai, de az általa alapítandó egyház s a benne hivők 
iránt! - Meggyőzödhetik kiki arról, ki szent János evan
geliamának tizenhetedik részét olvassa. Már-már át.menendő 
volt isteni Megváltónk Kedron patakján az olajfák hegyére, 
hogy szenvedéseinek keserü poharát neki a h ütelen tanitván y 
Judás áruló csókjában átnyujtaná.- Mielőtt azonban átkeine a 
patakon, még egyszer búcsuzó százatot intézett tanítványaihoz. 
Soha haldokló atya szerette magzat ihoz, soha ország alapi tó ne
je és örököseihez olly érzékenyen, és a jövendőnek olly határo
zott és világos belátásával, olly magasztosan még nem szó
lott, - miképen búcsuzó imádságát emelte mennyei szent 
atyjához a már-már nem sokára tanítványaitól testiképen 
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eltávozandó Megváltónk. - Tudni illik, az égre emelvén 
Jézus szemeit mondá: "Atyám eljött az óra, a mnnkát el
végezni, mellyet reám biztál, hogy cselekedjem. Én már 
tovább nem maradok e világon. De ezek,-- érté tanítványait 
- e világon maradnak, én pedig te hozzád megyek. Szent 
atyám, - tartds meg a te nevedben öket, a kiket nekem 
adál, hogy egyek legyenek mint mi." És ismét arra kérte 
mennyei atyját, hogy ne csak tanítványai az apostolok, ha
nem i:ninden benne hivők is egyek legyenek. "Nem csak éret
tök, (t. i. az apostolokért) könyörgök, hanem azokért is, a 
kik az ö tanításuk által énbennem hinni fognak, hogy mind
nyájan egyek legyenek."- Ezen buzgó imádság, és e szent 
imában foglalt búcsu intés, és mintegy a halálra készülö 
atyának áldása után, kiméne Jézus tanítványaival a Kedron 
patakon túl lévő kertbe, hol is, Judástól . csókkal elárul
tatott l 

Bizonyára nagy, és az ő szent czéljával, az emberi nem 
üdvösségével szoros kapcsolatban kellett lennie annak, hogy 
elfogattatásának előtte, mintegy végső óráiban mellyeket halá
la előtt töltött tanítványaival, olly forrón esdett mennyei szent 
atyjához; annak, mit testamentom ú! hagyott apostolainak, s 
apostolai személyében a világ végezeteig élő hiveinek. És mi 
volt az K. H.? - Egység Jézusban, és az ö mennyei szent 
atyjában, egység végre ön magunkban! mert igy könyör
gott Jézus: "Könyörgök azokért is, kik hinni fognak az ö 
igéjök által én bennem, hogy mindnyájan egygyé legyenek, 
a mint te atyám én bennem, és én te benned , hogy ök is 
mi bennünk egygyé legyenek." 

K. H! mi e negyven napi böjtben Krisztus Urunk kín
szenvedésének emlékezetéhez mindinkább közeledünk. és 
azért ugy vélem, az üdvösség ezen napjaiban igen helyén 
van arról elmélkedni, m i é r t im á dk o z o t t J é z us é p e n 
e l fo g a t á s á n ak e l ő t t e o ll y b u z g ó n? Ez által magá
hoz a kínszenvedésnek szentséges emlékezetéhez ájtatos érzés
sel készülünk, midön arról elmélkedünk, miért Jézus maga 
könyörgött mennyei atyjának. 

Midőn mai elmélkedésünk tárgyává a keresztény kath. 
egységet választom, azon egységet, mell y ből megismeri a 
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világ, hogy mi Istentől vagyunk, és hogy csak a mi katho
likaegyházunk az, mellyben egyek lehetünk Jézussal. 

A keresztény katholikus egységről fogok tehát szólani, 
még pedig beszédem elsö részében előadom: m i b e n á ll f ö
leg a keresztény egység; a másodikban pedig, mire 
kötelez min ket a ker. kath. egység? 

* * * 
Az Isten fiának földöni megjelenése mulékony tünemény 

s az általa hirdetett örök igazság igéje, elhangzó szózat nem 
lehetett; mert a megtestesülés titkának méltósága maradandó 
eredményeket feltételez. Ezt. maga Jézus hirdette, midőn 
kijelentette, hogy azért szállott alá mennyből, hogy a világ 
végeig üdvözitse az emberi nemzetet, és midőn kijelentette, 
hogy; az ég és föld elmulnak, de az ő szavai el nem mulnak. 
- Es azért alapitotta az ö szentegyházát, melly az egész 
világon kiterjedne , és a világ végeig tartana ; és ezen egy
háznak alapjául a hitb~ni egységet tette. Es ez az, miért 
olly buzgón imádkozott Üdvözítönk mennyei szent atyjához. 

Első kel1éke tehát a keresztény egységnek az, hogy 
Jézus egyházához, a katholika egyházhoz tartozzunk, mert 
ki nincs egyházunk szent hajójában, az kiesett a keresztény 
egység kapcsábóL - Ha tovább elmélkedünk e keresztény 
egységről, és tudni kívánjuk, miben áll még ezen, ÜdvöZÍ· 
tönk által mennyei atyjától kért egysége a benne hivöknek? 
-biztos kalauzunk ebben sz. Pál apostol, ki érthetőleg meg
tanit, miben álljon ezen keresztény egység. Az efezusiakhoz 
rti levelének 4-dik részében ezt olvassuk: "egy az ur, egy 
a hit, egy ~ keresztség , egy az Isten, ki mindennek az 
atyja." - AU tehát a keresztény egység l az egész nagy 
világban elterjedt keresztény kath. egyháznak azon össz
hangzásában, melly szerint mindenkor, minden időben, a 
világ minden részeiben, a kath. egyház, Jézusnak ugyan
azon egy tanítását vallja, ugyanazon szentségei vannak, 
ugyanazon ünnepei és szertartásai, azaz, mint az apostol 
mondja: egy hit egy keresztség. - Már a 4-dik században 
igen szépen jellemzi Lirinei Vincze a kath. egyháznak egysé~ 
gét, védelmezvén azt az eretnekek ellen. "Az - ugymond 
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- igazán a katholi~us .hit, mit mindig, mindenhoJ, és min
denek hittek." - Es azért K. H. mit mi itt hiszLink, itt val
lunk, azt hiszik és vallják Ázsia, azt Amerika, szóval az 
egész világnak katholikusai; és ki mást, vagy másképen 
hisz, mintsem az összes ker~sztény katholika egység: az 
11em tagja Jézus egyházállak. Es ez oka, hogy ha a hitben 
tévedezők az egyház felszólítására, felhívására, tévelygésök
ről lemondani nem akartak, hanem makacsul az ö hibás 
véleményökhöz ragaszkodtak - az anyaszentegyház kebe
léből, mint megátalkodott eretnekek} a keresztény katholi
kus egységből kizárattak. 

Mi szivemelö öntudat az K. H, midőn minden egyes 
hi ve Jézusnak tudja, hogy mit ö hisz, és vall , azt milliók 
és milliók hiszik és vallják a világ összes részein, s hogy 
azt ezernyolczszáz s több esztendökön át mai napig minden 
időben hitték és hiszik; és igy egyes katholikus hite, az 
.összes hivek hitéhez csatolva, azokban feltalálja erejét és 
biztosságát. Minekünk tehát egyek szentségeink , egyek 
ünnepeink, egyek szertartásaink; mint katholikusok ugyan
azon módon áldozunk Istenünknek, és Jézusnak ugyanazon 
szent testével és vérével tápláltatunk itt, mint a száz meg száz 
mérfoldeken túl lakó katholikus hivek! A katholikus sehol 
sem idegen, ö mindenütt rokonokra, és Jézusban testvérekre 
talál, mint mondja. sz. Pál: "egy test és egy lélek vagytok, 
mert egy. reménységre is hivattatok." - Még világosabban 
szól erről Kor. I. 12, 12: "mert miképen a test egy egész, 
mellynek sok tagjai vannak ... azonképen van a Krisztus
sal való egybek_öttetés is! mivelhogy mi mindnyájan egy 
lélek által egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár 
pogányok, akár szolgák, akár szabadosok." 

A keresztény katholikus egység áll még azon egyesü
lésben, melly szerint az egymástól messzire elkülönzött ösz
ves hivek is a világ minden népeiből, nyelv, törvény, szo
kás, természet s éghajlat tömérdek különbsége mellett is, 
egy hit remény és szeretet, szellemkötelékeivel szarosan 
egybefüggö egészet alkotnak; mellynek központja és feje, 
Jézus helytartója, sz. Péter utódja, az egész keresztény világ 
által illyennek tisztelt és elismert római püspök, a szentsé
ges római pápa. - Ezen ragaszkodás J ézns földi helytartó-
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jához, a római pápához volt minden időben a keresztény 
egység alapja, a katholikus hivek erőssége; mert Jézus 
helytartója azon krtpocs, mellyben mint központban az €gész 
világon elterjedt kereszténység egymással összecsatoltatván, 
ez által a hivek egy megtörhetetlen egész testet képeznek 
Jézusban. 

A kereszténység első zsengéjében, nem sokára, sz. Pé
ter apostolnak Rómában történt keresztre feszittetése után, az 
egész kereszténység Róma püspökeit sz. Péter utódainak el
ismerte, és az ö szavát mint Jézus helytartójának szózatát 
tisztelte, s annak engedelmeskedett. - Még bibor nem kör
nyezte a pogány császárok üldözése korában Róma szentsé
ges püspökeit; sem földi fény sem nagyság nem övedzte a 
római apostoli széket; szegény volt sorsa, és foszlány öltö
zete az üldözések elöl barlangokba vagy a martyrok sirjainál 
elrejtezett római pápáknak; - de azért a leghübb engedel
mességgel ragaszkodott hozzájok a katholika egyház! Ázsiá
ban, . a korinthusi egy házban, a hit kérdései felett villon
gás támadott, és messze, a tengeren . túl székelő Róma 
püspökeinél kerestek itéletet, t. i. I. Kelemen pápánáL ___:_ 
Majd késöbb a második században egy tisztes szent életü 
güspököt olvasunk Rómába sietni ; és ez Anicet püspök 
volt; hogy a napkeleti egyházakban a husvét megtartásá
nak módja és idejéről a római pápától itéletet és rendelést 
nyerjen. - Az egykor virágzott afrikai nagy buzgóságú 
katholika egyházak, s azoknak püspökeik ismind Rómához 
folyamodtak. Ha valaki üldöztetett, a római szent széknél 
keresett s talált menedéket, mint egykor sz. Athanáz 
alexandriai patriarka Rómában talált pártfogást és védelmet. 
Ha a római pápák a hit dolgában szavukat hallatták, szives 
készséggel hajlott az egész keresztény katholikus világ an
nak elfogadására. 

A keresztény katholikus egység áll tehát a hitnek és a 
szentségeknek egységében, és azon szellemi kapcsolatban, 
melly által az egész világon elterjedt katholikusok, a római 
pápában mint Jézus fóldi helytartójában, szent Péternek, 
az apostolok fejedelmének utódában 1 mint a katholikus egy
ség központjában, egyesülnek, s vele mint az anyasze~tegy
ház látható fejével, Krisztusban egy testet képeznek, mellyet 
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ugyanazon egy hit egygyé forraszt, ugyanazon egy remény 
éleszt, ugyanazon egy sze re tet lelkesit az U r Jézus Krisztus 
által. Ebben áll tehát a keresztény egység, mellyért Ű dvözi
tőnk epedve kérte mennyei atyját. - Lássuk már most mire 
kötelez minket ezen keresztény egység? 

Ki az, ki sz. Pál apostollal nem mondhatná: az Isten 
kegyelme által vagyok , a mi vagyok? Ki az, ki vele nem 
köteles mondani: az Istennek pedig hála legyen, ki nekünk 
győzedelmet adott, a mi Urunk Jézus Krisztusnak általa ? 
mert sz. Jeromos igen jól jegyzi meg, hogy Isten kegyelme 
által teremtettünk, s irgalmassága által vagyunk és élünk. 
- Igenis, ha egy szál haj nem hull le fejünkről lsten aka
rata nélkül,· bizonyára lstennek nagy kegyelme, hogy mi 
a keresztény katholika egyházban születtünk, avagy jelen
leg tagjainak lenni szeren csések vagyunk! Oh ég! hány 
millió és millió van, kik még a lelki halálnak és sötét éjnek 
árnyékában ülnek, midőn mi a te szent országodban te 
szentséges tested és véred által az örök életre tápláltatunk ! 
Tehát mindenek előtt az lstennek legbuzgóbb hálával tarto
zunk, hogy mi a keresztény katholikus egységben, az-ő 
szent testének, t. i. az anyaszentegyháznak tagjai vagyunk. 
"Mindnyájan - ugymond az apostol - Krisztust öltöttétek 
magatokra, mindnyájan Krisztus testének tagjai vagytok." 
9"al. 3, 27. - Ezen hálánál fogva szent kötelességünk a ke
resztény kath. egységhez minden időben hün ragaszkodni, 
és sem a csábítók kisértései sem az üldözés veszélyei által ezen 
hűségben meg nem ingattatni. Mert az csak igaz híve Jézus
nak, ki mindent megvetni kész, csak hogy Krisztusnak 
kegyét megtarthassa, "mindent - ugy mond a nemzetek 
apostola - megvetek, csak hogy Krisztust megnyerjem." 
- És azért ker:üljétek IL H. azoknak társaságát , kik tite
ket aká.r a kath. egységtől elvonni, akár ragaszkodástokat 
meggyengíteni szeretnék; vagy kik azt állitják, hogy mind
egy. Istennek, bármell y egyházban dicsértessék. Mintha 
Isten fia azért szállott volna alá mennyekböl, hogy mindenki 
saját tetszése, nem pedig az ő tanitása és parancsolatja sze
ri nt állithatna oltárokat az ő szent nevében; mintha szent 
vérét azért ontotta volna ki a kereszten , hogy mindenki 
maga. tüzze ki·a.z utat és eszközöket, mellyen és mellyekkel 



185 

Istent dicsérje, és bemehessen mennyeknek országába, melly
nek kapuit Jézus az ő halála és feltá~adása által nyitotta 
meg az ö benne hivöknek; mintha nem U dvözitőnk parancso
latja lenne, hogy mindeuek megtartassanak, miket paran
csolt. "Tanítván őket- igy szól az apostolokhoz, mindenre, 
a miket mondottam nektek." - Oh kerüljétek ezeket, mert 
ezek a Krisztus keresztjének ellenségei. És azért K. IL ha 
kiket a katholika egyház kizár kebeléből, és egyházi átok 
alá vet, ti is azokat ollyarroknak tekintsétek. Már sz. Pál a 
korinthusi egyházban a megátalkodott bünöst kizárta a hi
vek egységébőL Ezt minden időben tette az egyház Krisztus 
Urunktól nyert hatalmánál fogva; és azért a megátalkodott 
tévelygőket, vagy kik a katholikaegyháznak törvényeit a 
hivek botránkoztatására megvetették, azokat előbb ugyan 
kérte, atyai szelidséggel és szeretettel a jobbulásra birni tö
rekedett; de ha meghiúsultak törekvései, és a megátalko
dott az egyháznak Istentől adott hata,lma előtt meg nem alá
zódott, fájdalmas szivvel ugyan, de teljes bizalommal az 
U r ban, átok alá vetette , és a keresz té n y egység ből kizárta, 
minden rang és rend különbsége nélkül. Nestoriust a hires 
konstantinápoli -patriarkát - mivel makacsúl álli tá, hogy 
Mária nem Istennek anyja, a római egyház kizárta a keresz
tény egységböl, s átok alá vetette. A na.gy Theodosius római 
császárt, mert ö egykor elragadtatván indulatában vétke
zett, sz. Ambrus püspök kizárta a templomból, és az isten
félő nagy császár, noha sz. Ambrus az ő alattvalója volt, és 
hatalmában állott megvetni a fopapot - meghajolva szent 
Ambrusnak Szentlélektől nyert hatalma előtt, siránkozva 
penitentziát tartott; mit látván hűséges alattvalói, dicsérék 
az Urat: hogy illy kegyelmet adott a magábaszállásra a 
hatalmas nagy császárnak. 

Mivel azonban K. H. ott, hol különbözö keresztény val
lásuak vannak a kath. egyház mellett, a velök való találko
zást vagy társalgást mellőzni nem lehet; hol illyen állapotja 
a katholikusnak, ott főleg még nagyobb kötelességünk a fe
lebaráti szeretet sérelme nélkül a keresztény egységhez hű
ségesebben ragaszkodnunk. - A gyermekben már korán 
fel kell ébreBl.teni a keresztény katholikus egység öntudatát, 
hogy tanuljon ugyan még azok iránt is felebaráti szeretettel 
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viseltetni, kik a mi egyházunkon kivJ.H vannak, de egy
szersmind hitéhez is hün maradni. Ebreszszétek benne a 
katholika egyház iránti szent buzgalmat, mellytöllelkesitve 
szemök előtt tartsák éltök minden viszonyaiban, "hogy egy 
az ur, egy a hit, egy a keresztség!" Valóban Isten előtt 
nem kevés felelet terhe nyomja lelkismeretöket azon szülök 
és nevelöknek, kik a helyett, hogy a minden jóra fogékon y 
gyengéd kebelekben, a keresztény katholikus egységbezi 
buzgalomnak tüzét felélesztenék, abba a vallásos érzelmet 
fagyasztó hitbeni egykedvüséget oltják; kik kész akarva 
nem buzgó katholikusnak, hanem vallástalannak nevelik 
öket. Oh a hitetlenek illyetén tanaitól megvesztegetett, elté
vedett szülök késő bánatban fognak részesülni , vagy ha itt 
nem, de Isten előtt nehéz feleletre fognak vonatni. Oh eze
ket kérem, emlékezzenek meg Jézus búcsuzó imádságára, 
emlékezzenek azon fontos szavakra "szent atyám, tartsd meg 
öket a te nevedben, hogy egyek legyenek, mint mi !" 

Más fökötelességünk, hogy az anyaszentegyház látható 
fejéhez, Jézus helytartójához, szent Péter utódjához, a 
szentséges római pápához engedelmességgel viseltessünk; öt 
ugy mint a keresztény katholikusok közös atyját, a hitnek 
főörjét, az egység összetartó központját tiszteljük. Mert a 
mint sz. Jeromos, Damasus pápához ir: "én - ugymond 
- Péter székéhez csatlakozom, az az a köszirten épült egy
házhoz, s ki ezen egyházon, t. i. mellynek sarkköve szent 
Péter utódja, kivül eszi a husvéti bárányt, az idegen, az 
nincs a Noé bárkájában, az elvész a vizözön uralma alatt." 

Ez volt és lesz egyik megismertető jele ·az igaz katho
likusnak, Jézus igaz hivének, ha a szentséges római püspök
ben Péter utódját ~~meri és tiszteli; és ez a világ végezeteig 
igy leend, mert Udvözitönk mondá: "Te vagy Péter, és 
ezen a köszirten épitern egyházamat, mellyen a pokol kapui 
sem fognak gyözedelmeskedhetni !" És azért mindenkor kü-
1önös kegyelettel viseltettek a hivek a római szent székhez. 
Már szent Cyprián Afrikának hajdan bölcs és szent életü pri
mása 'figyelmeztet, hogy az ne higye magát Jézus egyhá
zában, ki a római széket, mellyre az egyház alapíttatott, 
elhagyja. A 16-dik század ujitói azt fogták reánk, mintha 
ezen kegyelet csak a későbbi időknek szüleménye lenne, pe-
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dig az egykoru a katholikus hittel; - és azért ök minket 
"pápistáknak" nevezgetnek Mi elfogadjuk e nevezetet, mi 
örvendünk ez elnevezésben, ha t i. azért gunyoltatunk e 
nevezettel, mert mi a római pápákban Jézus helytartóját és 
sz. Péter utódját tiszteljük, és azt valljuk, hogy ki a római 
pápától elszakad, az Jézus testétől szakad el, mert ö az egy
háznak ff'je! 

Ha hitben kétely támadt, a legmesszebb tartományok
ból a hi v ek és pásztoraik Rómától kértek határozatot. Ha 
valameily üdvös intézetet állitottak, Rómából kértek áldást 
s megerősítést arra. Népek és fejedelmek versengettek min
den időben a római püspök iránti hűségöket, fiui ragaszko
dásukat bebizonyítani. Ha Róma püspökei szenvedtek, szen
vedett az egész keresztény katholikus világ, s érette Isten
hez ájtatos esedezések történtek. Sz. Péter apostolt Heródes 
tömlöczbe vettette, és az anyaszentegyház szüntelen könyö
rög vala lstennek érette. Ezen kegyelete és ájtatos részvéte 
a legelső keresztény hiveknek, átszállott mintegy örökség
ként Jézus híveire. - És ez azon hatalom K. H., melly a 
viharok és vallási villongások közepette közel kétezer évig 
már, rendületlenül áll. És azért ne csodáljátok, hogy épen 
ezen- hatalmat megdönteni, és a római székhez való hűséges 
ragaszkodást, a hitetlenek, s azok, kik minden állandó s 
Istentől származott hatalomnak ellenségei, megingatui töre
kednek Oh K. H. igazságos felindulás nélkül vissza nem 
emlékezhetni arra, miszerint nem csak a l G-dik század u ji
tói, hanem a mult század hitetJenei is nem csak mindent össze
írtak a római szék ellen, hanem ellene a népeket és fejedelme
ket is felizgatták! Alig van guny, mellyel az ős apostoli 
széket nem illették volna, alig rágalom, mellyel a hivek
nek irántai tiszteletét meggyengíteni nem törekedtek. Volt 
idő, hogy már sülyedését hirdetnék! De Isten ezen csapáso
kat a római székre azért engedé jönni, hogy annál inkább 
kitünjék isteni eredete. A keresztény világ, a hű katholiku
sok, daczára a hitetlenek rágalmazásának, Jézus helytar
tója iránt engedelmesség és szeretetben soha meg nem fogyat
kozott. A mult század hitetlenei és azok , kik azt állíták, 
hogy nincs hatalom az Istentől, hanem csak az emberek 
akaratjából - azt hi vék, hogy ha a római pápától elveszik 
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koronáját, elosztják magok köz t a római sz. szék kincseit, 
ha ismét szegény szükölködő halásznak veszi fel ábrázatát : 
el fog tünni a hiveknek hozzá való ragaszkodása , el a római 
pápák hatalmának tekintélye. Igy ők, elfelejtve a szent tör
téneteket, elfelejtve Jézus igéretét! - Majd nem sokára a 
keresztény világ érzéken y sajnálatára s bámulatára, az apos
tolok fejedelmének utódját, VI-dik Pius pá pát megfos~tot
ták minden birtokától, öt magát is a szentséges ősz atyát 
erőszakos fogságba hurczoltatván el. - De azért az egész 
keresztény világ Piust Jézus helytartójának üdvözlette, és 
milliók imádsága emelkedett Piusért Istenhez. Fogságban 
ült a szentséges atya, de azért nem forgathatta fel a pokol
nak kapuja, mit lsten keze tőn alapjául egyházának! Pius 
szinte olly hatalommal kormányoz~a egyházunk hajóját fog
ságában is, mint minden elődei! Es midőn egy hódító ha
talmas császár, mivel a jámbor ősz, igazságtalan akaratá
nak ellenszegült, őt a szentséges atyát Francziaországba 
fogságba hurczoltatja, 1809-ben, s a római szent szék ellen
ségei a pápának megaláztatásán tapsolnak; ime VII-dik Pius 
pápát, az egész keresztény katholikus világ örvendezésére, 
Rómába dicsőségesen visszavezeti a gondviselés 1814-ben, és 
a ki vakmerő vala, az Urnak felkentje ellen, szentségtelen 
kezeit emelni, vesztve császári koronáját, a tengerek közepette 
fogságban mult ki! 

Megemlítsem-e a közelebbi időket? Aminden tekintély 
ellen feltámadók, ama Isten kegyelméből egyházunkat kor
mányozó szent atyát 9-dik Pius pápát a keresztény világ 
székvárosát odahagyni kényszeríték. S ő egy városkába vo
nultan élt minden őt illető fény nélkül, - de a keresztény 
katholikus hivek annál inkább buzgólkodtak irántai tiszte
letüket, ragaszkodásukat mély fájdalmok kijelentésével és 
bőséges adakozással tanusitni. Szomorkodott a szomorkodó 
atyával az egész keresztény katholikus világ, de ragaszko
dásában csak erősödött. - És ime Isten őt visszavezette 
székhelyére és megdicsőitette minden igaz hivők legna
gyobb örömére! 

Mindezek K. H. fennen hirdetik, hogy Jézus hivei a 
keresztény egységhez hitben, remény- és szeretetben min
denkor s minden időben rendületlenül ragaszkodtak, s hogy 
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ezen egység fentartó központjául a római szent széket tisztel
ték, midőn az azon ülő szentséges pápákat mint Jézus fóldöni 
helytartóit, Péter apostol utódjait vallották, és mint illye
nekhez a leghűségesebben ragaszkodtak. És mindenkit, ki 
ez egységhez nem maradt hű, az egyház kebeléből kizárott
nak tekintették. 

Azért K. H. megemlékezve Ü dvözitőnk szavaira, ki vég
óráiban igy kérte mennyei atyját: "sze nt A ty ám! tartsd meg 
a te nevedben öket, a kiket nekem adtál, hogy legyenek 
egyek mint mi ," hitünk összes ágazatait hűségesen valljuk 
és védjük, s ne engedjük, hogy e hitben bármi emberi véle
mények által megingattassunk, - higyjük és valljuk azt, 
mit az Isten lelkétől sugallott csalhatlan keresztény katholika 
egyház hinnünk előnkbe ád. Ne szégyeneljük hitünket mint 
sok kicsiny hitüek, a legünnepélyesebben bevallani, s a hi
tetlenek gúnyai erös hitünkről vissza fognak hullani. Ra
gaszkodjunk hűn a római pápához, mint Krisztus helytartója 
és sz. Péter utódjához! Ö az egység alapja, az összes keresz
tény katholikus világot összetartó erkölcsi kapocs. Igenis, 
ragaszkodjunk hozzá, imádkozzunk értte, s az ö szavára hall
gassunk; mert benne és általa sz. Péter szól mi hozzánk. Le
gyünk egyek az igaz felebaráti szeretet által. Mivel pedig 
mind ezt csak Isten kegyelméből remélhetjük, kérünk oh 
mennyei Atyánk, add ~ek ünk erőtlen hiveidnek malaszto
dat, hogy miként ami Udvözitönkohajtotta, legyünkegyek 
hit- reménység- és szeretetben! Amen. 



Nagyböjti negyedik beszed. 
~,Mindnyájunknak meg kelletik jelennünk a Krisztusnak ité

lőszéke előtt.r.r. Kor. JI. 5, 1 O. 

Ki az isteni megváltás szent hitétől áthatva van, s meg
emlékezik sz. Péter apostolnn.k szavairól: "hogy nem romlan
dó aranyon vagy ezüstön váltattunk meg, hanem a Krisz
tusnak mint szeplötelen báránynak legbecsesebb vérével"; an
nak örömtől telik el keble, és e vigasztaló hit érzetében, 
örömmel zengedezteti ő is az anyaszentegyháznak énekét: 
"oh szerenesés vétség, melly illyen és illy nagy megváJtót 
érdemlett." 

És valóban megnyugtató öntudat, és vigasztaló hit, hogy 
Jézus az ő vére- és halálával kiengesztelte a megsértett isteni 
felséget, letörlötte az eredendő bünt, és minket Isten fiaivá 
tett. Vigasztaló hit, midőn Jézusnak szentséges nevében mond
hatjuk: "miatyánk, ki vagy a mennyekben !" - vigasztaló 
hit, melly megtanit, hogy Üdvözítönk a keresztfán bemuta
tott áldozat által nem csak mennyei atyánkat engesztelte ki, 
hanem a benne hivőknek amennynek kapuit is felnyitotta! 

Illy örömre lelkesit a megváltásnak nagy titka, s azt 
hiszi az ember örömében, hogy már a mennyország kapuihoz 
ért, mert eltörlötte Jézus szent vérével az eredend ö bünt, el 
a kárhozatot, el az igazságos Isten haragját. Tudva, hogy 
Isten ugy szerette a világot, hogy saját egyszülött fiát adná 
érette, az Isten véghetetlen szeretetének érzete eltüntet keb
lünkbőlminden aggodalmat, és nem gondolunk másra, mint 
az Isten véghetetlen jóságára. - És e felől még inkább meg
győződhetünk, midön sz. János evangelistánál igy szól Ű d-
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vözitönk: "ki ujonan nem születik vizből és Szentlélekből, 
be nem mehet Istennek országába." - De Isten kegyelméből 
mindnyájan, kik keresztények vagyunk, ujonan születtíink 
a szent keresztségben, és igy méltán hisszük, hogy beme
gyünk az Istennek országába. - És ha továbbá. megfontol
juk, mit Márk evangelistánál olvasunk: "a ki hiszen és meg
keresztelkedik, üdvözül," még jobban örvendez szivünk a meg
váltás felett, mert mi nem csak szerencsések voltunk megke
reszteltetni, de hiszünk is az urnak szavában. Tehát igy re
ményünk biztos az üdvösségre. Igenis, Jézus szent vére által 
megtisztulunk a büntöl, és a keresztségvizében ujjászületünk 
a Szentlélekböl; - s mégis kérdezzétek meg csak önmagatok 
lelkiismeretét, hogy hitből tudván azt, hogy Jézus minket 
megváltott, és lsten fiaivá tett, hogy mennyek országának 
kapuit szent halálával felnyitotta, - valljon nem telik-e el 
félelemmel kebletek, ha az örökkévalóságról gondolkodtok ? 
valljon nem rettent-e bennünket sz. Pál apostol intése: "mind
nyájunknak megkelletik jelennünk a Krisztu~nak itélö széke 
előtt'?" - Én bevallom, hogy félek és rettegek, sőt az ur Jé
zus megváltása után még jobban rettegnünk kell a mennyor
szágnak elvesztésétől, ha Isten véghetetlen irgalmassága nem 
nyujtott volna eszközt és módot, a keresztség után elvesztett 
igazságot visszan yerhetni, és a cselekvő bünnek kárhozatát 
magunkról elhárítani; - mert erre tanit természeti gyarló
ságunk a megváltás után is. De azért ne essünk kétségbe, 
mert Isten véghetetlen irgalmassága megnyugtat a felől, hogy 
a keresztség után is nyujthat eszközt lelki aggodalmaink 
megszüntetésére, s büneinkből való kitisztulásra . 

• • * 
Az első keresztény századokban, de még késöbb is, a 

pogányok, kik a keresztény hitre megtértek, midőn már kel· 
löleg oktattattak a hitben, rendesen a hivek nagyobb épülé
sére, husvétkor kereszteltettek meg , és a szent keresztségre 
egészen tiszta fehér öltözetben jelentek meg, és azt husvét 
utáni vasárnapig viselték annak emlékezetére, hogy a ke
resztségben tisztultak meg a büntöl, és valamint öltözetökben 
nem volt szenny, ugy nem maradt semmi bünszenny lelkü-
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kön a szent keresztség után. Ezen fehér öltözetet letenni Jlleg
engedte ugyan az egyház, de olly intéssel - mond sz. Agos
ton - hogy a szivben állandóan megtartassék a szeplőtelen 
fényesség. - Ha a keresztények olly szerencsések lehetnek, 
hogy a keresztségben nyert ártatlam:ágot megtarthatják, s 
azt a cselekvő bünök be nehl szénnyezték, ugy igen bizton 
nézhetnek a mennyek kapujának elébe. - De ha meggon
doljuk sz. János apostolnak mondását: Tit. Jelen. 21, 27, 
"hogy Istennek dicsőségébe be nem megyen semmi megfer
tőztetett, hanem csak az, kinek neve az ártatlan bárány élet
könyvében irva vagyon," s megemlékezünk, hányszor szeny
nyesedett be szivünk fehérsége a bünnek mocskától '? akkor 
megértjük sz. Pál intését: "hogy félelemmel és rettegéssel 
munkálkodjunk, hogy üdvösségünket elnyerjük." - Ime mit 
mondjunk mi K. H., mivel vigasztaljuk magunkat a mennyei 
dicsőség, a Jézus vére és halálával megnyitott mennyor
szágnak reményére? ha a nemzetek nagy apostola, ki a ko
rinthusiakhoz irt levelében illy nyilvános tanuságot tesz ma
ga felül: "a zsTdáktól ötször, egy hiján negyven csapást szen
vedtem, háromszor verettem meg vesszővel, egyszer megkö
veztettem, háromszor állottam ki hajótörést, éjet és napot a 
mély tengerben töltvén, mennyi veszedelmeken mentem ke
resztül, gyilkosok között, magam nemzete között, a pogányok 
között, a városokban, a pusztában, az álnok atyafiaknak mi
atta ;" Kor. II, ll, 24 -i:H, ha mondom a nagy apostol, ki 
:r;ninden idejét Isten dicsőségére szentelte, ki érdemei és igaz
ságának öntudatában felkiáltott, elősorolván Krisztusért kiál
lott szenvedéseit: "az lsten, és a mi Urunk Jézus Krisztus 
atyja, ki núndörökké áldott, tudja hogy nem hazudok;" igen
is, ha sz. Pál illy megnyugtató lelkiismeret mellett, mellynél 
fogva ő biztosan remélhette Isten irgalmából a mennyei ju
talmat, mégis ugyanazon levelében határozottan mondja: 
"mert bátor semmiben nem vádol lelkiismeretem, de abból 
még nem következik megigazult állapotom, az Ur pedig az, 
a ki megítél engem." Oh K. H. ha már ezen szent férfiu nyi
latkozik igy, ki Isten kegyelméböl egész a harmadik égbe 
elragadtatott, hogy bár lelkiismérete semmiben nem vádolja, 
mégis azért nem következik megigazulása, mit mondjunk mi 
bünösök?! 
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Mert habár különböző az Isten ajándéka, és egyik tö
kéletesebb a másiknál közöttünk; de mégis egy alázatos szi
vü keresztény sincs, ki Isten előtt mondhatná ez evangeliom
ban dicsekvő farizeussal: ,,lsten, hálákat adok néked, hogy 
nem vagyok ollyan mint egyéb emberek, ragadozók, hami
sak, házasságtörők, avagy minémü itt e publikanus is;" ha
nem inkább az alázatos és büneit elismerő publikánussal kény
telen, mellét vervén, felkiáltani: "lsten, légy irgalmas nékem 
bünösnek !" főleg miután a példabeszédek könyve szzerint: 
"az igaz is hétszer eshetik el napjában;" ·- szentJános apos
tol szerint pedig: "magunkat csaljuk meg, ha azzal kérke
d ünk, hogy nincsen vétkünk." - Erezték ennek igazságát a 
sz. életü férfiak, s azért folytonos sanyargatással iparkodtak 
magukat a mennyei dicsőségre érdemesiteni. - Tehát K. H. 
az alázatos publikánussal kell nekünk is mondani, mellünket 
vervén: "Isten légy irgalmas, nekem bünösnek !" mert Üdvö
zitönk szava: "hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen 
a választottak." Még inkább megkelletik a bünösnek rettenni 
azon, mire az apostol figyelmeztet: "ruindnyájunknak meg
kelletik jelennünk a Krisztusnak ítélő széke előtt, hogy kiki 
elvegye annak, a mi jót vagy gonoszt cselekedett, jutalmát 
vagy büntetését." - És annál inkább retteghet a ke
resztény bünös öntudatában, minél nagyobb hálátlanság a 
bün akkor, midőn hiszszük, miszerint Jézus Krisztus vérével 
megváltattunk az örök dicsőségre; szent tanítását megismer
tük; a szent keresztségben a Szentlélek által megszenteltet
tünk, és mégis bünt követni el nem irtóztunk. - "Mert azért 
halt meg Krisztus - ugymond sz. Pál - hogy a kik élnek, 
nem magoknak éljenek, hanem annak, a ki az ő hasznokra 
meghalt és feltámadott, t. i. Jézus Krisztusnak." 

Ime K. H. a lelkének üdve felül gondoskodó keresztény 
illy félelem~ tekint az ég felé; egy felől öröm és hálára 
emelkedik kebele, megemlékezvén az Isten véghetetlen szere
tetére, mellyet szent fiának a keresztfán lett feláldozásában 
imád, - más felöl megemlékezve gyarlósága mély büneire, 
félelem és rettegés közt tekint a megváltásnak boldog ered
ményére, mellyre magát önvétke által annyira érdemetleni
té! Nem hitetheti el magával -- bár e hiedelem igen kedvez 
gyarlóságunknak, hogy ő neki elég Jézusban hinni, habár 
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Jézusnak nem tartja is parancsolatjait. Ö nem hiheti, hogy 
a keresztény, ki Jézns sz. vérével megváltatott, e megváltás 
által az istenes életre nem inkább köteleztetik , mint a pogá· 
nyok, kik az ISten fiának kilétét nem ismerték. Igenis, Jézus 
szent halálát, intésül veszi a bünnek utálatára; mert ö érzi 
szent Ágostonnal vallásunk igazságát; hogy Isten, kiminket 
nálunk nélkül teremtett, bennünket nálunk nélkül, azaz a 
mi közremunkálásunk nélkül, nem fog üdvöziteni. Mert K. 
H. van egy könyv, mellyben még azok is tudnak olvasni, 
kik még a betüt sem ismerik, mellynek megértésére nem 
szükség a bölcsek iskoláiban tanulni; és ez a lelkiismeretnek 
könyve. Ebből kiki olvassa azon meggyőződést, hogy a bün 
a keresztség után is elválaszt Istentől. Igy a bünös méltán 
retteg, sőt annál jobban retteghet Isten itéletétől, minél több 
oka van egy kereszténynek a Jézus szeretete és igérete által 
a büntöl magát megtartóztatni. Csoda-e azután, ha a bünnek 
öntudatában nem mer reményre buzdulni, mert hiszen semmi 
megfertőztetett nem megyen a mennyeknek országába. 

És higyjétek, bár mi könnyelmünek látszassék is a bü
nös avagy a hitetlen, a lelkiismeret szorongatásától ö nem 
ment. Hogy elaitassa mardosó lelkiismeretét a bünös, keres 
mentséget, vagy pedig a világbani elmerülésben akarja elfe
lejteni azt, mitöl fél, mire gondolni nem mer. Ámde jönnek 
perczek, midön akaratlanul is felriad a gondolatra, hogy mi 
egykor mindnyájan megjelenünk a Krisztusnak itélö széke 
előtt. És ha máskor nem, midön a világtóli elválás , a halál 
veszedelme környezi, oh higyjétek K. H. bizonyára felébred 
benne az örökkévalóságnak rettentő képe. Igen, akkor gyöt
ri a hitetlent, és a bünöst a kárhozat félelme és a boldogság 
elvesztésén való aggodalom. 

De ha visszavezetjük elmélkedésünk fonalát a mondot
takra, a jámbor és igaz hittel lelkesült keresztény kénytelen 
bevallani: hogy, ha Isten nem nyujtott valameily eszközt és 
módot megváltásunk és a szent keresztség után is büneinktöl 
megtisztulhatni, ugy a Jézus szent halálával szerzett lelki örö
mökben részesülhetési reményünk alaptalan. Mert bár igaz, 
hogy az eredendő büntől való megváltás után is megmaradt 
bennünk a gyarlóság, és az akaratnak a roszra való hajlé
konysága; ha igaz is , hogy kisértetünk a test , a világ és az 
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ördög által, s igy némileg mentséget keresünk és találhatunk 
gyarlóságunkban; - mégis nem tagadhatjuk, hogy Isten 
sz. Ágoston szerint nem parancsol lehetetlenséget, hanem int
ve parancsolja azt tenni, a mit lehet, és kérni, a mit nem le
het. - Oh! épen az Isten nem vonja tőlünk meg malasztját; 
mert bár sokszor megenged is bennünket kisértetni, mégis a 
kisértés idejében ád növekedést. 

Tehát K. H. az eddig mondottakból e két igazság vi
láglik ki: l) hogy bár Jézus szent vérével megváltattunk, 
büneink miatt az Isten dicsöségébe nem juthatunk, de 2) az 
is, hogy most, miután illy nagy áldozattal váltattunk meg, 
minö az Isten ártatlan bárányának feláldozása, sokkal inkább 
vétkesebhek vagyunk, ha bünt cselekszünk, s igy inkább kell 
rettegnünk az urnak itéletétől; mert miként arany száju sz. 
János mondja: "ha éltünk hitünkhöz méltó nem leend, a leg
nagyobb büntetést fogjuk szenvedni." Hom. 64 in Matth. Mi
dön t. i. eljövend az embernek fia az ö dicsöségében, és ülni 
fog az ö felségének fejedelmi székében , akkor fogja a bal fc
lől állóknak mondani: "Távozzatok el tölem átkozottak, az 
örök tüzbe, melly készittetett az ördögnek, és az ö angyalai
nak." Mát. 25, 41. 

* * * 
Abban különbözik a kath. egyház tanitása mil1den más 

keresztény felekezetek tanításától: hogy a kath. egyház so
ha nem kérdezheti meg előbb akár önmagát, akár híveit: vall
jon tetszik-e, vagy fog-e a1. emberi gyengeségnek vagy ér
telemnek tetszeni a tanítás, mellyet nyujt? - hanem csak azt 
kérdi, mit tanitott az lsten fia'? és annak tanításától semmi 
nyereség, semmi kilátás reménye alatt el nem állhat. Ö tud
ja, hogy nem engedhet a legkisebben is; mi kinyilatkoztatott, 
emberi vágyak miatt; mert nem a csalhatatlan igazságnak 
az emberek ingadozó véleményéhez, hanem ennek kell az örök 
igazság igéjéhez simulni, és az életnek szerinte alakulni. 

Es azért bár félelmes reánk nézve annak öntudata, hogy 
a megváltás után is a bünös ember nem jöhet a mennynek 
dicsöségébe, és hogy a Jézusbani hit nem elég az üdvösség
re; mégis hitünk ezen igazságát hirdetnem kell nektek, a 
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lelkiismeretes orvosnak követvén példáját, ki nem azt nézi, 
mennyire ízlik, hanem mennyire hasznos a gyógyszer, bár 
keserü is az elkényeztetett ízlésnek; - meg kellett ruanda
nom, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztusnak 
itélö széke előtt, hogy kiki elvegye annak, ami gonoszt vagy 
jót a testben cselekedett, jutalmát vagy bün.~etését. 

Azonban 1{. H., ha tovább fejtegetjük Udvözitőnk taní
tását, bár mennyire félelmes is a bünösnek, mégis csak egye
dül ezen tanítás adhat vigasztalást az igaz hivöknek, mert 
lsten irgalmábani bizalomra ébreszt. Az ó testamentomban 
már igy szól Isten Ezekiel proféta által: "valljon akarom-e 
az istentelennek halálát, ugy mond az Ur lsten, és nem in
kább hogy megtérjen az ö utairól és éljen?" Ezek. 18, 23. 
Ha már az ó testamentom illy reményt nyujt a bünösnek az 
Isten irgalmasságára, mennyivel inkább bizhatunk mi, kik 
hitből megtanultuk, hogy Isten ugy szerette e világot, hogy 
egyetlen szülöttét adná érte? - Mennyivel inkább kelletik 
bizni Megváltónk szeretetében és irgalmasságában, hogy nem 
hagyott el mü1ket remény és orvoslás nélkül, miután ö hir
dette, miszerint mennyei attyjának akaratja, hogy ki benne 
hiszen, örök élete legyen, és el ne veszszen. 

Az evangeliarn története bizonyossá teszi az ájtatos ke
resztényt, hogy Isten nyujtott eszközt a bün bocsánatjának 
elnyerésére. - Sz. Máté 9. részében egy inaszakadtat hoztak 
Jézus elébe, és mondá Jézus: "bizzál fiam, megbocsáttatnak 
büneid" - és midön az irástudók ezen megháborodtak, mon
dá Jézus: "hogy pedig tudjátok, hogy az ember fiának va
gyon hatalma a földön a vétkek megbocsátására, szóla az 
inaszakadtnak: kelj fel - és felkele és haza ~~ne;" Ime K. 
H. milly megnyugtató példa ez, midön Udvözitönk a 
bünöket megbocsátá, és ezen isteni hatalomnak gyakorlatá
ban erősiti a bünbocsánat azon hatalmát, melly e földröli el
távozta után is anyaszentegyházánál lenne maradandó. -
Sz. Lukács 7 -d ik részében olvassuk: "Bemenvén Jézus Simon 
házába, s egy városi bünös asszony alahastrom edényben 
kenetet hoza oda, és kezdé könyhullatásival Jézus lábait áz
tatni, s hajával törülgeté és csókolgatá, és kenettel öntözge
té azokat. Ezt látván Jézus, mondá az asszonynak: megbo
csáttattak büneid, a te hited megszabadított téged, menj el 
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békével!" - Sz. Lukács l 5. részében ismét ujabb jelét talál
juk abbeli erős meggyőződésünlmek, hogy Isten az uj szövet
ségben is módotnyujt a bünösnek, a vele való kiengesztelődésre. 
Érzékenyül hat minden ájtatos elmélkedöre az, mit Üdvözí
tőnk mond az elveszett és megtalált juhon való nagy örömé
ről a jó pásztornak: "mondom néked - igy sz ól J é z us -
hasonlóképen nagyobb öröm lészen mennyben egy megtérő 
bünösön, mint kilenczven kilencz igazon, kiknek nincs szük
ségök a megtérés re," - a megtalált tizedik ezüst pénzről pedi g 
igy szól: "hasonlóképen mondom néktek, öröm lészen az Is
tennek angyalaiközött mir1den megtérő bünösön." Mindezek
nél még szivrehatóbb példával ábrázolja Jézus mennyei a
tyánk irgalmasságát, me ll y el a megtérő bünöst fogadja, a 
tékozló fiunak érzékeny példájában. "Magába szállván pedig 
a tékozló fiu, elméne attyjához mondván: atyám, vétkeztem 
az ég ellen és te ellened, már többé nem vagyok méltó, hogy 
:fiadnak hivattassam. S ime az atya öt, a megtérő fiut öröm
mel fogadja, s örömében nagy vendégséget és vígasságot ren
delt, "mert ime az én fiam - ugymoud - meghalt vala és 
megelevenedék, elveszett vala és megtaláltaték." - Oh ke
gyes Jézus, milly vigasztaló és bizodalmat ébresztő isteni ta
nításod, midőn egy felől a rettentő birónak képében tünteted 
fel a megsértett Isten igazságát, és az i tél ő széken ülő Isten 
fiában csak félelem és csüggedéssei telik el a bünös; más 
részről azonban az elpártolt rosz fiát is szerető, a visszatérőt 
szives és atyai szeretettel visszafogadó atya irgalmasságában, 
a bünös lélekben büneinek bocsánatjára az Isten irgalmassá
ga iránti bizalmat gerjeszted fel, és az angyalok örömével 
édesgeted a rnegtérésre! Tehát e példabeszédből méltán kö
vetkeztethetjük, hogy Jézus bizonyára rendelt, kellett ren
delnie valamell y eszközt és módot, mellyel a tékozló képében 
ábrázolt bünös mennyei atyjához járulhasson, s mondhassa a 
nyerendő megbocsájtás biztos reményével: Atyám, vétkeztem 
az ég ellen és te ellened! 

Mindezeket egybevetvén, az Istenhez térő, s irgalmassá
gában biz ó kereszténynek igy kell magában elmélkednie: Jé
zus , még e földön élt, sokaknak megbocsátá vétkeit, lehet
séges-e az, hogy mivel mi, mint Magdolna, nem áztathatjuk 
bánatos könyeinkkel Jézus szentséges lábait, nem csókolhat-
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juk azokat, mert mennyei dicsőségében, az Atya-Istennek 
jobbján ül, - büneinknek bocsánatját ne remélhessük? miért. 
nyujtott volna Isten irgalmasságára reményt a n,t,egtérö té
kozló fiát elfogadó atyának szeretetében? s ha Udvözitőnk 
megbocsájta Péternek, mert látta könyeit, nem leszen-e irán
tunk is az Atya-Isten jobbján ülö Megváltónk szinte kegyes 
és irgalmas, ha könyhullatásainkkal bánjuk vétkeinket? 
Jézus a kereszten függö latornak, mert megtért, bocsánatot 
és paradicsoroot igért, s csak nekünk nem nyujtott volna mó
Jot és eszközt a büneink által elvesztett paradicsomat ismét 
visszanyerhetui? Nem! ezt sem az Isten fiának szeretetével, 
ki önmagát feláldozta a szent keresztfán, sem az Isten véghe
tetlen irgalmasságával, ki egyetlen szülöttét adta érettünk, 
meg nem lehet egyeztetni! Igenis nincs kétség benne, hogy 
Jézus rendelt eszközt és módot a bünösnek, büneinek bocsá
natját megnyerhetni, különben Jézus drága szent vére hasz
talan ontatott volna ki a világ váltságáért! ... És: ezen re
ményre gerjesztő, s vigaszt hozó igazságon csak egy perczig 
sem kétkedik a katholikus egyház hi ve, mert meggyőződve 
van arról, mit a Szeutiélek által sugallott csalhatatlan kath. 
egyház a trienti zsinatban tanit: "Ha a keresztség által ujra 
születettekben az Isten iránt azon háladatosság lenne, hogy 
a keresztségben az Isten kegyelme által nyert igazulást ál
landóan megőrizhetnék, nem lenne a keresztségen kivül a 
bünnek bocsánatjára más szentségre szükség! De mivel Isten 
gazdag irgalmasságban , megismervén a mi alkotásunkat, a 
bünösöknek is, a kik t. i. a bünnek szolgálatába adták mago
kat, az életre orvoslatot adott, t. i. a penitencziatartás szeut
ségét. - Ime K. H. a penitencziatartás szentségében rendelt 
a jó lsten a bünök bocsánatjára módot és eszközt. Tehát már 
nincs oka elcsüggedni a bünösnek, mert a kath. egyház tani
tása, hogy ami mennyei atyánktól eltávozott tékozló fiúk a 
penitencziatartás szentsége által ismét bünbocsánat reményé
vel járulhatnak Istenhez, felkiáltván: A ty ám vétkeztem az ég 
ellen és te ellened! - Mert Jézus sz. Jánosnál igy szólt apos
tolaihoz: "Békeség nektek, miképen küldött engem az atya , 
azonképen én is küldlek titeket. Vegyétek a Szeutieiket, a 
kiknek megbocsájtjátok bűneiket, megbocsájtatnak nekik, és 
a kiknek megtartjátok, megtartatnak." Milly vigasztalá~ ez 
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a bünösre, milly öszhangzó tanítás ez az Istennek méltóságá
val, midön ö, ki egyedül bocsájthatja meg a bünt, ő rendeli 
a penitentzia szentségét, mellyben bocsánatot igér nékünk! 

A mondottakból megérthettük már, hogy mi Jézus 
szent vére- és halálával megváltott keresztények méltán ret
teghetünk az Istennek itéló széke előtt, ha büneinkböl meg 
nem tisztulunk; mert a mennyországnak dicsöségébe semmi 
megfertőztetett be nem mehet, hanem az örök kárhozatra ta
szittatik a megátalkodott bünös ; ezt kivánván a megsértett 
Isten igazsága, erre figyelmeztetvén bennünket sz. Pálnak 
intése: "mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztusnak 
itélő széke előtt, hogy kiki elvegye, a mint jót vagy gonoszt 
cselekedett, jutalmát vagy büntetését." - De a bünöst bizo
dalomra is ébreszti az lsten irgalma, mellyel a megtérő bü· 
nösnek a penitencziatartás szentségben bünbocsánatot igér. 
Igy tündöklik egyfelől az Isten igazsága, és más felől véghe
tetlen irgalmassága. 

Zárjuk be mármost elmélkedésünket ez ájtatos könyör
géssel: mennyei atyánk! ki nem akarod a bünösnek halálát, 
hanem hogy megtérj en, és az örök jutalomra éljen; ki a meg
tért tékozló fiunak atyjáről előnkbe adott példabeszédben a 
megtérő bünösök iránti atyai irgalmasságodnak fényes pél
dáját adtad, oh kérünk! ébreszd fel bennünk a bünnek utála
tát. Kérünk, ami Urunk Jézus Krisztusnak szent halálára, 
ne engedd, hogy ~ bünben elmerüljünk, s bünbocsánat nél
kül jelenjünk meg Krisztus ítélőszéke előtt. És ha vétkez
tünk, költsd fel bennünk a bánat érzelmét, hogy mi is a szent 
kereszthez borulva, bünbánatos könyeinkkel áztassnk szent
séges lábaidat; - a tékozló fiúval megvallván mi is: vétkez
tünk ellened, és az ég ellen ! De légy irgalmas és kegyelmes, 
mint volt a tékozló fiúnak atyja, hogy legyen öröm menny
ben az angyalok között megtérésünkön, hogy mi is hallhas · 
suk egykor isteni szavaidat: "jöjjetek én atyámnak áldottai, 
birjátok a világ kezdetétől fogva néktek készittetett orszá
got." Amen. 



Nagyböjti ötödik bes~ed. 
,,Atyám ! ha akarod, vedd el e poharat én tőlem, mind
azonáltal nem az én akaratom, hanem a Uéd legyen.~~ 

Luk. 22, 42. 

, A véghetetlen jó Isten tökéletesnek teremté az embert. 
Artatlan volt ez szivében, holdog az Édennek kertjében. 
"Plántálta vala pedig az Ur Isten - igy ir Mózes a Terem
tés könyvében - a gyönyörüségnek paradicsomát, melly
ben helyhezteté az embert." - Nem ismervén a ~ünt, nem 
érezvén annak szomorú következményeit, az első pár ember 
elmondhatta, hogy a paradicsomban töltött élet volt az em
beriség aranykorszaka! - Azonban fájdalom, ugyanazon 
kertben, mellyben boldogságra és bün nélkül, de szabadnak 
teremtetett, megszegvén a véghetetlen jó lsten egyedüli tör
vényét, bünbe esett; elveszté szive ártatlanság á t, akaratá
nak a jóra való erősségét, elszakadt a véghetetlenül szent 
Isten akaratától , saját bünös hajlamát követve; s nem csak 
önmaga az első ember, hanem általa az egész emberiség az 
eredendő bünbe esvén, elesett az Istennek szentségétöl. És igy 
a kigyó által elcsábított Ádám és Éva kiüzetvén a paradi
csomnak kertjéből, azonnal szomoruan tapasztalta a bünnek 
büntetését, a megsértett isteni felségnek haragját; s nem 
csak ö, hanem általa az egész emberiség a harag a kárhozat
nak fia lőn! - Oh, titokteljes bün! oh rettentő itélet l mi
dön egy ember büneért az egész emberiség bünhödik! mikép 
érthetjük meg e büntetést? miképen magyarázhatja azt em
beri értelmünk'? 

Bús érzelem lepi meg az eredendő bün, és ennek bünte-
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tése felett elmélkedöt, s ha ezen elmélkedésünkben, az ó-tes
tamentom történetében, az Istennek az emberi nem üdvössé
gére czélzó rnunkálkodásának tükrében, négyezer éveken 
elhaladván, az uj-testamentomhoz eljutunk - Mát. 26, és 
Luk. 22-dik részében, egy más, emberi értelem által szinte 
megfejthetlen történet vonja magára figyelmünket, melly 
mélységesebb titoknak isméretére juttat; t. i. a Gethsemáni 
kertben, az olajfáknak árnyékában egy szivrázkodtató jele
net tünik előnkbe, és az evangeliarn szövétnekénél szent bor
zalommal közeledik az ájtatos elmélkedő, mert ott lát egy 
szent alakot arczra borulva imádkozni, és hallja esdeni: 
"Atyám ha lehet, muljék el tölem e pohár!" - Ott látja azt a 
halál félelmével küzdeni, és veritékét vérnek csepjeiben le
folyni. És ki ez? - Az, kinek születésekor az angyalok és 
mennyei karok öröméneket zengedeztek, ki felett az egek 
megnyiltak, ez, az Istennek fia, Jézus Krisztus! 

Ime, csodálatos öszhangzás: az első kertben kezdödött 
a kárhozat, a másodikban az üdvösség. Jézus az emberi nem 
megváltásaért szenvedendö hal~lának első fájdalmait itt 
érezte, itt e kertben történt elfogatása, s ebből következett 
keresztre feszítése. Megfoghatatlan titok, miként lehetséges 
az, hogy Isten a mi büneinkért feláldoztassék? Olly mély
séges ezen a keresztény hit alapágazatának szentséges titka, 
és mégis az elmét és szivet csak az isteni megváltásbani hit 
nyugtathatja meg! 

Oh szentséges Jézus! tehát a mi büneinkért kellett ne
ked a halál keserü poharát kiinni? igen , hozzánk viseltető 
véghetetlen szeretetböl kellett neked a bünös emberiségért 
feláldoztatni! Mert az eredendő bünnek kárhozatát Jézus az 
ö szent vérével mosta le , és mert csak Istennek véghetetlen 
irgalmassága szabadithatott meg az eredendő bünnek kár
hozatától, s e z e ls ő; s csak Istennek irgalmassága menthet 
meg minket megváltásunk után is, a bünnek kárhoza tá tól, 
ez leend más o d ik része beszédemnek. Csak kérlek, ájtato
san figyelmezzetek. 

• • • 
Mielőtt az igaz világosság, melly megvilágosit rninden 

embert, e világra jött volna, sötétség födte az emberi értel-
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met, s megmagyarázhatlan rejtélyek s megfejthetlen kér
dések sulya nyomta a pogány világ leghiresebb bölcseinek 
is az Istenhez való emelkedéseit. Azt, hogy az ember a jó 
Istentől, első alkotásában, sokkal tökéletesebb sokkal boldo
gabbnak teremtetett, azt habár nyiltan nem is vallották, de 
érezték, és vallásaikban ezen hitnek bizonyos nyomaira talá
lunk. - Miként egyeztethető meg az Istennek véghetetlen 
szentségével, hogy eredetileg az általa teremtett ember olly 
igen hajlandó a roszra, ifjuságától kezdve egész a sírig? 
miért olly késedelmes, és hamar hanyatló az erkölcs és jó
nak megértésében és követésében? honnan van az, hogy a 
véghetetlen jó Isten olly sok földi bajok és testi nyomornak 
vetette alája a teremtés ékességét, koronáját, az embert, az 
olly rövid életüt az ő büne nélkül? Miként van az, miről 
már Jób 14, 1-2 érzékenyen panaszkodik "az ember rövid 
ideig élvén, sok nyavalyákkal eltelik, ki mint a virág ki
nyílik és elnyomatik, és elfut mint az árnyék, és soha azon 
állapotban meg nem marad?" -- Ezen kérdésekre a régi 
pogány világ bölcsesége, kellő világositás t önmagától soha 
sem adhatott. E megfejthetetlen titkoknak különféle sejtel
meit olvassuk csak a pogány vallás és bölcsek könyveiben. 
Sokan azt vélték: hogy e földi életet egy más jobb élet előzött 
meg, mellyben az ember lelke vétkezvén, büntetésül jutott 
neki e földi bajos és nyomorú élet, és hogy a test mintegy 
börtöne lenne lelk ünknek ; mások aran y korszakról regéltek, 
mellyben egészen boldog és gyönyörüséges volt az ember 
élete. - De mind ezen vélemények csak a tévelygés, csak a 
mesék és költemények közé tartoznak, és legfölebb annyit 
sejtetnek, hogy az isteni kinyilatkoztatásnak minden szikrája 
a pogány setétségben egészen el nem tünt! 

Azonban az emberi értelemnek ezen mindenkor megma
gyarázhatatlan titkot, az első embernek büne, s általa az 
egész emberi nemre átment eredendő bün a legérthetőbben 
megfejti. Tudniillik a véghetetlen jó Isten az embert a gyö
nyörüségnek paradicsomában, boldognak, testiképen is hal
hatatlannak alkotta, még pedig az ő hasonlatosságára. Ime 
itt kitünik a.véghetetlen jóság. Törvényt adott neki, hogy 
az engedelmesség, a tökéletesség és szentségnek folytonos 
gyakorlata által a véghetetlenül szent lstennek akatatát bé-
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teljesitvén, az Isten kegyelmére annál érdemesebb legyen. 
Im itt ismét a véghetetlen szentség tündököl. - De az em
ber megszegte .lsten törvényét, és a rá mondott büntetés 
elérte; eredeti ártatlanságát, boldogságát, és a paradicsom 
kertjét elveszté, el halhatatlanságát! Ime az Istennek szent 
igazsága. - f~s ezek folytán ma Jézus iskolájában arra, 
mire a világ legbölcsebbjei ezer és ezer évek alatt meg nem 
tudtak felelni, a kisded gyermek is biztosan megfelel szent 
Dáviddal az 50-dik zsoltárban: "Mert ime hamisságban fo
gantattam, s bünökben fogant engem anyám." - De még 
jobban s világosabban tudunk felelni sz. Pál apostolnak a 
rómaiakhozi levelében, 5, 12, tett nyilatkozata szerint: "va
lamint egy ember által jött be a világra a bün, és a bi'tn 
által a halál, kiben mindnyá,jan vétkeztünk, mert egy em
bernek engedetlensége által sokan bünösökké lettenek.''- Ime 
e véghetetlenül igaz Istennek itéletében ismét tanuljuk a 
bünnek :J!agyságát és a bekövetkezett büntetésnek bizonyos
ságát. De a véghetetlenül jó Isten az itélet keménysége mel
lett, azonnal véghetetlen irgalmasságának is tanuságát adta 
akkor, mikor első sz üleink felett kimondván az itéletet, egy, 
az időnek teljében eljövendő szabadító Űdvözitőről igéretet 
tőn, ki a kigyónak azaz a gonosz léleknek, a sátánnak meg· 
rontja fejét, az az megrontja a bünnek birodalmát. Ime már 
nem olly megmagyarázhatatlan az itélet és büntetés, melly
nek megváltása az em ber estétől mindjárt megígértetett. Az 
isteni megváltásnak is szüksége csak az eredendő bünböl 
magyarázható meg. - A megsértett törvény szentségét, ki 
adhatta vissza? a bünt, ki törülhett.e el? az ember soha nem 
volt olly tökéletes, hogy az elkövetett bünt szentségével le
törülhette volna; sem a bünben szülemlett ember az Istent 
ki nem engesztelhette vala a bünös emberiséggel. Hogy a 
bünös emberiséget Istennel csak egy szentebb lény, amenny
böl alászállott tökéletesebb küldött engesztelheti ki, átaláno
san a világban elterjedt volt, sőt a pogány valltsban ennek 
sok nyomaira akadni, mint már ezt a sz. atyák észre vették. 
Igenis érezték ezt minden népek mii1den időben, még a po
gány yallás követői is, és azért isteneiknek áldozattal ked
veskedtek , ez által hitték azoknak megengesztelhetését; mig 
egyik nemzedék a másik után a bünbe, a tévelygésbe a bál-
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ványozás sötétségébe mélyebben sülyedett. Igazán elmond
hatjuk a szent irással, hogy az egész test megvesztegette 
utjait. - Ha egyenkint megvizsgáljuk a pogány vallás tév
tanait, a bölcsek könyveit, mint erről a szent atyák tanu
ságot tesznek, valameily átaJános reménynek, bár csak sej
telemnek mondhatjuk, gyenge szálaira akad~_nk. Plutarchas 
hires pogány író bizonyságaszerint Urunk Udvözitőnk szü
letése előtt a legrégibb és átaJánosan elterjedt vélemény volt, 
miszerint jőni fog egy közbenjáró, Isten és emberek között; 
és e vélemény nem csak hagyományilag, hanem a pogány 
vallás titkai és áldazataiban is a barbarok és görögök közt 
el vala tedjedve. - De minél messzebb távozott az emberi
ség az isteni kinyilatkoztatástól, annál inkább elhalaványult 
annak fénye, mig kivévén az Urnak választott népét, csak 
nem egészen eltünt. És igy annak megmagyarázását: miért 
szarongott szive Jézusnak a Gethsemani kertben, miért veri
tékezett Isten arczája vércsöppeket, miért kelle neki látni lé
lekben kínszenvedésének keserü poharát? csak az Isten lelké
től ihletett szent könyvekből fejthetjük meg. Sz. Jeromos azt 
irja lzaiás prof'étáról, hogy ö olly világosan jövendölte meg 
Jézusnak szenvedését, hogy inkább evangelistának kellene 
mondani mint profétának; az az olly világosan jövendöl, 
mintha megtörtént dolgokat irna le. Ugyanis 53-dik részé
ben a jövendő messiásról, az emberi nem megváltójáról igy 
szól: "a mi betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat ö hor
dozta, - megsebesíttetett a mi hamisságunkért, az 6 kéksé
gével gyógyultunk meg, megaláztatott, mert ő akarta, mint 
a bárány viteték a halálra.'' - És ezen ártatlan báránya 
lstennek, az olajfák hegyén arczájára borultan imádkozó 
Jézus, a kertben árultatott el! - "mivel illett - ugy mond 
sz. Ambrus püspök, hogy az váltana meg bennUnket, a ki 
teremtett." Libr. 3. de Fide. Sz. János evangelista igy üdvöz
lötte Jézust midőn meglátná a Jordánnak partjain: .,Ime az 
lsten báránya~ a ki elveszi a világ büneit." - Ezt vallotta 
maga isteni megváltónk: "ugy szerette Isten e világot, hogy 
az p egyetlen egy szülött fiát adná." - Sz. Máténál pedig 
világosan állítja: "Ime az ember fia el fog áruitatni, és ha
lálra kárhoztatják öt, és a pogányok kezébe adják öt, hogy 
megcsufoltassék , megostoroztassék, és felfeszítessék ; de har-
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roadnapon feltámad! és az ember fia lelkét adja sokakért 
váltságul!'· - Az utolsó vacsorán pedig igy szól Jézus· "Ez 
az én vérem, az uj szövetségé, melly sokakért kiontatik a bü
nöknek bocsánatjára." - Ezt vallják közösenaz apostolok is. 
Sz. Pál a korinthusiakhoz vallja: "hogy mindnyájutikért 
halt meg Krisztus, és hogy mi értünk feszíttetett fel." Sz. Pé
ter pedig I. 3, 18. mondja: "mert Krisztus is szenvedett egy
szer a mi vétkeinkért mint ártatlan a bünösökért, hogy ben
nünket Istennek bemutatna." És sz. János tanusága szerint: 
"Jézus Krisztusnak vére megtisztit bennünket minden vétek
től.'' l. l. l, 7. - Tehát Jézus az ő vérével és szent halálával 
megmentett bennünket a kárhozattól, midön ö, kiben bün nem 
volt, magára vette az egész emberiség bünét, "a ki a mi bü
neinket maga hordozá az ő testében a keresztfán" - ,,kinek 
sebei által gyógyultatok meg,'' Pét. l 2, 24.; "mert Üdvözi
tönk önnön magát feláldozá mi érettünk, hogy mü1ket meg
váltana minden hamisságtól, és vétektől." Tit. 2, 14. Tehát 
a bünnek eredetét és annak megváltását az isteni kinyilat
koztatásból megtanulhatjuk 

Nagyok és megfoghatatlanok titkai az isteni kinyilat
koztatásnak, mellyek egyenkint tekintve az emberi értelmet 
kétkedés örvényébe sodorják, ha az igazság oszlopától, .a 
csalhatatlan Isten szavától eltávozik. De ha az emberi nem 
felett munkálkodö isteni gondviselésnek intézkedéseit hitünk 
világánál vizsgáljuk, akkor gyenge értelmünk is átlátja, hogy 
minden öszhangzásban áll az Isten véghetetlen tökéletes
ségeiveL Ime magát a világnak semmiböli teremtését ki fog
ná megmagyarázhatni, és mégis a mindenható lsten hatal
mának csak a semmiböli teremtése a világnak egyedül meg
felelő, me rt a meglevő dolgokból alkotni az emberi kéz is tud. 
Az eredendő bün büntetésének nagyságától megretten az em
ber a mindenható Isten büntető hatalmának érzetében, midőn 
első atyánknak büne és büntetésében az egész emberi nemet 
részesülni és bünhödni akarta Isten igazsága. Az eredendő 
bün büntetésére gondolva, fel kell kiáltanunk Dáviddal: 
"melly rettenetesek a te cselekedetid Uram!" - Igen vele 
kell mondanom: "lássátok az Isten cselekedeteit, rettenetes 
az ő tanácsiban az emberek fiain ! Zsolt. 6 5, 3. De, ha az 
igazságos Isten rettentő ítéletét egybehasonlítom avval , mit 
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isteni Megváltónk mond János evangeliama 3-dik részében: 
"ugy szerette Isten e világot, hogy az ö egyetlen szülött fiát 
adná, hogy minden, valaki ö benne hiszen , örök életet ve
gyen," - "mert nem küldötte Isten az ö fiát e világra, hogy 
itélje e világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa," -
és a mint ugyanazon evangelista 15. részében olvassuk: "sen
ki nem adhatja szeretetének nagyobb bizonyságát annál, 
hogy ha életét feláldozza barátiért !" - ekkor fel kell ismét 
ugyanazon profétával kiáltanom: Zsolt. 107, 5-7, ,,hálákat 
adok néked U ram, mert nagy az egek felett a te irgalmassá
god, és a felhökig a te igaz mondásod !'' - Igenis megemlé
kezvén az eredendő bünnek rettenetes büntetésérö1, és egybe
hasonlitván ama véghetetlen szeretettel, melly irántunk cso
dálatosan kitünik az lstennek a Szentháromság második sze
mélyének megtestesülése- és keresztre feszitésében; meghajol
va a mélységes titok előtt, e megmagyarázhatatlan isteni 
szeretet előtt, mit mondhatok egyebet, mint hogy az istenfé
lő Tóbiással imádkozzam mondván: "Igaz vagy U ram, és 
minden ítéletid igazak, és minden utaid irgalmassággal, hív
séggel, igazsággal teljesek." Tób. 3, 2. 

A megváltás tehát megerősit a hitben, meg az isteni hit
és az isteni kinyilatkoztatásnak igazságában, midön a leg
mélységeseb b titkoknak olly tökéletes öszhangzásáról meg
győzödünk; de megerősit az isteni megváltás reményében 
is, midőn látjuk, hogy lsten az emberi nemet magas rendel
tetése felé, az Istenhezi jutásához megfoghatatlan utakon, de 
biztosan vezérli; mert egyfelől az itélet 1 másfelől az irgalom, 
egyfelől az igazság, másfelől a szeretet; egyfelől a kárhozat, 
másfelől az üdvösség, a véghetetlen Istennek szentséges ter
vében egymással találkoznak. Mert a mint sz. Leo észre ve
szi: "ha az ige testté nem lett volna, soha nem térendett visz
sza a halandóság az örökkévalóságra." Leo Serm. 70. alias 
68. de passione Dom. Sz. Ágoston szerint pedig: "a nagy be
tegnek, a bünben sinlödö emberiségnek csak illy orvosa, mi
nö az Isten fia, lehetett;" - mert - a mint megjegyzé sz. 
Ambrus: - illő volt, hogy az váltana meg bennünket, a ki 
teremtett!" - És azért tudván sz. Péter apostol levele sze
rint, hogy "nem romlandó aranyon vagyezüstön váltattatok 
meg, hanem Krisztusnak, mint szeplőtelen báránynak, legbe-
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csesebb vérével," - méltán énekli a kath. egyház az ereden
dő bünröl: "oh szerenesés vétség, melly illyen és illy nagy 
Megváltót érdemlett!" -

Az is.~eni második személy által történt megváltás, az 
lsten és Udvözitönknek az emberiséghez viseltetett legna
gyobb szeretetének záloga, és igy minket is az lsten iránti 
legnagyobb szeretetre kötelez. S ha Mózes törvény tábláira 
vésve volt az Isten szeretetének törvénve, annál inkább kell, 
hogy sziveinkben vésve tartsuk a v{ghetetlen lsten iránti 
szeretetet, kik szerencsések vagyunk hitben meggyőződni 
arról, hogy ugy ~ze rette Isten e világot, hogy egyetlen 
szülött fiát adná érette. És e szeretetnek nem merö érzelgés
nek, hanem tettekben nyilvánuló szeretetnek kell lenni, 
mellyel őt imádni, az ö szent nevét dicsőiteni, és szent aka
ratját teljesiteni iparkodjunk. Igy egy igaz keresztény édes 
és legkedvesebb kötelességének tartandja, nlÍt Jézus Máté 
22. részében parancsol: "Szeressed a te Uradat Istenedet tel
jes szivedböl és teljes lelkedből, és teljes elmédből." - De 
t?vább a megváltás szent hite jelesen megtanit minket az 
Ű dvözitö Jézusnak hála szeretetére, ki az örök dicsöségből 
földre leszállt, hogy minket érdemetleneket a legnagyobb 
szenvedések és kínos halál által megváltana, hogy önmagát 
mennyei atyjának áldozatul bemutatná. Oh bizonyára senki 
nem adhatja szeretetének nagyobb bizonyságát annál, hogy 
ha életét feláldozza barátiért. És azért sz. Pál apostol megem
litvén, hogy Krisztus megalázá önmagát, és engedelmes lőn 
a halálig, hálaérzelemtől eltelve, felhijja a világot: hogy 
"Jézusnak nevére minden térd meghajoljon mennyben, fol
dön, és a föld alatt, és nlinden nyelv vallást tegyen a felől, 
hogy Jézus Krisztus legyen az U r, az Atya Isiennek dicső
ségében," Filipp. 2, 10;- mert sz. Péter apostol bizonysága 
szerint: "nem adatott az em berek között az ég alatt más név, 
melly által kellene nekünk üdvözülni." Ap. csel. 4, 12. 

Minden jó és igaz keresztény hálaoltárt emel szivében 
Jézusnak, és öt miudenek felett szereti. Ki ne indulna meg 
csak annak emlékére is, mit az olajfák hegyén mondott Üd
vözítőnk: "Szomoru, ugy moud, az én lelkem mind halálig."' 
"Atyám! muljék el tölem, ha lehetséges e pohár, mindazon
által nem a mint én akarom, hanem a mint Te!" - Az apos-
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tolok eltelve hálaérzettel, Jézus szent nevében szóliták 
hiveiket, avval üdvözlötték, avval zárták be leveleiket. "Az 
t1r Jézus Krisztusnak kegyelme legyen veletek mindnyája
tokkal," igy szokta sz. Pál apostol rendesen bezárni leveleit., 
---,-- igy a többi apostolok.- Ök látták szenvedni az Isten :fiát, 
de csak ök is lehettek ,annyira áthatva az iránta .. való szere
tettő l, hálaimádástóL Atszállott az apostoloktó] Udvözitönk
höz viseltetett nagy szeretet és imádó kegyelet a hivekre is. 
Tudva volt ez még a pogányok előtt is. Tudjuk Plinius hely
tartó leveleiből, hogy a keresztények Jézus tiszteletére szent 
énekeket .zengedeztek. Innét a Jézus Krisztus nevébeni kö
szöntés olly régi, hogy egészen az apostoli időkre megy 
vissza. Sz Ágoston igen sokszor beszédjeit igy kezdé meg: 
"dicséret Krisztusnak" vagy pedig "dicsértessék az U r Isten:' 
A.tment e szent és dicséretes kegyelet a későbbi időkbe is, 
ugy hogy minden üdvözletek felett az ájtatos hivek inkább 
becsülnék ezen köszöntést: "dicsértessék a Jézus neve!" A 
mint azután a buzgó vallásosság külsőképeni nyilvánitása 
megfogyatkozott, az álrniveltség pedig tovább terjedett, 
meggyérült Jézus nevének is dicsérete olly anny~ ra, hogy 
csak nem elfelejtettük már azt,. hogy egymást Udvözitőnk 
nevében köszönteni keresztény szokás. Sőt valljuk meg, már 
szégyennek tartjuk mondani; dicsértessék a Jézus neve! Ál
szemérem tiltja ajkainkat e dicséretes köszöntésnek elmondá
sától; nagyobb úri és miveltebb asszonyi körben pedig meg
bántásnak vennék, ha az U r szent nevének dicséretével ko
szönnénk be. Igenis, ezt téve talán miveletlen vak buzgól
kodóknak is tartatnánk - Nem ezélom kárhoztatni kellő 
korlátok köz t a miveltség nyelvét, vagy a mivelt üdvözle
teket; de kárhoztatnom kell azon feledkezést Jézus nevéről, 
mellynél fogva az csak nem egészen eltünt a magasabb kö
rökböl! Kárhoztatnom kell azon bünös szemérmet és félénk
séget, hogy már keresztény keresztényt Jézus nevében üd
vözleni szégyennek tart! - Az Isten fia menn y ből szállott 
alá, véres verítéket izzadott, a halál poharát kiüritette, 
hogy minket üdvözítene; és mi elfelejtjük, mi szégyeljük 
szent nevét dicsérni, a ~,dicsértessék a J ézus"-sal egymást 
köszönteni. Oh valóban hálátlan felejtkezés! 

Ha Isten kegyelmére méltók akarunk lenni, ha igaz 
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hálával kivánjuk imádni Üdvözitö Jézusunk véghetetlen sze
retetét, fel kell ismét vennünk jelszavul Jézus dicséretét, és 
a nélkül, hogy megsértsük vagy megvessük az illedelmet, 
minden rang és miveltség különbségenélkül köszöntsükegy
mást Jézus nevével, ha nem is mindig, legalább gyakorta. 
Ha kivánjuk sz. Pállal, hogy az U r J é z us Krisztus kegyelme 
legyen velünk; legyen gondunk, hogy a kisded gyermek
nek első köszöntése, mellyre rebegő ajka felnyilik, az ur Jézu~ 
dicsérete legyen. Gyermekeiteket tanitsátok meg a keresz
ténysf.g jelüdvözletére "dicsértessék a Jézus neve!" - Csa
ládfő, köszönts te is ugy: "dicsértessék a Jézus," s hidd el, 
kegyelme lészen veled. Igenis léptessük élet_be ujra ismét, 
ezen , .az apostolok idejéből százmazott, ájtatos szokást, ezen 
keresztényi köszöntést nemcsak iskoláinkban, nemcsak a 
szegények házában, nemcsak a papla.kok és zárdákban, ha
nem minden rend ü és rangu és miveltségü keresztények közt, 
mindenütt, és mindenkor ez legyen jelszavunk: "dicsértessék 
a Jézus!" - mert Jézus nemcsak a szegényekért, hanem a 
nagyok és gazdagokért is ontá ki szentséges vérét, s igy 
minden emberhez irányoztatott a nagy apostolnak ama rnon
dása: "a Jézus nevében minden térd meghajoljon!" - Kü
lönben is komoly figyelmünkre méltó Urunknak szava: "va
laki vallást teend rólam az emberek előtt, azt én is magaménak 
vallom az én atyám előtt, valaki pedig megtagadand engem 
az emberek előtt, én is megtagadom őt az én atyám előtt, ki 
mennyekben vagyon." 

Az eredendő bünnek - értelmünkre nézve -- megfog
hatatlan titka, az isteni megváltásban mint láttuk, tökélete
sen meg van oldva. Az lsten véghetetlen igazsága, véghe
tetlen szentsége, az ö véghetetlen szeretete s irgalmasságával 
csodálatosan öszhangzik! Hitünk szerint meggyőződvén ar
ról, miszerint nem romlandó aranyon vagy ezüstön, hanem 
Jézus sz. vérével váltattunk meg, biztos már reruényünk az 
üdvösségre, s leborulva imádjuk lsten szeretetét, midőn egyet
len fiát adta a világért. A legmélyebb hálaimával teljék el 
keblünk, midön az olajfák hegyén az Istennek egyszülöttét 
a valóságos Istent, Üdvözítőnket vért izzadni, a halál félel
mével küzdeni látjuk, és imádságában mondani: "Atyám! 
ha lehetséges , muljék el e pohár!" 
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Oh irgalmas, oh véghetetlenül· kegyelmes mennyei 
Atyánk! éleszd fel keblünkben az irántad való legbuzgóbb 
szeretetet, hogy ne félelernből, hanern irántad való szeretet
ből kerüljük n bünt, mellynek megváltására sz. Fiadnak 
áldozata kivántatott. Oh gerjeszsz hálaérzelmekre szent Fiad 
szenvedése iránt , hogy megemlékezvén a keseri.i halál poha
ráról, mellyet ő olly szivesen ivott megváltásunkért, szent 
Pállal mindent megvetni készek legyünk, hogy Krisztust 
megnyE>rhessük. Tedd dicsövé szent nevedet, hogy az egész 
világon minden térd meghajoljon előtte, és az egész világon 
azok is, kik eddig nem ismerték megváltásod szent malaszt
ját, győzödjenek meg a felől, miszerint az emberek közt nem 
adatott más név , mellyben üdvözülni lehessen , mint a 
mi Urunk Jézus ·Krisztusnak szent neve. Amen. 

--·---



Nagyböjti hatodik beszed. 
,,Kicsoda ez, a ki még a bünöket is megbocsájtja?"{ 

Luk. 7, 49. 

A hütlen tanítványtól elárult Üdvőzitő, Pilátus ítélő
széke előtt, ártatlanságának érzetében, rnidőn a sok harnis ta
nuk ellene felhozattak, megostoroztatott, tövissel megkoro
náztatott, szent hallgatással türte bántalmaikat, és az őt fag
gató Pilátusna.k kérdéseire nem felelt. Pilátus ezért mondá 
Jézusnak: ,1nekem nem felelsz-e? nem tudod-e, hogy hatal
mam vagyon megfeszitésedre, és hatalmam vagyon elbocsáj
tásodra?" Felele Jézus: "nem volna semmi hatalmad ellenem, 
ha néked onnan felülről nem engedtetett volna." 

Nagy volt Pilátus hatalma, valamint nagy a világ fejf!
delmeinek lstentől nyert hatalmok, rnidőn kegyelemszavok 
felnyitja a börtönök ajtait, leoldja a bilincseket, és az eként 
megkegyelmezettek hálával emlékeznek a fejedelem kegye
lemszózatára. De a megszabadult bünös, bár megkönnyítve 
érzi magát, és leoldvák a testi bilincsek, s igy bár nagy jó
tétemén y a neki adott kegyelem ; de a mardosó lelkiismeret 
bilincseit, mellyek őt, az elkövetett bünnek öntudatával szo
rongatják, nincs földi hatalom, rnelly feloldhatná. És igy bár 
szabad testiképen a rnegkegyelmezet,t bünös, de lelkiképen 
kötve van a bünnek kínzó érzetétőL Es ki oldja fel attól? ... 
Hogy ember az Isten törvénye ellen elkövetett bünt meg nem 
bocsájthat, olly tisztán belátja az emberi értelem, hogy 
már ezer nyolcz száz s több évek előtt, midön Jézus a büneit 
sirató Magdolnának mondaná: "megbocsájtatnak büneid ," a 
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jelenlévők megütközvén, magokban kezdték mondani: "ki
csoda ez, a ki még a bünöket is megbocsájtja?" 

Illyetén kérdéssel nem egyszer találkozhatni napjaink
ban is: "ki az az ember, ki büneinket is megbocsájthatja ?" 
Azt, hogy a bünnek elhagyása, a bünnek bánása, a bocsá
natra szükséges, azt igen el szokta ismerni a világ; de annak 
szükségét, hogy büneinket az U r szolgájána.k megkelletik 
gyónni, és hogy ezt Isten rendelte a penitencziatartás szent
ségében, ezt nehezen szokta bevallani. - Nem egyszer talál
koihatni az életben katholikusokkal is, kik főleg más vallá
suak előtt a gyónásról szólni is szégyenlenek. Mások ismét 
azt mondják, hogy ök jó katholikusok, ők megismerik, hogy 
minden egyházak között a katholika egyházJézus igaz egy
háza, ök szivesen járnak templomba, és hisznek az anyaszent
egyház tanításában; de a.zt, hogy a bünnek bocsánatjára a 
gyónás szükséges, magokkal el nem hitethetik; ök megvall
ják, hogy ök nem gyónnak. - Sokan azt állitják, hogy a 
gyónás, a fülbeli gyónás az, mi igen sokakat elrettent a katho
lilea egyházbai visszatéréstől. 

Mind a mellett, bár igen is ohajtja a kath. egyház hi
veinek lelki üd vét, de a kivül állóknak is mielébbi megtéré
sét, és ámbár imádkozik is a tévelygőknek, a hitetleneknek, 
meg a pogányoknak is megtéréséért, és nincs kedvesebb oliaj
tása , mintsem hogy mielöhb lenne egy akol és egy pásztor; 
mégis az lstentől kinyilatkoztatott igazság árán nem fogad
hat el illy nyereséget, a hivek számát nem kivánhatja nevel
ni bár minemü hitágazat odaengedéséveL És azért, bár mi 
kényes, eltürhetetlennek látszassék is a gyónás, a kath. egy
ház attól soha el nem tér, és hiveit meg nem szünhetik inte
ni és buzditani, hogy gyónják meg büneiket, és a pap által 
nyerjék meg büneik feloldozását. Mertlsten rendelte a hivek 
üdvösségére a szent gyónást, melly által a bünös bünétől 
feloldozta tik. S azért mai beszédem tárgya leend annak meg
mutatása, hogy Isten rendelte a szent gyónást a penitenczia
tartás szentségében, és ez e l sö; és azért minden igaz katho
likus az anyaszentegyház parancsolatja szerint tartozik bü
neit meggyónni, s csak ez által nyerheti vissza lelkiismereté
nek tisztaságát s nyugodalmát, ez más o d ik része beszé
demnek. K. f. -
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* * * 
Ha az isteni bölcseségnek Jézus tanitásábani kinyilat

koztatását értelmünkkel mérlegeljük, és nem az alázatos hit
nek szent érzelmeitől, hanem inkább a kétségeskerlés és pa
rányi értelmünkkeli el bizakodástól indíttatva, majd egy majd 
másik titkát vizsgálgatjuk a keresziény hitnek; ugy bizo
nyárami is azt fogjuk mondani többször, mit sz. Jánosnál a 
kafarnaumi hallgatók, kik midön értelmökkel meg nem fog
hatnák, miként adhatja Jézus az ö szent testét eledelül, mon
dának: "kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja ezt?" - Igy 
van a szent gyónással is. Ha emberileg fejtege~jük, miként 
lehetséges az, hogy ember, egy hünös ember, a felszentelt 
pap, az Isten ellen elkövetett bünöket megboc~ájthassa? hogy 
ö megoldhassa nem csak a földön, de a mennyre nézve is n 
lélek búnkötelékeit? Ha ezt a kétkedő értelem homályos szö
vétnekénél, és nem az isteni hit által felderült ész világánál 
vizsgálgatjuk , mi is azt fogjuk mondani, mit Jézusnak hall
gatói: "uehéz beszéd ez," és mit a meglepetett kétkedők: 
"kicsoda ez, ki még a bünöket is megbocsájtja?" Mert értel
münk nem találja fel a felszentelt pap hatalma, és a bünök 
bocsánatja közötti egybefüggés t. Hogyan lehessen az, hogy 
midőn a pap e szavakat kimondja: "én téged feloldlak nún
den büneidtöl az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek 
nevében, amen," lehulljanak a bün bilincsei, feloldódjanak 
a lélek kötelékei, és a porból lett ember szava az egekig fel
hasson, és az általa feloldott büuös Isten előtt mint már meg
igazult, ugy álljon? Igaz, ezt gyarló értelmünk magától át 
nem ]áthatja. De ha az kitünik, hogy maga a bün ál ta] meg
sértett isteni felség, az ő sz. Fiának Jézus Krisztusnak szent 
vére és halála által szerzett véghetetlen érdemeiért ruházta 
fel az ö szolgáját ezen hatalommal, - akkor igen is van már 
egybefüggés a felszentelt pap szavai, és a bünbocsájtás közt; 
akkor nem kisebb az ok az okozatnál, azaz akkor nem a por
ból lett bünös ember, hanem Isten bocsájtja meg a bünt a mi 
üdvösségünkre, ember által; és igy a mÜ1denható Isten az, ki 
a foldön a pap által feloldozza a bünöst. 

Hogy pedig ezen hatalmat adta Isten az apostolok sze
mélyében az egyháznak, a világ végezetéig fenmaradandó 
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egyháznak, kiviláglik a következökbőL - Feltámadása után 
az együtt lévő apostolok- és tanítványoknak Üdvözitőnk litt
hatóképen jelent meg, és őket tanitván, miképen keJlessék az 
ő m8nnybemenetele után az egyház ügyeit intézni, igy szólt 
hozzájok: "Miképen engem küldött az Atya., azonképen küld
lek én is titeket," és rájok lehelt mondván: "vegyétek a Szent
lelket, a kiknek megbocsájtjátok büneiket, megbocsájtatnak 
nekik, és a kiknek megtartjátok, megtartatnak." - Tehát 
az, kinek a mennyei Atyától minden hatalom adatott a fol
dön és mennyben, és igy maga az isteni Megváltó, a valósá
gos Isten és ember, adta a hatalmat a bünnek nem csak fel
oldozására, hanem megtartására is. De ezen hatalomnak gya
korlására tudnia kell a gyóntató atyának a kereszténynek 
büneit; miképen tudhatja pedig, midőn rendszerint kiki bü
neit rejtekben szokta elkövetni, miképen tudhatja ezt a pap, 
ha csak önmagunk fel nem fedezzük a bünt? Mert Isten ad
hatott, a mint adott is hatalmat a bevallott bünöknek meg
bocsájtására, de az ő mindentudását, a sziv és vesék tudomá
nyát, nem adta papjainak; miként fogja tehát megitélhetni a 
pap, valljon ollyan-e a bünös bánata, olly erős-e jobbulási 
szándoka, hogy kimondhassa felette eme az Isten kegyelmé
ből hathatós szavakat: "én téged feloldozlak az Atyának és 
Fiunak és Szeutiélek Istennek nevében!" - E felett szüksé
ges a felszentelt papnak a bünös lelki állapotát is ismerni, 
mert ugy tekintsétek sz. Pál apostol szerint az U r szolgáit, 
rnint számadókat, kik számolni kötelesek arról, miként vi
gyáztak fel a hivek lelkére. És azért, ámbár Jézus egyházá
nak hatalmat adott feloldani a bünöktöl, mondván sz. Máté
lláll 8, 18: "valamiket feloldoztok a földön, fellesznek oldva 
a mennyben is;" mégis előre bocsájtá azt, hogy "valamiket 
megkötöztök a foldön, megkötve lesznek amennyben is." És 
igy nf:m szabad Jézus parancsa szerint nékünk a mi tetszé
sünk szerint feloldani a bünöst, hanem az ö saját vallomásá
ból; lelke feltárt állapotjából előbb meg kell ítélnünk, valljon 
érdemes-e a bünös a bün feloldozására, vagy nem. - Ez volt 
minden időben a keleti ugy mint a nyugoti egyháznak ösz
szehangzó hitérzelrne, hogy t. i. a bli.nös a gyónásban büneit 
elmondani, meggyónni köteles, hogy azután a felszentelt pap 
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Isten rendelete szerint a feloldozás vagy megkötés hatalmát 
gyakorolhassa. 

Találtattak ugyan, söt vannak ma is, kik azt állitják: 
hogy a gyónás csak a későbbi idők szüleménye, hogy a fül
be való gyónás .. csak papi koholmány legyen, és sem Istentől 
sem magától Udvözitőnktől nem vette származását. - De 
ezen állitást eddig ~ég be nem bizonyitotta senki. Hiszen, 
ha a gyónást nem Udvözitönk rendelte, ugy nincs értelme 
Jézus nagy jelentőségli szavainak, nincs értelme ama szentsé
ges, méltóságteljes tettének, hogy reájok lehelvén, ruondá: 
"vegyétek a Szentlelket, a kiknek megbocsájtjátok büneiket, 
megbocsájtatnak, a kiknek megtartjátok, megtartatnak." -
Különben is , ha ezektől kérdezzük, ki hozta tehát be a gyó
nást, melly időben hozatott az be'? felelni nem tudnak; mert 
tizennyolcz század lefolyása alatt, minden időben annak nyo
mára akadunk, s az apostoli időkkel egy koru. - Sz. Pál 
Efezusban predikálván, és több csodákat tévén, annyira meg
hatotta az ö beszédje a már hívőket, hogy sokan a hivek kö
zül megjelennének s megvallanák, és elbeszélnék hibás csele
kedeteiket. Ap. csel. 19, 18. Sz. Irén a második században in
ti a hiveket, hogy megbánván büneiket, azokat gyónnák 
meg. Afrikának nagy tudományu és szentségü püspöke sz. 
Cyprián, ki az apostolok idejéhez igen közel élt, dicséri azo
kat, kik vétkes gondolatjokat az Istennek papja előtt bánat
tal bevallották és meggyón ták. Kéri és inti híveit, hogy mig 
élnek, addig gyónjanak meg az ur szolgáinak a feloldozás 
kieszközlésére. S. Cyprian. de lapsis. - Sz. Ambrus püspök
höz tódultak a gyónók. "Senki meg nem igazul, ugy mond 
sz. Ambrus, a bünből,, ha csak elébb meg nem gyónja vét
két." Libr. de parad. Es igy mentül tovább vizsgálgatunk a 
következő századokon keresztül, mindinkább meggyöződhe
tiink arról, miszerint a szent gyónásnak isteni eredetét, a 
bün bocsánatjának elnyerésére való szükségét mindenkor és 
mindenütt, s mindnyájan hitték a keresztény kath. egyház
ban. Már a második században a montanisták, késöbb az albi
gaiak, és Viclef követői többek közt az egyház átkát azért 
vonták magokra, me rt a kath. egy háznak a papi feloldozás 
hatalmáróli tanításával homlokegyenest ellenkeztek. "Senki 
se hitesse el magával, - igy szól sz. Ágoston - mondván, 
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rejtekben, Isten előtt tartok penitencziát; Isten, ki nekem 
megbocsáss~n, tudja, mit teszek én szivemben. Hát ok nélkül 
mondatott Udvözitőnk által: a mit feloldoztok a földön, fel 
lesz oldozva a mennyben is? a hatalom kulcsai ok nélkül 
adattak lsten egyházának?" Hom. 49. iuxta alios 50 de poe
nit. De ki is hihetné azt el, hogy ha nem Jézustól és az apos
tolok idejétől származnék a gyónás eredete, hogy annak a 
keresztény világ alája vetette volna magát? s hogy a hivek 
rang és rendkülönbség nélkül letérdeltek volna büneik meg
gyónására az ur szolgája előtt, ha a gyónás csak emberi ko
holmány, nem pedig isteni intézet lenne? - Nincs tehát 
kétség, hogy mint ennek előtte ezer négy száz esztendővel 
sz. Jeromos megjegyzé, hogy az eredendő bün igájától meg
szabadult ember, midőn a cselekedendő bünnek szirtjénél ha
jótörést szenvedett, csak a szent gyónásban talált, mint egy 
elveszett, szabadító táblát. 

Különösen feltünő, hogy a kath. egyház hittitkai közül 
alig van, melly ellen több megtámadás intéztetett volna, 
melly gyakrabban ostromoltatnék, mint a szent gyónásróli 
tanítás, épen azon tan i tás, me ll y Isten hatalmát, az emberi 
nem iránti irgalmát leginkább kitünteti, s mellyet Isten ki
nyilatkoztatott azért, hogy általa a bün miatt. elveszett lelki 
nyugalmat visszaszerezhessük. - Azonban ez nem ingadoz
tatja meg a csalhatatlan egyház szilárdságát, ő a világ min
den lármájának ellenére azt tanitja, hogy a bünösnek gyó
násban van üdv. Ö ugy tesz, mint a beteggel a lelkiismere
tes orvos, nem azt tekinti , mi ízlik, hanem mi hasznos a be
tegnek. - De ha ájtatos figyelemmel vizsgáljuk a szent 
gyónást, abban semmit fel nem fedezhetünk, mi akár Isten
nek felségével, akár az emberi észszel meg nem egyeztethető 
volna. A bünös vétkezik engedetlenség által, s megsértvén 
Isten akaratját, ez ellen büszkén felemelkedik; de midőn a 
gyónásban megjelenik és a csak Isten előtt tudva lévő vét
keit is bevallja, az engedetlenség büne, engedelmessége által 
mintegy eltörültetik, és az Isten akaratja ellen vétkező maga 
vallván meg vétkeit, elismeri az Istennek szentségét, el ha
talmát; és midőn megjelenik egy szintén gyarló ember előtt~ 
a hitnek ájtatos elismeréseü l vallja, hogy Isten, ki egyedül 
bocsájthatja meg a bünt, épen a bünösnek megalázására a-
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dott hatalmat a bün kötelékeit feloldani, még pedig olly ered
ménynyel, hogy azok mennyekbcn is feloldassanak. - Mert 
miután J é z us sze nt vérét ontá érettünk a keresztfán, lehetet
len feltenni azt, hogy az ő vére és halálával megváltott, de 
azután is gyarló hiveit nem áldotta volna meg olly szentség
gel, mellyben a büntől megszabadulhasson. -

Hogy emberi értelmünknek nehéz ezt belátni, igaz, -
de hiszen a véghetetlenül bölcs Istennek kinyilatkoztatása 
szükségképen csak ollyasmit tartalmazhat, mit emberi érte
lem magától fel nem foghat; különben szükség sem lett volna 
Istennek mennyből alászállani, és kinyilatkoztatni a hittitko
kat, mellyeket fül nem hallott, sem ember nem látott; ha mi 
saját elménkből feltalálhattunk volna mindent, mit Krisztus 
hirdetett, hitünk ekkor nem isteni, hanem csak emberi lenne. 
S most már, miután tudjuk, hogy Jézus apostolainak a bün-

. bocsátás és megtartás .hatalmát adta, a szent gyónást is, bár 
mi különös:1ek tessék is az elménczkedő emberi észnek, mint 
Isten kegyelméből nyert áldást hálás szivvel illik fogadnunk. 
- Kitünik épen a gyónásból az Istennek felsége, midőn ő, 
ki a rejtekben is látja az elkövetett bünt, azt kivánja, hogy a. 
bünös megalázva, vallja meg, és igy eleget tegyen azon vét
kességért, mellyel ő titokban vétkezvén, mintegy azt látszott 
vélni, hogy Isten, mindentudó szemei a rejtekbe nem hathat· 
nának. - Kitetszik a gyónásból az Istennek felsége, midőn 
hisszük és valljuk, hogy a bün bilincseit már itt e földön 
megoldhatni, - az ő szent nevében, - és hogy ez egyedül 
csak az ö hatalmának müve. Megfelel Isten véghetetlen ir
galmasságának, midön Jézus a megváltott emberiséget nem 
hagyta vigasztaló szentség nélkül, melly őt a szent kereszt
ségben nyert, de cselekvő büne által elvesztett ártatlanságá
ba visszahelyheztesse; néki a penitencziatartás szentségében 
az ur szolgájának Istentől nyert hataimánál fogva a boldog 
örökkévalóság reményét visszaszerezze. - Az Isten fia kien
gesztelte a megsértett isteni felséget a megváltott emberiség
gel, és ö ne adott volna ruódot és eszközt a megváltott de 
bünbe esett embernek az Isten megengesztelésére? Isten vég
hetetlen szeretetének legcsodálatosabb zálogát, szent fiának 
megtestesülésében feltaláljuk, s mégis illy nagyszeretet után 
a megváltott, de ismét büHue esett hivei t, Ü u vözitőnk, menny-



218 

bemenetele után, a bünbocsánat megnyerhetésének minden re
ménye nélkül hagyta volna el, hogy az egyszer bünbe esett 
keresztény a kétségbeesésig küzdjön a bün öntudatával, Is
ten itéletének rettentő félelmei közt? ! . . . Ezt a véghetetlen 
irgalmas Istenről, a hit által felvilágosodott keresztény értel
me fel nem teheti, hanem igen is ájtatos szivvel áldja az ur 
kegyelmét, mellyel felruházta az ö szolgáit, és a mennynek 
kulc~~it a feloldás hatalmában átadta felszentelt papjainak. 

Es ha kissé figyelmesen elmélked ünk a sz. gyónás fe
lett, anak egész szerkezetéböl kitünik, hog y nem hasonlit a 
földnek ítélő székéhez; s érezzük, hogy valamell y magasz
tos mennyei származás lengi át az egészet. - Ime itt a vétkes 
nem erővel hurczoltatik a biró elébe; az egyház csak a sze
retet hangján hijja őt nem hogy kárhoztassa, hanem hogy 
üdvözitse; eseng mint hiveit szerető atya, hogy térjenek 
meg, és gyónják meg büneiket; s azért a vétkes önmagát . 
jelenti a biró előtt s vádolja, bizonyos lévén előre, hogy ha 
kellőleg járul az ur szalgájához, elkövetett bünének bocsá
natját megnyeri. Nem fél a vétkes, hogy bár minö nagy 
legyen büne, annak ig~zi bánat és elégtétel után, meg ne 
nyerhesse bocsánatját. O vádolja magát, és a biró, az egy
házi férfiu, hisz a bünös vallomásának, minden tanu minden 
egyéb vizsgálatok nélkül, mert sehol ugy nem bünhödik a 
bünös hamis vallástételeért, mint épen a szent gyónásban, 
mert a felső biró, kinek csak helyettese e földön a felszentelt 
pap, olly hatalmas, hogy ő a szivnek is tudja legtitkosabb 
rejtekeit, és igy a bünös, kárhozatját önmaga készitné ma
gának. - Ez a biró, csak azt kivánja tudni, vallj on van-e 
igazi bünbánatja, igazi jobbulási szándoka a bünösnek? 
kész-e eleget tenni az elkövetett vétkekért? s a mint erről 
meggyőződik, lstentől nyert hatalmával feloldja őt a bünnek 
bilincseitől, és ismét megnyitja neki a mennynek kapuját.
Ez itélő szék elől senki sincs kivéve! ugy alázza meg ma.gát 
e szék előtt a biborban fénylő császár mint a szegény Lázár. 
Isten itélő széke előtt, mellynek helytartója a gyóntató szék, 
nincs személyválogatás. Sőt maga a felszentelt pap is, ki 
Istentől nyert hatalmát a bünösök felett e székből gyako
rolja, saját lelkének bünös állapotjában, ez i tél ő szék előtt 
teszi büneinek vallomását, itt kiván ő is azoktól feloldatni. 
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Valóban ez itélö szék azon hely, hol min~nyájan legillöbuen, 
vétkeink öntudatában felkiálthatunk: "En vétkem, én vét
kem, én igen nagy vétkem!" - Itt szereztetik elégtétel 
Isten szent igazságának, midön a hünösnek el kell ismerni 
büneit, s bevallani, hogy ö megsértette a véghetetlen Istent. 
Tehát elismeri Istennek véghetetlen szentségét, mellyet meg
sértett; elismeri lstennek mindentudását, midön a tejtekben 
elkövetett vétkekről vádolja magát, és igy magasztalja Is
tennek mindentudó dicsőségét. Kárhozatra méltónak vallja 
magát, s igy elismeri a büntető Isten sz. igazságát; szánja 
büneit, Jézus érdemei által Istentől bocsánatot kér, és eké
résben· az lstennek véghetetlen irgalmasságát vallja be, mert 
csak a véghetetlen irgalmas Isten adhat bünbocsánatot. -
Az által, hogy lstennek ugyan, de mégis egy, erre bár Isten
tentőL felhatalmazott, de mégis embertársának kell bevallani 
büneit, itt meg van a bünös megaláztatása. - V égre az 
elégtételre is kész, és itt ismét kitünik az elkövetett rosznak 
jóvátétele, legalább az ő következéReiben. Igen, ha a szent 
gyónáshoz elfogulatlanul, s a vallá~ szivmeleg érzelmével 
járulunk, el kell ismernünk, hogy benne minden megfelel 
az Isten méltóságának, s hogy nincs, nem is lehet a fol
dön ehez hasonlitható itélet, s hogy egész szerkezetén á töm
lik mennyei származásának magasztos jelleme. 

Az egyház hitczikkei közül alig van egy, melly na
ponta annyi megtámadásnak annyi félreértésnek volna ki
téve, mint a szent gyónás; alig van keresztény kötelesség, 
melly olly sokszor elmulasztatnék vagy nem . voltaképen 
használtatnék, mint a szent gyónás; és azért engedjétek meg, 
hogy még tovább fejtegessem a sz en t gyónásnak hasznait; 
hiszen K. H. üdvösségtek van azzal összekapcsolva, s mi az 
urnak szolgái , ismervén annak szükségét, nw.lhatatlan kö
telességünknek tartjuk: ezen Istenti.H vett feloldási hatalom
mal a hivek lelki üdvére munkálni, sannál inkább buzdítani, 
minél inkább látjuk meghülni a buzgalmat, vagy nevekedni 
a csábitó törekvése,ket. 

Eddig vizsgáltuk a gyóntató széket, mint lsten itélö 
székét; de több rejlik még a gyóntató székben. Igen is az 
egyházi férfiu nem csak itélő l?irája a bünösnek, hanem egy
szersmind atyja a bünösnek, felebarátja, lelki orvosa. "Gyó-

Phlliiny f·izelek 1\iP.djo a Szenl·lsl·oan ~írsulal. JI. rüz. 15 
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nom amindenható Istennek - és neked lelki atyámnak/'
illy bizalmas s vigasztalásteljes szavakkal kezdi a bünös 
Isten szolgája előtt büneinek vallomását. - Mint a tékozló 
fiut kitárt karokkal, mint szeretö atya fogadja ott az Isten 
szolgája a 1ünbánót. Mennyi ösztön már csak ez is, hogy 
egész fiui bizodalommal járuljunk a gyóntató atyához. -
Neki, mint jó atyának, csak azon kell törekedni, hogy a 
bűnösnek meggyógyítsa lelki sebeit, s megmentse őt a lelki 
haláltól; ö bánkódik a bánóval, örvend a megtérőveL Iste
nem! ha azok, kik a gyónástól álszemérem vagy félelem 
által visszatartják magukat, - ha azok hetekinthetnének az 
ur szalgájának lelkébe, és láthatnák mi édes, mi angyali 
i)röm ömleng annak szivében egy igazán megtérő bünös fe
lett: oh akkor el vetnének minden félelmet, s bizalommal 
sietnének a gyóntató székbe, s a megtérő fiuval szivesen re
begnék e szókat: "Atyám vétkeztem az ég ellen, és te elle
ned!" - De egyszersmind a legbiztosabb orvosa is a lelki 
betegnek a gyóntató atya, midön felfedezi a bünnek forrását, 
és figyelmezteti a kisértés ideje és helyeire, s igy a lelki 
betegségnek, a b~nnek elkerülésére módot és utasítást ad. 
Azért mondja sz. Agoston, hogy ,,a szent gyónásban a titkos 
betegség a megbocsátás reménye által felfedeztetik." Mennyi 
nagy bün terhe nyom ná soknak keblét, csüggesztené a jövö 
életre reményét, mennyi lelkiismeret mardosása dulná sok 
vétkes, de már vétkeit megbánó bünösnek szive nyugalmát, 
ha a gyónásbani föloldozás áldásával nem birnánk! Látja 
Isten, s tudják a hivek maguk, kik e jótéteményben része
sültek. - Hány eset van, hol lelki bajaiban nem tud taná
csot adni magfinak az ember, és mégis aggodalmait és gyöt
relmeit másnak fel nem. fedezheti, nen1 fedezné fel mindenért! 
De az, ki a Jézus által üdvösségünkre rendelt sz. gyónást 
ismeri, az bizalommal szól a gyóntató atyához, tudván, 
hogy ann~k ajkait az örök hallgatás megtörhetlen pecsétje 
zárja el. 6 tudja, hogy a világ hatalma az ur szolgájának 
teste felett ugyan nagy, és mint egykor nep. sz. Jánost, a 
kiváncsi fejedelem Moldva vizében eltemetheti, de azért a 
papnak ajkait a gyónás szentséges titkának megsértésére 
nem erösza.kolhatja. Igenis, a legnehezebb és legveszélyesebb 
körülményekben is, teljes bizalom és hittel járulhattok ez 
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lstentől e foldön rendelt itélő székhez, mert itt nincs félelem 
az elárulástól, nincs félelem a felfedezéstől. - Oh K. H. ha 
tudná a világ, értem azon világot, ru ell y ezen a bünös em
beri nem üdvözítésére I~ten irgalmából nyert mennyei aján
dékot, a szent gyónást nem csak kerüli, de még gúnyolja 
is, - ha mondom tanui lehetnének - mennyi lelki háboru
ság csillapul meg a gyóntató székben, hányan tartatnak 
vissza a kétségbeesés örvényétől? mennyi uj élet támad a 
bün álmába elmerült szerencsétlenek felett, midön az lsten 
irgalmasságából meritett vigasztaló remény balz~amát cse
pegteti a gyóntató atya a bünei felett aggódó keresztény 
szivébe? mennyi gyülölség engesztelődik? hány irtózatos 
hosszu fajtatik el legborzasztóbb dühében? mennyi elrabolt 
jó hir és név, igazságtalanul eltulajdonított vagyon adatik 
vissza az által, midön az ur itéló székében azt mondja a pap 
a gyónónak, hogy nem bocsátatik meg a bün, mig vissza 
nem adatik, ami elvétetett? Oh! mondom, ha azt igy éreznék, 
mint érezzük mi; ugy tudnák, mint tudja az ur szaigája: 
akkor nem emelnék lelketlen szavokat a gyónás ellen fel, 
hanem velünk és a jobb keresztény világgal mondanák: hála 
és dicsőség az urnak, millyen jó az Isten az őt szeretökhöz! 

Hát ha még K H. megemlékezünk ana, mit sz. Pál 
mond: "hogy el van végezve, hogy núnden ember meghal
jon, és az után megítéltessék !" - És eljön az óra, midőn 
egyfelől a mulandóság, másrészről az örökkévalóság áll 
az élet határához eljutott halandónak szemei előtt; miclön 
tehát egyfelől a bizonyos halál, másfelől a bizonyos itélet 
félelme rettegteti a bünös halandót, midőn elhalaványul az 
emheri bölcseség minden fénye, s midön a bünös embernek 
az annyira kedvelt földi örömöknek csak tövises emléke ma
rad fen a mardosó lelkiismeretben ; oh ! igen ekkor, ekkor 
érzi a hittőllelkesült haldokló keresztény az lsten irgalmát, 
melly a papnak adott feloldozó hatalmában előtte ekkor leg
dicsőbben tündöklik, midőn hiszi, hogy a büneit megbánó s 
meggyónó kereszténynek, a büne által előtte bezárt menny
nek kapuit a felszentelt pap Istentől nyert hatalmánál fog\·a 
felnyitja l - Keresztény! ki kerülöd a gyontató széket, ki 
nem ismered e mennyei adománynak üdvös erejét, menj 
egyszer egy hitében lelkesült haldokló kereszténynek ágyá-

J 5'" 
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hoz, s ott meg fogsz győződni, hogy a szent. gyónás s a fel
szentelt papnak feloldozási hatalma Istentől. nyert ajándék, 
és a keresztség után vétkei ruiatt szenvedő bünös léleknek 
egyedüli mentö eszköze. 

• 
K. H., már-már közelediink Jézus szentséges kinszenve

rlése, halála, és feltámadása ünn_epeihez: Isten kegyelméből 
·nyolczad nap alatt megváltásunk ünnepét fogjuk ülni. És 
azért mielőtt beszédemet bezárnám, engedjétek meg, hogy 
sz. Leo pápával int~elek és felkérjelek, hogy minél inkább 
közeled ünk,· s annál inkább készüljünk a nagy ünnep méltó 
megülésére és tiszteletére .. Álljon pedig készületünk a sziv
nek tisztaságában, a bünnck szeunyéből a sz. gyónás általi 
megtisztulás ban. Ha valamikor, most igazán jön ek az üdvö~ség
re alkalma~, kellemes napok; itt az óra felébredn i s elvetni a 
sötétség munkáját, és felölteni az üdvösség paizsát. Emlékez
zetek meg arról, miszerint minden járnbor és igaz hive Jé
zusnak~ és igaz hi ve a kath. egyháznak, ha nem többször, 
legalább egyszer, husvét táján büneit töredelmesen meg
gyónja, és az oltári szentséget magához veszi. Ki tudja, 
me.gengedi-e Istenünk, hogy a jövő év husvét ünnepeit is 
megérhessük , ha most az anyaszentegyház parancsolatját 
nem teljesitjük? - De miért is. vonakodnánk mi egy olly 
parancsolatnak teljesítésétől, mellyet az utolsó vacsorának 
nagy napján, a világ hatalmas fejedelmei is saját ájtatos 
példájokkal mindenkinek ajánlani buzgón vetekedp.ek? midőn 
öket ·is ~z ö alattvalójoknak , de mégis gyóntató atyjuknak 
zsámolyához töredelmes szivvel járulni lelki örömmel szem
léljük. Minő lelkiismerettel fogunk közeleclhetni Jézus ko
porsój:íhoz, · ha azon bii.nök terhelik lelkünket, mellyeknek 
megváltásaért életét feláldozta? - V ess ük el a kárhozatos 
szégyenkedést, becsüljük többre Jézus vérével megváltott 
lelkünket -- a; hitetlenek a vallástalanok álokoskodásaináL 
Nevelje buzgóságunkat az első keresztény századok dicső pél
dája, midön a hivek lelki örömmel s ki tartó buzgósággal, 
épületes ájtatossággal járulának a szent gyónáshoz és az Ol
tári-szentséghez. Kövessük ezeket. Csak illyen sziilök fognak 
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örvendeni ájtatos s erkölcsös gyermekeknek. Illyetén nevelök 
és tanítók fognak hálát arathatni, egykor a földön vallásos 
növendékektől, s mennyben Istentől jutalmat remélhetni; 
illy urak fognak egykor hüséges szaigákkal dicsekedni; 
illy vallásos tisztviselők, elöljárok fognak istenfélő, erköl
csös engedelmes polgárokat képezni; szóval csak igy fog a 
kath. egyház virágzani, és igy Jézus szentséges érdemei ál-
tal itt áldást, és mennyben üdvöt találni. . 

Emeljük fel. ugyanazért az egek urához alázatos szivün
ket, és mondjuk: 

Kegyelmes Megváltó! kinek szentséges tekintete sirásra 
fakasztotta a téged megtagadó, de bünét megbánó Péter 
apostolt, ébreszd bennünk is kiu.szenvedésednek emléke által 
a bánatnak érzelmé t. Támaszsz szivünkben, olly erős jobbulási 
szándé ko t, hogy félretévén szégyenkedést, kétkedést, sies
sünk az általad rendelt lelki atyához, és minden tartózkodás 
nélkül, mikéut előtted vétkeztUnk, ugy vétkeinket be is 
valljuk. Oh támogasd lankadó ak~ratunkat szent malasztod
dal, hogy megtisztulva a büntől a szent gyónásban, és meg~ 
erösödve szent testednek vételével, megtisztult szivvel kese
reghessünk kínszenvedésed felett. 

Könyörülj rajtam, Istenem! a te nagy irgalmasságod 
szerint, és a te könyörületességed sokasága szerint törüld el 
hamisságomat. Moss meg inkább engem, és büuömböl tisz
ti ts meg engem, mert ismerem hamisságomat, és a bünöm 
előttem van mindenkor, Vétkeztem, és gonoszt csl3lekedtem 
előtted. Fordítsd el arczádat büneimről, és minden hamissá-
gomat törüld el.· Teremts bennem tiszta szivet , és az igaz 
lelket ujitsd meg belső részeimben. Add meg nékem a te üd
vözítésed vigasságát: a töredelmes és· alázatos szivet meg ne 
vesd! Amen. 



Nagyböjt első pentekén. 
A szent kereszt győzelmi jele hitünknek. 

A z:sidók ugyan csodajeleket kivánnak, a görögök pedig 
!; ölescséget lfercsnek; - mi pedig hirdetjük a meg{es~i
tett Kris;:tust, kiben a z,sidók ugyan botránkoznak, a po-

gányok pedig bolondságot látnak Kor. l 1 , 22-23. 

Bús komolyságot,, és feszült figyelmet veszek észre 
t.isztelt hallgatóim; s látván mindegyik arczvonásain a benső 
megilletödést, öuként azon ájtatos hiedelem ébred fel ben
nem, hogy e szent időnek, mellyuek mint üdvösség napjai
nak megszentelésére szeretettel hí fel mindnyájunkat az egy
ház, magasztos~ága, és fontossága illette meg a sz íveket; -
mert hogy sz. Pállal szóljak: "most az üdvösség napja," 1) 

ruellyet núnden komoly gondolkozásu kereszténynek, lelki 
üdve te]{ intetébőlfelhasználni szent kötelessége; ha csak időt, 
drága időt veszteni nem akar, mellyet kipótolni, vagy visz
szaidézni soha, de soha nem lehet. 

Az oltáron pedig, az egyszerü keresztet, mint megváJ
tásunk jelképét látom lebegni. - És miért e kereszt? -
Minden kereszténynek, mig az marad, kereszt a jelszava; 
mivel mindene, miben dicsekedhetik, a keresztről árad reá; 
- magát a keresztény nevet is, a kereszt adta neki.- Mert 
mi a keresztény? keresztviselő, keresztkövető, kereszten ftig
gönek tanítványa, Jézusnak keresztjel alatt vívó bajnoka.
Keret1zten győzte meg Jézus a halált, e jelben kell a keresz-

1
) Kor. II. 6, 2. 
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ténynek is győzedelmeskedni. - l\'Iár akkor, mikor születése 
első perczében, Jézus lobogója alá beállott. a kereszt bélyege 
üttetett reá; minthogy a keretztviz, melly az élet kapuja, 
hármas keresztvonalban öntetett fejére, az Atyának, Fiunak, 
Szentléleknek nevében. Tehát a keresztényt mind neve, mind 
keresztsége, mind a kereszttől vett véghetetlen javai kötele
zik, hogy a kereszthez fiuilag ragaszkodjék, ágai alatt 
éljen, benne gyönyörködjék, s attól, ki rajta függött, tanul
jon keresztet viselni, vagy is minden kellemetlen eseteket, 
mellyek az életet sürün környezik, békével, nagylelkűen, 
s örömmel türni mind addig, mig az örök végzet szerint, be
végezvén pályafutásunkat, visszatérünk ismét a foldbe, a 
honnét vétettünk; s akkor sirha1munkon ismét a kereszt 
ékeskedik, mellynek árnyéka alatt csendesen kipihe11jük földi 
fáradalm in ka t. 

Visít a harczi sip, s riadóra késztet; a vitéz figyel, fel
ugrik fekhelyéből, s a merre lobogni látja a zászlót, melly 
alá esküdött, arra tör, s elszántan küzd alatta; lobogjon az 
a hegytetökön, vagy az ellenséges vár falain, a golyók zá
pora közt ezer halállal is szembe száll, s vakmerő rohammal 
mászsza meg utána és érette a sziklameredcket; mert lobo
góját elveszítni, vagy elhagyni gyávaságnak, gyalázatnak 
tartja; dicsöségnek pedig a.zt hi ven megvédeni. - Ha pedig 
a harcz ezer viszályai között elrongyollott már a zászló, milly 
dicsöség abból csak egy darabkát is nyerhetni! mellyet szent 
ereklye gyanánt hiven rejteget keblében a harczfi. 

IL H, a rni harczi jelünk is feltüzetett az oltárra, a szent 
kereszt; s az egyház erélyes szavakkal késztet a küzdésre, a 
n1inket a bünök rabságába ejteni törekvő ingerek elleu; és 
lehet-e keresztény, ki késedelmeskednék e harczban részt 
venni, vagy a mi még roszabb, tán utálattal fordulna el a 
kereszt jelétől, melly örök üd v össégének eszköze volt; s a 
mellyen egyedül zöldellett ki minden reményünk?- Pedig 
fájdalom, wkan vannak a kereszt fiai között is, kiknek un
dor és botrány a kereszt, mint hajdan a zsidóknak, vagy 
hogy sz. Pál szavaival szóljak: "kik Krisztus keresztjének 
ellenségei." 1) 

1) Filipp. 3, 18. 
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De tőlünk távol legyen másban dicsekedni, mint a mi 
urunk Jézus Krisztus keresztjében; mert mi abban 1-szi:)r 
hitünk győzelmi jelét látjuk az élet viszontagsági közt, 
2-szor reménységünk éltetöjét; 3-szor az isteni és emberi sze
retetnek zálogát; 4-er az önmegtagadásnak ösztönét, 5-ör 
a földi hiuság jelképét; 6-or az erősséget halálos küzdelmeink
ben; 7-er földi kUzdéseink után sirhalmunknak ékességét, 
mellynek árnyéka alatt az elporhadt keresztény, biztosan 
pihen meg a feltámadás napjáig. - .Ezek lesznek a szer1t 
keresztről vett tárgyai böjti elmélkedéseinknek. És pedig 
mai napon lássuk a sz. keresztet, mint hitünk győzelmi jeiét. 

Boruljunk tehát a sz. kereszt tövéhez, és szent megille
tődéssel hallgassuk· a kitüzött elmélkedési tárgyakat; hogy 
azokat életünkre alkalmazván, midön majd a sz. kereszt egy
kor az égen feltünik, s a végitéletre hivand bennünket, ne 
legyen jele vesztünknek, hanem jele örök üdvünknek. -
Legyen bár a zsidók előtt botrány, a pogányok előtt kába
ság, nekünk a sz. kereszt hitünk _győzelmi jele lészen. Figyel
jetek. 

• • • 
Hajdan a zsidó nemzet a népek sorában fényes polczon 

állott; de valamint e foldön semmi, ugy e nemzet dicsősége 
seni volt állandó. -- Pompejus győzelmes sassai előtt meg
hajolni kényteték Judea; s elvesztvén ősi törvényeit, szoká
sait, önállóságát, a nemzetek sorából ki törültetett. -:- Izrael, 
közösen megvetett, s főkép egy római polgár szemében, igen 
csekély becsü nép; a tiszttartók önkénye által kormányoz
tatott, kiknek szeszélyessége az elkeseredettség tetőpontját 
idézé elő. _:_ Személy _s vagyonbátorság számukra nem lé
tezett, sőt szolgaságuk bélyegéül keresztre feszitéssel bün
tettettek. - A keresztre feszítés a legaljasabb, s leggyalá
zatosabb büntetés neme volt; nem csoda tehát, ha sz. Pál 
szavai szerint a kereszt a-zsidók előtt botrány vala. 

Ennyire niegtöretve és megsemmisitve e hajdan dicső 
nemzet, szivszakadva sovárgott az igért Megváltó után, ki 
őt e nyomasztóság alól felszabadítván, régi dicsöségébe visz
szahelyezze. - E remény érzetében, ök egy hatalmas, és 
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dicsőségben· fénylő szabaditót vártak, ki megingassa a f'oldi 
trónokat, a hatalmasokat semmivé tegye, és széttörje rabbi
lincseiket. Azonban az illy képzetek s előitéletekkel eltelt 
nép közt, Jézus a világ megváltója megjelent; a hatalompál
cza helyett nádat tartván kezében, s a királyi trón helyett 
a gyalázatos kereszt oltárán függve, imigyen kiálta az ural
kodni s fényleni vágyó ncmz.ethez: a ki közületek első akar 
lenni, legyen az utolsó. - A diadalmi pompa, és fényben 
vár_t Megváltó, a kereszt oltárán lemeztelenítve, ezer sebek
ből vért fol yatva, megcsufoltatva hal!\> meg, lehajtván ösz
szemarczangolt fejét; -,-- lehetett-e előre csak gyanítani is, 
hogy az illy gyalázat fájáról hirdett~tett tudomány, a zsi
dók között viszhangra találand? 

De mégis ugy lett; - A megváltás munkájában az Isten 
keze müködött; mert alig rebegé a haldokló Istenember a 
megváltás munk:íjának teljesültét, mondván győzedelmi han
gon: "bételjesedett ;" 1) a föld belsejében megháborodék, s 
Golgotának ezeréves sziklái megrepedeztek; - a halottak 
mohos sirjaikat elhagyván , a dühöngő nép közt elsurranva, 
borzadalmasan tarták elébe az épen elkövetett iszonyu bün 
vádját;·- a nap megta.gadá világító fényét, a templom kár
pitja szétrepede, s a jelen.! evő nép e rendkivüli tünemények 
által vétkes mámorából felriadván magába szálla, s mellét 
veré. - Éltében a Megváltó számtalan csodákat mivelt, s a 
tolongó sokaság megindulás nélkül tudta szemlélni azokat, 
és némán távozék azok látásától; s im a Golgotáról , megtö
rődött szivvel tértek visssa. - Az élő Megváltónak szavai 
hatás nélkül hangzának el ; - és a kereszten függönek hall
gatása, megrendíté az ÍEtengyilkolókat. - Ki nem látja 
mind ezekből a sz. kereszt győzelmét, a lankadó· Megváltó
nak erősségét, a haldokló Istenember hatalmát? De ez csak 
kezdete volt Judeában a kereszt győzelmének, melly csak 
hamar elterjedett minden népek között. 

U gyariis pünkösd napjának ünneplésére ősi szokás sze
rint, az ismert világ minden részeiből, temérdek nép gyüle
kezett össze Jeruzsálembe; - Péter apostol •ez alkalommal, 
fellépe, s lelkesedéssel hirdeté az üdvösseg igéit, a nazareti 

1) János 191 30. 
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Jézust, ama férfiut, ki meghitelesíttetett Istentől erők, cso
dák és jelek által, ki keresztfára függesztetvén megöletett; 
s im a megilletődött különböző nemzet és ajku hallgatók kö
zül, azon egy napon háromezeren keresztelkedének meg, a 
megfeszítettnek nevében; - kik házaikba visszatérvén, s a 
történteket elbeszélvén , ök is terjeszték a kereszt hitét. -
Igy növekedék a kereszt tanítványainak száma; s a kereszt, 
ez a gyalázat fája , a hitnek jelévé lőn. 

Nem volt kisebb a kereszt győzelme a pogányok között 
is. ~ A rómaiak isteneiket fényes trónokon ülve, hatalmas 
villámokat szórva, fényes magasztosságban képzelték: mint 
a szépség példányait, a vitézség bajookit; - lehetett-e tő
lök várni, hogy azon Jézust, ki saját nemzetsége áltál meg
vettetett, rnegcsufoltatott, s mint hitvány fereg széttiporta
tott i - ki hatalom jeiéül, kezében ingadozó nádat, tündöklő 
diszjelek helyett fején tövis koronát viselt i - lehetett-e mon
dom a büszke római néptől várni, hogy ezen összekínzott 
Jézusnak hódoljon, öt Istennek imádja, s keresztjét tisztelje? 
- Azonban mégis ugy lett; mert alig ment végbe Golgo
tán a véres áldozat, a százados elmgadtatván a töriéntek 
által, őrségével együtt nyiltan teszi a vallomást: "ez bizo
nyára Isten fia volt" 1) - Kételkedjék tehát bárki Jézus 
istem:ége felől, kételkedjék a kereszten végbevitt megváltás
ról, s ha nem látta Jézust a szelek és haboknak parancsolni, 
ha nem látta öt az ég, föld, s halottakon uralkodni, hallja 
csak a pogány századosnak őrségével együtti vallomását, és 
érteni fogja: hogy az emberi nemért meghalt Jézus, bizo
nyára Isten fia volt; ~ s e percztöl fogva a kereszt a pogá
nyoknál többé botrány nem volt, hanem ezerenkint tódultak 
tiszteletére. - Krisztus, az élő Istenr.ek fia, az ö keresztje 
váltott meg minket, ez jele hitünknek; - e szavak hang
zottak a birodalom minden részeiben, és magában a főváros
ban is. 

Egy egyszerü szegény halász, pénz s tekintet nélkül, a 
megsemmisült Zsidóhonból vándorla a világ fővárosába i s ez 
Péter volt, - Ki ügyelt volna e szegény palestinai vándorra, 
midön _az utfélen fáradtan lépdelt? - Ki látta akkor Péter-

2) Márk 15 , 39. 
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ben, hogy ő leend Rómának második alapítója; és ugy lett. 
A világhirü Rómában, a szegény Péter halász megveté há
lóját, s többé nem volt oka panaszkodni: U ram egész éjszaka 
munkálódván semmit nem fogtunk; mert gazdag halászata 
volt, egy egész közönség lett tartalma, a malaszt hálójának. 
És a kereszt, ha bár azonnal Róma halmai, s templomai fölé 
nem tüzetett is, de mélyen vésetett az uj hivők sziveikbe; 
mert Péter, ki kezében tartá a mennyeknek kulcsait, birta ez 
által a föld lakói sziveiknek kulcsát is. 

Igy a római császárok tündöklő trónja mellett, feláJii
ták az apostoli főnök,ök a kereszt trónusát, és Róma, melly
nek hatalma a tengerek határin túl terjede; Róma, melly 
királyok és népeknek törvényeket osztott, Róma hatalma 
Péter által és utódaibanamenny és poklokigterjede; Róma, 
melly előbb népeket és nemzeteket vasbilincsekbe vert, Pé
ter megjelenése, s az evangeliami szabadságnak hirdetése 
által, a királyokat és népeket a kereszt szelid járma alá hó
ditá; s a föld kereksége, e várossali szent kötelékben, tör
hetlen leve a sötétség hatalma ellen. 

Jézus keresztje ugyan felállíttatott, de keresztény vér
tenger önté azt el mind Rómában, mind a világ egyéb részei
ben. - A határtalan hatalmu római birodalomnak egyesült 
ereje vivott mindenütt, a védtelen egyház első csemetéi ellen. 
Az apostolok, s velök százan, utánok milliók hulltak el a 
kereszt hiteért; de ez, meg nem akadályoztathatá a kereszt
hitnek terjedését, sőt naponkint ezerek s ezerek veték ma
gukat a. kereszt zsámolyához, véröket s va.gyonukat áldozván. 
A pogányok kezei elfásultak a vértanuk kínzásában, de ezek 
szent hitökhezi ragaszkodásukban meg nem rendittettek. Sőt 
nem egyszer a kínzók látván a keresztények szerény szilárd
ságát, az Istenbeni törhetlen bizalmát, csodálatos ájtatossá
gát, szent hitünk isteni (!rejéröl meggyőződve, Jé.zus hivei, s 
egyszersmind megtérésök áldozatai lőnek. - Tömérdek volt 
a kivégzett keresztények száma, s a halál, és még ennél is 
kegyetlenebb szenvedések látása, a keresztények számát nem 
csak nem csökkentette, hanem napról napra szaporította, 
ugy hogy historiai igazsággá válnék hamar bölcs Tertullián 
mondása: a hittanuk vére, a kereszténység magva. - Szo
moruan emlékezünk ug p n vissza az első hivek szenvedésire; 
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de ebbőlleginkább kitiinik az egyház felett őrködő isteni gond
viselés, mert azt a még csak keletkeztében lévőt egyszerre o ll y 
nagy erővel támadta meg a világ' hogy az; isteni fentartás 
nélkül bi"zonyáraelhaland.- Igy győzedelmeskedett a kereszt 
hite az üldözések, a kínzások fölött, de diadalmaskodott az 
érzékiség fölött is. 

A pogány vallás hízelgett az ember érzékiségének; -
főképen a gazdagok szerették a pogány vallást, merb ez, még 
a bünt is erényképen tüntetvén fel, vágyaiknak, érzelmeik
nek szabadon, még vallásos gyakorlatból is áldozhattak ; 
mégis ezrenkint megvetvén a földiek h,iuságát, sietének az 
érzékiség fertöjéböl, az ujjászületés fordőjébe, a keresztények 
vérfordöjébe. - Igy győzedelmeskedett a kereszt, a tévta
nok fölött is: - a tévtanok elmultak, s a kereszt hite szep
lőtelen tisztaságában tündöklik mai napiglan is. -· Melly 
fényes győzelmét a kereszt hitének látván a fejedelmek, lát
ván minden hatalmas törekvéseiket meghiusul va; elismerni 
kezdék a kereszt hite mellett küzdő titkos felsöbb hatalmat, 
s előtte meghajolván, nem csak pártfogásukba vevék azt, 
sőt tlicsőségnek tarták tagjai közé számittatha tui. - · Igy a 
kereszt hite felemelkedvén a trónokra, a fejedelmek tekinté
lyök által is elősegitvén az ige apostolainak müködését, fel
derült a kereszténység hajnala, s ütött a bálványimádás vég
órája. - A bálvány templomok keresztény templomokká 
alakulván, fölöttök mint a hitnek jele tündökle a szent ke
reszt; - az evangeliom magasztos világossága által a nép 
szeme felnyilván, átkezdé látni, hogy ama bálványképek, mel 
lyekben ő istenséget hitt rejleni, csak üres emberi kéz alkotta 
faragványok voltak; - látta, mint omlottak össze imádott 
bálványai a nélkül, hogy felvillant volna bennök az isteni 
erőnek legkisebb szikrája; csoportosan fordultak el e hideg 
kőomladvá.nyoktól, s hel~·ettök a ha.lmok s hegytetőkön, az 
utfélen s házaikban, csak egy jel tündöklőtt, melly minden
kinek mindene volt, a szent kereszt. - Igen azon keresztet, 
mellyet előbb csak gonosztevők vállai hurczoltak, Heraelius 
császár diadalmenet közt saját vállain vitte a Golgotára visz
sza. - A kereszt, mellyen hajdan csak gonosztevők függöt
tek, most ·. már a császárok s ki rá] yok kebleit ékes i té, s 
kitüntetési jeliü szolgál az érdemekkel tündöklő polgárok nak. 



231 

- Igy lett a sz. kereszt tizennyolcz százados jele a hitnek, és 
tántoríthatlan szilárdsággal · imádjuk annak istenségét, ki 
rajta megváltásunkért függött, és meghalt. 

Nem kevesbé győzedelmeskedett a sz. kereszt az ujabb 
időben is. U gy an is, az üldözések fergetege elmul ván, a világ 
minden ismert részeiben terjedt a keresztény hit, s terjeszté
sében nem ritkán királyok, s tekintélyes fő emberek is részt 
vettek. - Az evangeliom hirdetői éjszaktól délig, kelettől 
nyugotig elszéledvén., az éjszak dermesztő jegesein ugy mint 
Afrika sivatag pusztáin; Brasília járatlan erdeiben ugy mint 
China megmászhatlan hegyein hangoztatván a keresztény 
tudomán--yt, g)özedelmeskedett a megváltás jele a sz. kereszt . 

.Azonban ujra beborult a keresztén--ység napja, mert tá
madtak emberek, kik magukat világ bölcseinek hirdetvén, 
egyedüli törekvésök volt Jézus keresztjét ismét botrány és utá
l~ t tárgyává tenni ;kik nem ritkán az egyház kel;lelében szaka
dásokat idéztek elö, mellyek a kereszt.én1·ség zsenge korában 
keletkezvén, annak kifejlése, s további terjedésének gátjai 
lőnek; sőt nem ritkán végenyészettel fenyegették az épen 
csak akkor keletkező egyházat; magát a kereszténység él
tető nedvét támadván meg, t. i. a hitnek szentségét. Pedig 
a hittel elvesztettük szivünk nyugalmát, elvesztettük utolsó 
óránkon egyedüli vigasztalónkat; - hit nélkül keserü az 
élet, mint a méltatlan fajdalom, és örömtelen mint a sir 
kebele. A hit ugy mond aranyszáju szent János: az, mi 
tengeri uton a hajó, kik ebből kiesnek, szükségkép elmerül
nek. Hitre van szükség, a minden jó anyjára, a lélek üdv
gyógyszerére, melly nélkül nagyobb dolgok ismeretébe senki 
be nem hat; hanem hasonló lesz azokhoz, kik hajó nélkti.l 
akarván átuszni a tengert, s alig haladnak parányi t, kezeik 
s lábáik ellankadnak, s hullámok boritják el öket; ugy 
nem külön ben azok , kik ön eszük ben bizakodnak, az igazság 
megismerése előtt hajótörést szenvednek. 

De hála a fölöttünk őrködő gondviselésnek, hogy mind 
ezek fölött győzött a szent kereszt, a tudományok a vallás
sal karöltve világitanak az emberiség előtt, az örök czél 
felé, s az egyház ezolgái szabadon hirdethetik a kereszt bol
dogító tudományát. Hozzátok fordulok itt keresztény szülők, 
kiknek kezeikbe tette le a természet a gyeiJge kisded boldog 
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jövendőjét; - el ne feledjétek ama felséges eszmét, melly 
szerint az ember nem csak e jelen, de a túlvilágnak is pol
gára; ügyeljetek azért, hogy a kisded csemetéből, ne csak 
világra termett ember, tudományos férfiu, müvelt társalgó, 
gyakorlott müvész váljék, hanem öt a religió karján is ve
zetve, erkölcsös ferfiu vá, gyengéd érzésü emberbaráttá ne
veljétek. - A századok története s a tapasztalás számtalan 
adatokkal igazolja, miszerint csak ott örvendhetui valódi 
köz jólétnek , hol a szivekben a vallásosság minden jóra ké
pesitö érzete meg nem hült, ki nem halt. 

A szent kereszt tehát győzelmi jele lévén hitünknek; 
tekintsünk fel reá vallásos érzettel, s ne szégyeneljük azt 
homlokunkon viselni, ne szégyeneljük uton utfélen ájtatos 
érzelmünket a kereszt lábánál kiönteni, jól tudván, hogy a 
kereszt előtt térdelni és imádkozni nem egyéb, mint a Meg
váltót, ki a kereszten fúggött és meghalt, imádni. - líe
resztények vagyunk! a keresztfa drága gyümölcséből része
sültünk, mert ezen ment végbe megváltásunk nagy mun
kája. - Ne szégyeneJjük e jellel kezdeni imádságunkat, ne 
szégyeneljük az Atya, Fiu, Szentlélek nevében munkáinkat 
végezni; mert irva van: a ki engem szégyenel az emberek 
előtt megvallani, én is szégyenleni togom őt az Atyám előtt. 
- Im az egyház is feltüzte az oltárra, mint hitünk győzel
mi jeiét a szent keresztet, tettel híván fel bennünket, hogy 
nekünk csak e jelben kell diesekednünk - S e böjti szent 
napokban, hol lehet kedvesebb, s magasztosabb időtöltésünk, 
mint a kereszt utja, a kálvária, mellynek minderi egyes 
kápolnája képes vallásos szent érzetekkel eitölteni szivünket. 
- Legyen bár a kereszt sokaknak botrány, törjön ellene a 
világ, mi hozzá ragaszkodunk; mert e jelben győzünk ez 
élet minden viszontagságaiban, s halálunk óráján. Amen. 



Nagyböjt masodik pénteken. 
- A szent kereszt reménységünk támasza az élet bajai 

között. -

lJ'Iegalázá önön magát~ és engedelmes lőn halálig~ még 
pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten i$ 
felmagasztalá őtet~ és olly nevet ajándékoza neki: melly 

minden névnek felette vagyon. Filipp. 2, 8--9. 

Előbbi beszédemnek végszavai ezek valának: "törjön 
bár ellene a világ, mi biztosan ragaszkodunk a sz. kereszt
hez; mert e jelben győzünk az élet nlinden viszontagságai
ban, s halálunk óráján;" - és e szerint a sz. kereszt mi 
egyéb, mint jele a reménynek, az életben és halálban? -
r~ tenern! ki bírná elősorolni azon lelkeket' mellyek tizen
nyolcz század alatt reményöket s vigasztalásukat csak a ke
resztben találák. Ki számlálhatja Íel a milliónyí keresztbaj
nokokat, kik e földi élet tövises pályáján a kereszt terhét 
bizalomteljesen hordozták. - "Bot nélküllépjetek ki a nagy
világba," 1) ezt mondá urunk tanitván y inak; - e mondat 
nekünk is szól K. H., s e siralomvölgyi utazásunkban a ke
reszt kezünkben lévén, egyéb támaszra szükségünk nincs.
A kereszt ha mindjárt terhes is, mégis könnyU pálcza, egyet
len s törhetlen pálcza, mellyre támaszkodva, biztosan hág
juk át a földi szenvedések meredekeit. - A kereszt igája 
édes, s ki ez igát h uzza, ~zt az Ur magához vonzza. Ne 
panaszkodjunk tehát, ha Ü dvözitőnk után kell ollykor a 
keresztet vinnünk; im a lankadó, s ereiben megfogyatkozott 

1) Luk. 9, 3. 
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Megváltó után a cyrenei Simon segitette a nehéz keresztet 
vinni, s ezzel részvétét mutatá azon Jézus iránt, kinek sza
rongatott lelke szomoru vala mind halálig. - Igen, a Meg
váltó után a cyrenei Simon egyedül vitte a keresztet; és mi 
nem akarjuk utána vinni, holott mi azt nem egyedül visz
szük; mert az angyalinak megparancsolá felölünk, hogy 
segitsenek nekünk azt utánna vinni, nehogy köbe üssük 
lábainkat. 

Jézus vivé az ö keresztjét; - nem is saját, hanem a 
mi keresztünket vivé ö, mellyet vállainkról emelt le. - Ö 
magára vette az emberiségnek minden bünéti s e nehéz ke
resztnek sulyja mi helyettünk ~tet teríté a földre, hogy mi 
felemeltessünk. - A kereszt Udvözitönket az itélö székhez 
vivé, minket Isten· trónusa elébe; a kereszt Üdvözítőnket 
szenvedésre, minket örömre; a kereszt Üdvözítőnket halálra, 
minket életre vive. - Legyen azért mai elmélkedésünk tár
gya a sz. kereszt, mint reménység éltetője i és tanítson 
minket keresztünket békével , s nagylelküleg viselni. 

Jézus! ki a nehéz kereszt sulyja alatt összeroskadtál, 
s mégis példátlan lélekkel vitted azt fel a Golgotára; gyá
molítsd e nagylelküséged érdemeért erőtlenségünket, hogy 
keresztünket csendes lélekkel utánad vihessük. Figyeljetek . 

• • • 
Ezen olly igen édes emberi élet, e földi lét, mellytöl 

megválni olly igen kinos és nehéz; tele ezer bajokkal tele 
ezer· viszontagságokkaL - Hasonló földi létünk a kietlen 
kerthez, rnellyben sokkal több tövis, mint rózsa terem szá
munkra; - hasonló a tengerhez, mellyen alig evezhetünk 
egy kevéssé nyugalommal s gyönyörködéssei, már szélvé
szek és hullámok emelkednek elleniink i - alig izleljük csak 
valamennyire is az élet él vei t, midön már annak mérgeivel 
árasztatunk el. - Igen igen vékonyan hintetett számunkra 
a földi örömök magva, de annál bővebb a keserü üröm for
rása. De ki gyözné részletesen, s egyenkint előszámlálni az 
élet kínjait, mellyeket sokszor csak egyedül magának az 
Istennek panaszolhatunk meg; s a mellyek sokkal sulyosab
ban nyomják vállainkat, mint akármelly fakereszt. - De 
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Édesim! ez igy volt mindig, és igy is lesz, életünk végeig. 
A viszontagságok tengere szüntelen hullámzik, és medréböl 
majd erre, majd amarra csap ki j és élt-e e világon valaki, 
kinek e hullámokkal folytonosan küzdeni nem kellett? 

Azért a világ fia, a világ bölcse, ki e jelennél egyéb 
életet, egyéb örömöt s gyönyört nem ismer, végig tekint~ 
vén hideg vérrel az élet unalmai, keservei fölött, s látván 
saját tapasztalásából, hogy azoktól me nekülni nem lehet; 
- megvetőleg kiált fel: tehát ebből áll e hitvány élet, s 
meggyilkolja magát. - A világfi, a világbölcs erre azt 
mondja: ez erős lelkü ember volt; de én Jézus iskolájából 
és a józan ész szerint azt mondom: hogy ö gyáva volt, kis
lelkü volt; - mert gyáva ember az, ki nem mer küzdeni 
az élettel; gyáva és pulya lelkü az, ki a balsors zivatarjai 
közt mindjárt elcsügged; gyáva és pulya lelkü az, ki egy 
két baleset által azonnal végkép leverettetni engedi magát.
Harcz és küzdés a földi élet j hát mielőtt csak egy kevéssé 
is harczolnál, már meggyőzni hagyod ·magadat? - Nézz 
másokra is, ne csak a magad keblébe mindég. Akár üveg, 
akár arany pohárból igyanak az emberek, mindegyiknek 
jut annyi mennyi üröm, tiszta édességet itt senki nem iszik: 
akár szalma fedél alatt, akár palotában lakjanak, egykor 
máskor betér a bú és fájdalom mindegyikhez. Szenvednek 
tehát mások is, s te még tán sokkal boldogabb vagy mint 
ök. - Nem szégyen-e tehát az inség alatt összeroskadnod 
vígasztalhatlanul, midön mások erős lélekkel haladnak a 
zordonabb pályán is. - Jusson eszedbe a hajdankor, és látni 
fogod., hogy nem csak most szenvednek az emberek , hanem 
az előtt is szenvedtek, ugy hogy alig van már ollyan hely 
a földön, hol valamell y boldogtalan nem sohajtozott, nem 
kesergett, nem könyezett volna: alig van hely, hol egy
kori szenvedö, porrá váltsziveken ne taposnánk. Ugy van; 
ha szólni tudna az a göröngyös pálya, mellyen te elcsüg
gedve ballagsz, majd megmondaná, hogy azon már sok 
mások is ballagtak előtted, és pedig ollyanak, kik noha ná· 
ladnál sokkal sulyosabb keresztet viseltek, még sem csüg
gedtek el. Lelkesedjél tehát te is, és erős türelemmel kövesd 
őket; s a kereszt lábához omolva, mellynek tetején zöldel a 

P~zm~ny· lüzelek. liiadJa a SzeM· hlvóo·Tór!ulal. ll. 1~&. 16 
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remény koszoru, mond a rajta függő Üdvözítővel: "Atyám! 
légyen meg a te akaratod." 1). 

Oh ti mindnyájan, kik a földi kereszt sulya alatt béké· 
telen ül sóhajtoztok, ti kik az élet terheit hordozzátok , s vi
gasztalás után sovárogtok , jöjetek és lépjetek fel velem a 
gyászos szinhelyre, mellyre fellépett az U r, s tanuljatok a 
szenvedő Megváltótól kitartást, béketürést, tanuljatok ma
gatok megtagadásával lsten akaratján megnyugodni. Pilátus 
a római tiszttartó a marczangoltatott Jézust az· elfásult zsidó 
nép elébe álli tá, s elérzékenyült hangon mondá: "Ime az 
ember." 2) -- Ö szikla szivekhez szólott, én pedig ugy hi
szem érzékeny keresztény szivekhez szólok, midőn a szen
vedő Jézust lelki szemeik elébe állitom, és mondom: nézzé
tek, ime az ember, a fájdalmak embere'! - Igen fájdalmak 
emberé, millyen nem volt még senki, nem is lesz! - Az 
ö léte a bölcsötöl fogva a sírig egy fájdalom vala. A bölcső
nél kezdödék az ö fájdalom utja , s végződél-t a kínos keresz~ 
ten. - Mint ártatlan csecsemő, már szüz anyja kebelén 
izlelé a keserüség poharát, mellyet a kereszt oltárán csor
dultig kiürite. - Pedig ő tiszta volt, angyal tiszta, maga 
az ártatlanság. - A gonosz áruló maga vallá: ,,vétkeztem, el
árulván az igaz vért! Pilátus pedig igy szóla: én semmi hi
bát nem taJálok benne. - És a kereszten a vele függö latrok 
egyike szint illyszerü vallomást tőn: mi tetteinkért méltán 
bünhödünk, de ez semmi gonoszt nem müvelt. - És ö 
mégis szenvedett, érettünk lett engesztelő áldozat; a mi go
noszsági nkért sebesíttetett meg, a mi büneinkért marczan
goltatott össze; és mi saját büneinkért nem akarunk szen
vedni ; holott földi szenvedéseink által büneinkért teszünk 
eleget, s eloltjuk ama tisztító tüzet, melly gyarlóságinkért, 
az elengedett bün, s örök büntetés után még reánk vára
koznék. 

Igaz J Jézus érettünk az engesztelő áldozatot véghezvitte 
a kereszten, ö magát áldozá érettünk; és most bizalommal 
járulhatunk az Atyához, s teljesen remélhetjük büneink bo
csánatát, remélhetjük a boldog örökkévalóságot; - a szent 
kereszt tehát reménységünk éltetője. - De azért nem kell, 

1
) Máté 26 1 42. 

2) János 19 1 5. 
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nem szabad tétlenül nézni az örökkévalóság elébe, hanem 
részünkről is el kell követnünk mindent, hogy aljas tettein
ket helyre hozzuk; mindent meg kell tennünk, hogy nem
telen, becstelen életmódunk következtében reánk háramló 
kötelességeinket, tartozásinkat lerójuk; - mert Jézus szen
vedéseinek érdeme által csak gyarlóságink gyámolittattak, 
fogyatkozásink pótoltattak ki, hogy t. i. mit saját erőnk 
által véghez vinni, s a megbúsított isteni igazságnak meg
tenni képesek soha nem lehettünk volna, e hiányok az ő 
végetlen érdeme által kipótoltassanak. - Lám ö maga mond
ja: "ha peni~encziát nem tartand tok, mindnyájan elvesztek;" 
1) - és sz. Agoston: a b ü nnek vagy a bünö~, vagy az lsten 
által kell büntettetnie. - Milly jó tehát az Ur, ki a földi 
szenvedésekben alkalmat ny11jt az elégtételre; ki itt szenved
tet, hogy ott szenvednünk ne kelljen; s nem kiván egyebet, 
csak béketörést; és mi ez egyet nem tudjuk megtenn i. -
Pedig K. H! 

Szegények vagyunk'? - e szegénységnek nem va
gyunk-e önmagunk az Qkai? midőn ·jó napjaink által elra
gadtatva, kevésre becsültük, megvetettük a szegényt, vagy 
Isten adományával visszaéltünk. - Nem éreztük mi akkor, 
milly terhesen nyom a szegénység, a szükség; különben 
olJy érzéketlenek nem lettünk volna, s a szükölködö sze
gényben Jézust magát tekintettük volna, ki ég és föld U ra 
lévén nem volt annyi helye, hová fejét lehajtaná. - Megra
boltatunk becsületünktől, hirünk, nevünk kissebbittetik? 
Oh talán mi másokkal hasonlókép, vagy tán még kiméletle
nebben bántunk, s nem tudtuk felfogni azt, milly fájdalmas, 
milly kínos az embernek hallani , mint marczangolják 
utczaszerte hirét, nevét, becsületét a rágalmazók kétél ü 
nyelvei! - mint tépik Je csupa irigységből gunymosoly 
közt fejéről az ártatlanság koszoruját, mellyet olly gondosan 
őrizett. - Bár meggondolná minden irigy lélek, és becsület
gyilkos, hogy az erkölcsi kötelességek legterhesbike a visz
szatérítés, melly nélkül nincs, nem is lehet bünbocsánat; és 
hogy könnyebb egy embernek minden elorzott kincsét visz
szatériteni, mint egyszer elrablott becsületét helyrehozni. 

1) Luk. 13, 5. 
16* 
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- Vagy tán a kinos nyavalya ágyba döntött? Oh tedd szi
vedre kezedet, és kérdd meg önmagadtól: nem magad 
vetetted-e meg e beteg ágyat kicsapongásaid által, mellyek
nek csak természetes következménye mostani kinos nyava
lyád. És igy. ezer meg ezer esetekben lehetünk önmagunk 
okai szenvedéseinknek; ne mondjuk tehát kárhozatos panasz
szal, hogy Isten méltatlanul bánik velünk; hanem bánatos 
érzelemmel teljék el szivünk, és csókoljuk azon atyai keze
ket, mellyek vétkes álmainkból illy módon serkentenek ben
nünket; és e közben tekintsünk fel a keresztre, mellyen az 
Ur meghalt, és meg kellnémulni minden panaszinknak, meg 
kell szünni minden földi kereszt nehézségének; mert a mi 
földi keresztjeink, Jézus keresztje irányában semmivé válnak. 

De legyen! hogy te szegény, valódi szegény vagy 
minden hibád nélkül; de hát a gazdag elég gazdag-e? és le
gyen hogy ugy van, de meddig tartand ez? - mától hol
napig, legfölebb a sírig, és ott veled egyenlő l Vagy nem 
tudod-e, hogy minél vagyonosabb valaki , annál több lelki 
küzdelmeket kell vivnia; s hogy Jézus szavai szerint csak a 
lelki szegények boldogok; és tekints fel a keresztre, a sze
gények atyjára, ki mindenétől lefosztatva, ég és föld között 
fugg, és nem lesz okod panaszkodni. - Legyen ! hogy igen 
is fájdalmasan rágalmazta tol, üldöztetel; oh ne zugolódjál, in
kább mondd a koronás prófétával: Uram,.jó hogy megaláz
tál engem. És tekints a kereszten fuggőre, ki a népek csuí
jává tétetett; ö boldognak mondja azokat, kik üldözést szen
vednek az igazságért; - boldogok, valóban boldogok l és 
bármi is mindnyájan azt mondhatnánk: hazugságot szólot
tak felőlünk az emberek, midőn rágalmaztak bennünket; 
mert akkor valóban miénk a mennyeknek országa! - Le
gyen: hogy jótéteményeidet hálátlanokra vesztegetted, kik 
csak addig ismertek, addig ragaszkodtak hozzád, mig javai
dat, pártfogásodat felhasználhatták; most pedig azt mondják: 
nem ismerem ez embert, nem tudom kicsoda? vagy tán még 
el is árulnak csupa háladatosságból; - elhiszem, kétélü tőr 
ez a balsorstól arnugy is meglepett jótévő szivében! Vagy 
ha még volnának is barátid, szeretteid, kik legalább egy 
irgalmas pillanatot vetnének reád; azokat a kérlelhetlen sors 
messze távolitá, vagy a halál elszakasztá tőled; és akkor 
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emlékezzél meg: hogy tán te e földet, szeretteidet többre 
becs-ülted a mennynél; tán túlságosan ragaszkodtál hozzájuk; 
~iattuk az örökkévalóságot feláldoztad! - vagy hát az 
Udvözitőt mind ezeknél nem nyomta-e nagyobb sulya a ke
seredettségnek? Csak tekints fel hozzá a keresztre; ő egyik 
tanítványától elárultatott, másiktól megtagadtatott, a töb
bitől elhagyatott; elhagya,tott ő mindazoktól kiknek ő atyjuk, 
sőt még több mint atyjuk vala; minekokáért az Isten fel
magasztalá őtet, és olly nevet adott neki, melly minden 
névnek fölötte vagyon, hogy a Jézus nevében minden térd 
meghajoljon; mennyben, földön és földalatt. :_ Szünjék 
meg tehát a te panaszod is , hogy Isten neked is hasonló 
tisztes nevet adjon. - Legyen: hogy harczolnod, vivnod 
kell e földi zarándokságban , harczolnod a csábitó szellem, s 
ügynökével a világgal, annak édesgetéseivel; harczolnod 
önmagaddal, rendetlen vágyaid, kivánatid, gerjedelmeid el
len; - oh légy kitartó s ne csüggedezz, bár milly elszánt 
legyen is a harcz; mert mennyei harczot vívsz; és várhatsz-e 
te ott győzelmi babért, ha itt nem győzedelmeskedtél? Ime 
a keresztről az Ur gyönyörködve nézi harczodat, s Iiem hágy 
segedelem nélkül, csak remélj! Ö is megengedé magát kí
sértetni a gonosz szellem által, pedig ő bünt nem ismert; 
ő is sohajtozott a keserű pohár mellett, és küzdött a 
vérveritékig, és halála által dicsőségesen diadalmaskodott 
a halál fölött. - És ha végre a fájdalmas ágyon fekszel, s 
az élet erei szakadoznak, a halál előtted áll; - meg ne fo
gyatkozzék hited, ne reményed; mert ha minden földi 
remény elhágy, s az utolsó reménycsillag is elhomályosult; 
tekints az örökké fénylő csillagra, Jézusra, ki előtted ment 
kimondhatlan szenvedések közt a kereszt halálára, és bé
kével hajtsd le fejedet az örök nyugalomra. - Lám ö azt 
mondá: "a ki utánam akar jőni, vegye fel keresztjét, és 
kövessen engem"; 1) pedig ki Jézust követni akarja mennyek
be, annak követni kell az ő földi pályáját is, Urunk földi 
pályája pedig siralmas vala. 

K. H., számtalanon soha, soha sem tértek volna meg a 
bün utjáról, soha a valódi utra, az Ur utjára vissza nem tér-

Mtté 16, 24. 
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tek volna , ha az U r öket fel nem keresi, és szenvedések által 
meg nem látogatja. És mi, oh tegyük bünös szivünkre ke
zeinket és nyuJjunk lelkünk belsejébe, az öntudat által zakla
tott lelkünkbe; mit mond .szivünk dobbanása, mit mond lel
künk szorongása? bünt, bünt, és semmit egyebet mint bünt, 
s hogy az U r igazsága bennünket még semmivé nem tett, 
egyedül az ö kegyességének müve. Most is csupa szeretetböl 
fen-yit, próbál mint aranyat a tüzben, elválasztván a földi sa
lakot a tiszta aranytól, hogy ezt mennyei tárházába letehesse. 
Miért ne szenvednénk tehát mi itt, hogy ott örvendhessünk; 
miért ne fáradnánk mi itt, hogy ott megn-yughassunk? -
Hisz hol a bölcs, hol a hatalmas, hol a földnek embere, ki 
magától e földi bajokat elháríthatta, elmellözhette volna? 
és ha igy, mi természetesebb, mint azokat békével hordozni, 
erős lélekkel türni? - Emlékezzünk meg az ös vértanuk, és 
hitvallók példájára, kik erös lélekkel, keresztényi béketü
réssel viselték a legnagyobb üldözéseket. - Mások előt
tünk oroszlán veremben, lángok özönében, tömlöczben, és 
a vérpadokon szenvedtek; s mi talán kényelmes szobában, 
lengő kárpitok alatt puha vánkosrad ülve kesergünk, és nem 
tudunk türni. - Jób patriarcha minden javait, gyermekeit 
s azokkal teste épségét is elvesztette; mi ellenben egy cse
kély kár, egy kis rövidség, parányi nyomoruság miatt bu
songunk. - Avagy nincsenek-e most is jámborok, kiknek 
erős lelkét, béketürését, állhatatosságát az élet bajai közt 
csodálva, mondjuk: bizon-y ezen ember sokat szenved! -
Ha tehát elbírhatták az élet bajait mások, miért ne birhat
nánk el mi; - ha ök erős lélekkel küzdöttek, és türték a 
kinokat; miért lennénk mi gymgék és gyávák; holott Is
ten kegyelme a mi béketürésünket is gyámolítja. 

Mire nézve keresztények! szenvedtek, sokat szenvedtek 
őseink, é~. békével szenvedtek, elszántan léptek nyomába a 
szenvedö Udvözitönek, ki minden szenvedök között a legna
gyobb vala. - Ö a végtelen szentség, végnélkülieket szen
vedett; szenvedett az Isten bárán y a moczczanás nélkül, száját 
sem nyitván fel panaszra; rnire nézve öt felmagasztalá az 
Ur, s olly nev~t adott neki, melly minden névnek fölötte 
vag-yon. - Azért te is foldnek gyermeke, bünök fia! kövesd 
az Isten fiát és ne panaszkodjál többé, és téged is felmagaszta-



241 

land az U r, s olly nevet adand neked, melly sok nevek fö
lött lészen. - Nyomjon bár a kereszt sulya még olly na
gyon, tekints fel a keresztre, s ott a megfeszitettre, ki a 
kereszt terhét sulyosabban érezte ru int te; és türj az ö pél
dája szerint, türj egy jobb életért; hisz azért helyezett min
ket az Ur a szenvedések közepére, hogy e földi rövid viszon
tagságok után örökké nyughassunk, s örvendhessünk. 

Az Ur minket sokszor, és érzékenyen megpróbált, nagy 
és nehéz viszontagságokkal látogatott meg, de erőnkön túl 
mit sem rakott vállainkra. - Az ő büntető atyai kezemost 
is rajtunk vagyon, s boszuló angyala folöttünk villogtatja 
fegyverét, hogy semmivé tegyen bennünket, a nyomoruság 
napjai reánk nehezültek; de mi mindezeket vigyük á.Idozat
kép szent oltárára, a kereszt lábához, sok és temérdek 
büneinkért; és habár még annyit mérne is reánk az Ur, tör
jük mind békével, hogy üdvösségünkre váljék; - hisz a 
keresztény, a kereszt utj~n, mit várhat egyebet keresztnél? 
- Kiáltsunk hozzá az Űdvözitövel: "Atyám muljék el tő
lünk e pohár!" 1) Engedd, hogy az utánunk jövőkkel együtt 
szebb, boldogabb napokat élhessünk; de ha neked ugy tet
szik, kiürítendjük ·a poharat, s legyen meg a te akaratod. 
- Mondjuk Jóbbal, "áldott legyen a te szent neved." 2) -

Mondjuk sz. Ágostonnal: Uram itt büntess, itt égess, csak 
az örökkévalóságban kegyelmezz; mert mi szeretünk téged 
Istenem! szeretünk, és éretted szeretendjük embertársinkat 
is. Amen. 

1) Máté 26 , 39. 
2) Jób l, 21. 



Nagyböjt harmadik penteken. 
- A sz. kereszt, az isteni és emberi szeretetnek záloga. -

JJleghatározám magamban, hogy közöttetek semmiról egyéb
ról ne tudnék szálani; hanem csak a Jézus K1·isztu~ról, 

és pedig a megfeszitettröl. Kor. I. 2, 2. 

Ha az ember elfogulatlan elmével saját lénye fölött el
mélkedik, s eredetét, végét, sajátságait fontolgatja: önként 
ezen ötlet villanik fel elméjében ; hogy ö minden érdeme és 
hozzájárulása nélkül, egy örökkévaló lénynek, az Istennek 
teremtménye, ki öt a semmiségből létre hozta, s az élet ezer 
viszályain keresztül vezetvén, megszámlált napjai után, egy 
más, e földnél jobb hazába helyezi. 

Tehát Isten kezének müvei vagyunk! kinek létét , fel
ségét és hatalmát hirdeti menny és fold! - Igen! Isten 
müvei vagyunk! kinek hatalmas szava, százszoroson hang
zik el a rengeteg erdők bérczein; rnidön elmennydörgik ma
gukat a villámokat sziporkázó felhők, s rettegéssel töltik el 
az élő lény kebelét; - de a gyenge harmat hullásával, kel
lemesen nedvesiti a szomjas földet. Isten! ki a dermesztő tél 
fagya által kiolt minden életet a foldröl; sa hópehely hul
lásával betakarja, mint egy puha takaróval a nyugvó ter
mészetet; de tavaszszal ismét mindent uj életre kelt fel, s a 
leggyönyörűbb szönyeggel t-eriti be a mezöket. - Azon 
Isten müvei vagyunk~ ki megszaggatja a hegyek ormai t, 
tüzet vizet hányat velök, megzavarja a tenger gyomrát, 
s csillapítja hullámait. - Minden, minden e nagy termé
szetben, a foldgyomrában létező holt kő, ugy mint az annak 
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felületén díszelgő emlékkö, öt hirdeti alkotójának; őt dicsőíti, 
a Mindenhatót. - A nap sugaraival szemközt repkedő sas, 
s a levegőben kerengő pacsirta, az erdők királya azorostlán, 
s a tenger fenekén vergődő halacska, az Ur dicsőségét hir
deti; csak az istentelen mondja: hogy nincs Isten l de az ő 
sz i ve mégis azt sugja: hogy van; me rt épen az Istentöli fé
lelmében tagadja annak !ételét. 

De mi Jézus hiveil a kereszt lábánál, az onnan alá
hangzó szózat után hiszszük és valljuk; hogy van Isten, egy 
atya, mindnyájunknak atyja mennyben , ki minket saját 
hasonlatosságára alkotott, s felruházván bennünket halha-
tatlan lélekkel, értelemmel, okossággal és szabad akarattal, 
egy boldog örökkévalóságra alkotott; mellynek hogy részesi 
lehessünk , sz. fia által megváltott, s megszentelt a Szentlé
lek hétszeres mennyei ajándéki által. - És ezen~ lényegé
ben ugyan egy, de személyében háromságos Istent, ki ne
künk mindenünk, lehetne-e hálátlanság bélyege nélkül min
denek felett nem szeretni; lehetne-e nem szeretni ö érette 
embertársunkat is, melly utóbbi kötelesség, a kereszten 
függönek szájából, szintugy szivünkre köttetett, mint az első. 

Ugyanis ama nagyestén, mellyen szenvedéseinek előér
zetében, a szeretet asztalánál bucsúzik vala Jézus édes övéi
től, felkele az asztaltól, s minekutána felövedzette magát, 
tanítványainak lábait megmosta, igy oktatván öket: "Uj 
parancsot adok nekt.ek, hogy ugy szeressétek egymást, mint 
én szerettelek titeket." 1) -- Igy csak egy Istenember szálha
tott, kinek élete, a szeretet tetteinek egy összefüzött lán
czolatja volt. - Szóljon mindenek fölött a sz. kereszt, hová 
őt a szeretet függeszté, hogy ez életfának árnyéka alatt 
megpihenhessen a halandó. - Ott, ott tanuljuk meg tőle az 
isteni és emberi szeretetet; mert a sze nt kereszt az isteni és 
emberi szeretetnek záloga; és ez mai beszédem tárgya. 

Isten l ki előbb szerettél minket, mint mi szeretheténk 
téged, hevítsd fel szivünket szent kegyelmed által, hogy 
téged mindenek felett, felebarátunkat pedig te éretted, mint 
önmagunkat szeressük. Figyeljetek . 

• • • 
1 ) Jánoli 1 13 1 34. 
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Milly gyönyoruen hangzik a kisded ártatlan szájában 
e régi de velős keresztény mondat, midön alvásnak hajtván 
gyenge fejét, imára nyitja ajakit, s az előtte imádkozó szü
lővel együtt szól az Urhoz, s mondja: ha élek, neked élek; 
ha halok, neked halok meg. Valóban boldog imádkozó ki 
igy szólhat, mert él vagy hal , ő mindig az uré lészen. 

"Szeressétek az Urat, a ti Istenteket, igy van ez meg
irva az ó törvényben, járjatok az ő utján, tartsátok meg 
parancsait, ragaszkodjatok hozzá, neki szolgáljatok, egyedül 
neki teljes szivetek és lelketek ből," 1) igy lészen áldás rajta
tok. - Az uj törvényben pedig igy szól a kereszten fúggö: 
- "A ki engem szeret, parancsirnat megtartja." 2) - Tehát 
Isten iránti szeretetünket, parancsainak megtartása által mu
tatjuk meg. - Ugyanis: a józan ész sugalma szerint szereti-e 
azon gyermek atyját, a szolga tiszteJi-e urát, az alattvaló 
hódol-e folebbvalójának, ha parancsainak nem engedelmes
kedik, akaratjának meg nem hajol, sőt ellentétbe teszi vele 
magát? Nem kivánjuk-e meg minden hozzánk tartozóktól, 
kiknek szeretetéröl meggyőződve akarunk lenni, hogy aka
ratunk, s kívánatunk szerint járjanak, ahoz szabják tettei
ket; s ha ez tőlünk minden józan ok nélkül megtagadtatik, 
nem tarthatjuk-e a szeretetnek minden egyéb bizonyítványait 
csupa képmutatásnak? ,- Igen! a szeretetnek tettlegesnek 
kell lenni; - s igy nem szeretheti az Istenét, ki annak mind 
a józan ész, mind saját kinyilatkoztatásai által kijelentett 
legszentebb akaratját megveti, parancsait áthágja. - Azért 
te bünös lélek! ki vétket vétekre halmozasz, hiába táplálod 
kebledben a hiedelmet, hasztalan hirdeted magasztos sza
vakban, hogy te szereted az Istent, mert erkölcstelen tetteid, 
meghazudtolják szavadat. - Jól tudod: hogy a bün által 
Isten parancsát szeged meg, mi által lázongó ellensége lé
szesz; de te vétkezvén, irtózás nélkül tudsz ellensége lenni; 
és te mégis azt vallod, hogy szereted az Istent. - Jól tudod 
hogy a bün által Istentől örökre megválsz, és méltatlanná 
lészesz őt valaha szinről szinre láthatn i, az örökkévalóságban 

1) M6zes, V. 6, 5. vö. 10, 12. 
1) János, 14, 15. 
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birhatni; de te e veszteséget .közönyösen vévén vétkezel, s 
tőle örökre megtudsz válni; és mégis azt vallod, hogy te 
szereted az Istent l - pedig ki Istent őszintén szereti , az őt 
megsérteni, megbántani, rajta méltatlankodni nem képes. 

Nézz fel a keresztre, a megfeszített Istenemberre, ö tett
legesen bizonyítá be mennyei atyja iránti szeretetét, ponto
san bételjesitvén annak akaratját, s engedelmes lett mind 
halálig, és pedig a kereszt haláláig. -· Imádkozék ugyan: 
Atyám ha lehet muljék el tölem e pohár, de azért legyen a 
te akaratod, s á tengedé magát teljesen az örök végzetnek; 
- békével türvén a legnagyobb méltatlanságokat, me1lye
ket reá mért az emberek fektelen dühe: mi pedig egy cse
kély megvettetést, egy gunymosolyt Istenért eltürni nem 
tudunk. Sőt alig ébred fel bennünk egy szenvedély, alig 
izgat a testi vágy, azonnal gyarlók vagyunk; Istenért ma
gunkon erőszakot tenni nem tudunk, az isteni parancsnak, 
melly vágyaink fékezését kötelességünkké teszi, meghajolni 
nem tudunk. - A nagyravágyás szel1eme elkap bennünket, 
milly könnyü volna e vágyról lemondani, meggondolván 
semmiségünket; de jelszavunk tündökleni s fényleni, azért 
az Ur szavát semmibe sem veszszük, hogy ő a kevélyeknek 
ellent áll, s csak az alázatosaknak nyujtja kegyelmét; sem
mibe sem veszszük a józan ész sugallatát, hogy könnyebb 
az alacson sorsban vergődni, mint a magas polczon állandóan 
fényleni; mert a szélvész épen a magas tölgyeket ragadja 
meg, s tövöstül kiforgatja, midön az alattok tenyésző bok
rocskák sértetlenül virulnak; s hogy épen a magas dombok 
s halmok porát kapja el a forgó szél, s hordja szét, a körül
fekvő völgyekre. - A földi javak fénye kápráztatja sze
meinket; miUy könnyü volna ezekről lemondani, megfon
tolván: milly mulékonyak és kínzók e kincsek, de mi dúsak 
akarunk len:rii, azért háttérbe szoritjuk az U r szavát: boldo
gok a lelki szegények! - Az irigység fér ge rágja lelkünket, 
a boszu dagasztja keblünket; milly könnyü volna e szen
vedélyeket Istenért fékezni, tudván és érezvén arnugy is a 
pokoli kinokat, mellyeket ez aljas szenvedélyek belsőnkben 
okoznak; de hasztalan, édes a boszu, s képesek vagyunk érette 
Istenünket, barátunkat, jótevőnket áruba bocsátani; - ké
pesek vagyunk álnokul hamis vádakkal ellene fellépni, bitó-
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fára hurczoltatni, mint Judás Jézust," és akkor kárörömmel 
megállunk előtte, és tombolva a zsidósereggel, kárhozatos 
győzelmünkben, gunymosoly közt mondj uk: milly édes a 
boszu ! - elfelejtvén az U r szavát: ,;Szeressed felebarátodat, 
mint önmagadat;" 1) s "a millyen mértékkel mérünk mi, 
ugyan azon mértékkel méretik vissza." 2) - A testi gyönyö
rök, kéjélvezetekbe el vagyunk merülve; milly könnyü volna 
e percznyi gyönyörökről lemondani! mellyek már olly sok 
könyeket sajtoltak ki szemeinkből, s szivünket éles fájdal
makkai töltik el; de jelszavunk élvezni, azért megfelejtke
zünk az U r szaváról: "hogy csak a tiszta szivüek látandják 
őt.'• 3) - Igy inkább legjobb atyánkat bántjuk meg, lába
inkkal tapodjuk legszentebb parancsait, sem hogy szenvedé~ 
lyeinket elnyomnánk, vágyainkat fékeznénk, indulatinkat 
korlátolnánk; pedig mi különbség van akkor köztünk, és az 
oktalan állatok között, mellyek gerjedelmeik, s vak, ellen-' 
állhatlan ösztöneik által vezettetnek? - De mi a kereszten 
fúggő lstenember példája által indíttatva, lstenünket, kinek 
egyedill köszönhetünk mindent, mit a természet rendje, fo
lyása szerint, s a kegyelem által birunk, mindenek fólött 
akarjuk szeretni, parancsait mindenben pontosan teljesitni, 
és mindent elkerülni, mi által szent akaratját megsértenénk; 
- hisz ő mindnyájunkat örökké boldogitni akar. 

De szeretni akarjuk embertársunkat is; mert Isten sze
retete, embertársunk szeretetével olly szoros összefúggésben 
van, hogy sz. János mondásaként: "a ki embertársát, kit lát 
nem szereti, mint szeretheti az Istent, kit nem lát.'~ 4) -

Itt jut eszembe Jézus pél.~abeszéde az irgalmas szamaritánus
ról. Egy ember u. m. Udvözitőnk Jerikóból Jeruzsaiembe 
utazott; utjában a rablók által megtámadtatván mindenétől 
megfosztatott, sőt verésekkel is illettetvén, egész testében 
összemarczangoltatván, félholtan az utfélen hagyatott. -
Ki írhatja le e nyomorultnaK kinos helyzetéti Alig szabadula 
meg gyilkosai kezéből, és most magára hagyatva az utfélen 
kénytetik elveszni gyáruolatlanul! - Szegény utas, ki fog 

1) Máté 19 , 19. 
2) Márk, 4, 24. 
8

) Máté ' 5 ' 8. 
') János I. 4, 20. 
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rajtad szánakodni, kbos helyzetedből ki fog kimenteni? -
Szivszakadva várta a szerencsétlen a résztvevő szivet, re
megve nyujta ki kezét a segély után; esengve néze körül, 
jö-e valaki, ki rajtaörangyalkéntkönyörülne; de akármerre 
tekinte, nem Játott egyebet a kietlen pusztaságnáL - Azon
ban jövének, jövének ketten is, de megindulás nélkül ha
ladtak elmellette, s vérében hagyák fetregni tovább is. -
De Isten, habár sokszor végveszély fenyeget bennünket, ha
bár néha tőlünk eltávozni látszik is, fölöttünk lebegteti ör
ködö angyalát, ki bennünket kézen fogva ragad ki a veszély 
torkából. - Távollátszott lenni az Ur, midön Józsefet test
vérei elemészteni akarák ; de mégis közel vala atyai sege
delmével; mert az öregebb testvérnek sugallá a tanácsot, 
hogy a száraz kútba eresztessék, honnét az izmaelita keres
kedöknek eladatván, általa egész Egyptom az éhhalást.ól 
szabadula meg. - Távollátszott lenni az Ur, midőn Mózes 
a Nilus vizén kitétetve lebegett; és mégis közel vala sege
delmével; mert a király leányának séta lépteit feléje irányzá, 
s szivét részvétre hevité. - Negyven évig tévelygett Izrael 
népe a pusztában, egyptombóli kiszabadulása után, ezer 
viszontagságok közt; s már többen elcsüggedve, kétkedének 
láthatni az igéret földjét; s az U r tüzes oszlop alapjában, ol
talmazóJag lebegett fölöttök. - Szunnyadozott, söt édesen 
aludt az Ű dvözitő, a galileai tengeren a habok által meg
rohant hajócskában; s a tanítványok, az elmerülés veszé
lyétől meghatva, kétségbe esetten kiáltának: Uram! nem 
gondolsz-e véle, hogy im elveszünk; és ime mindenható 
szavával elháritá a veszélyt. - Az Ur, ki illy csodálatosan 
szakott müködni szorongatott gyermekei megmentésében, 
meg nem felejtkezett az emlitett szerencsétlen utasról is; mert 
a midön már ketten részvét nélkül haladtak el mellette, jöve 
egy harmadik is, és ez egy szamariabeli ember vala; ki lát
ván e szerencsétlennek elhagyatottságát, könyörületre indula, 
e nyomorultnak szánandó sorsát szivére vévén, megmosá 
sebeit, olajt önte azokba, s barmára tévén, a legközelebbi 
szálló hel)·re vitte, további ápolgatás és gondoskodás végett. 
Oh, K. találkoznék-e közülünk is hasonló irgalmas szamari
tánus? 

Az emberszeretet, részvét, irgalom, magasztosabb sza-
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vakban soha nem hirdettetett, mint ·épen napjainkban;
minden ajakról hangzik az emberszeretet, ~int egyedüli 
eszköze az emberi társaság boldogitásának;- minden nyelv 
kárhoztatja az érzéketlensége t, kemén y szivüséget, mint az 
emberiséget az oktalan állatok alá helyező bünt; jaj de 
ezek csak szép szavak, mell y ek üresebben soha sem hang
zottak el, mint épen érzés- és szeretetteljesnek hirdetett nap
jainkban; mert valljuk meg igazán: volt-e a szegénynek 
valaha kevesebb barátja, mint épen most? - Mennyi nyo
moruság szülte könyek folynak a nélkül, hogy egy irgal
mas kéz azokat letörlené? kin os fohászok, inséges kiáltások 
hangzanak minden felől; és nincs ki azokat meghallgatn:í! 
Kopogtat a szegény a tobzódva tékozló dúsnak ajtaján, s 
szegény Lázárként, még az asztal hulladékai is megtagad
tatnak tőle. - Hol van itt az a fennen magasztalt és hirde
tett em be ri szeretet '? - A becsület legdrágább, legbecsesebb, 
és kipótolhatlan kincse az embernek; pedig mikor marczan
goltatott, tépetett és tapodtatott kiméletlenebben az emberi 
becsület, hir, név, mínt épen a becsületérzést olly igen hir
dető napjainkban, mellyekben nem lehet egy barátságos 
összejövetel, nem lehet beszédtárgy, mellyel ne szaggatnánk 
em bertársunk hirét, nevét, becsületét, annak jövendője le
rontásával is; és találkozik-e egy résztvevő sziv, melly em
bertársa becsületének védelmére felszólalna '? - Hol van itt 
az a fennenmagasztalt emberi szeretet? - Milly keserü pa
naszok hallatnak a mesterkélt cselszövények, az alattomos 
behálózások ellen, mell y ekkel a barát barátot, testvér test
vért, önhaszon ból körül fon; és a boszunak ezer szerencsét
Ien áldozati, nem elég bizonyítványai-e napjaink szeretetlen
ségének? - - Hát a mézes szavakban terjesztett bün, elő
itélet, ferde fogalmak és képzetek, a vallásosság, és erköl
csiség rovására; mellyek által a gyengébb lelkeket az erény 
ösvényéről, a romlás utjára tántorítják a lélek gyilkosok; 
nem mindennapi tünemény-e? -- és mégis a szeretet, min
den ajkakon a szeretet hangzik. - Megvakíttatott világ! még 
meddig ámittatol szép, de hiu szavak által? - Tartsd te 
magadnak a szép szavakba öntött szeretetet; mi a kereszthez 
megyünk, és ott akarjuk a tényleges szeretetet tanulni; ott 
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látjuk mi az emberi szeretet példányát, kinek szive érzéssel 
van tele. 

Rendre, egész terjedelmökben el kellene mondanom az 
evangeliumokat; ha mind azon tetteket elő akarnám sorolni, 
melyekkel Jézus Isten és emberek iránti szeretetét ténylege
sen bebizonyitá. Az örök végzet szerint megjelent ö mint 
közbenjáró Isten és ember között; az embert mennyei örök
ségébe, mellyet büne által elkoczkázott viszahelyezendö, sa 
bünért, a megbúsított örök igazságnak eleget teendő ; elha
gyá mennyei dicsőségét, s isteni természetével az emberit 
összekapcsolván, velünk együtt érzé a földi élet minden fo
gyatkozásait; inség, nyomasztóság között neveltetett fel; -
férfi korra jutván fellép a világ előtt: és volt-e szorongatott, 
ki nála vigasztalást, beteg, ki gyógyulást, tudatlan, ki 
kétkedéseiben tanácsot, bünös, kinek törődött szive nála és 
általa bocsánatot nem n y ert volna? - Ó isteni természetét csak 
arra használta fel, hogy az emberek iránti határtalan szere
tetét jótétemények által megmutassa. - Hogy pedig lelkein
ket megmentse, s örökké boldogitsa, mint engesztelő áldo
zat a kereszt oltárán , vérével , s életével áldozott. És ki bi
zonyíthatja be, ki mutathatja meg tettlegesebben szeretetét, 
mint ki életét adja övéiért! 

Mire nézve, ha keresztények, Jézus tanítványi, és 
követői akarunk lenni; szeressük egymást. Ime ö mondja: 
"arról ismernek meg benneteket, hogy tanítványírn vagytok, 
ha szeretni fogjátok egymást," 1) s ez egymás iránti szerete
tünket ne kürtöljük magasztos szavakban, hanem nyilvánit
suk tettekben; erre elég alkalmunk van, mert Jézus mon
dásaként szegények mindig lesznek körülöttünk; s e mondás 
napjainkban igenis valósult. - Nyissuk fel tehát jótévö ke
zünket, és oszszuk meg velök Isten áldását, mellyet ö ne
künk azért adott, hogy oszszuk meg másokkal is; ne utaljuk 
öket Isten segedelmére, hanem segitsünk rajtuk mi, kik 
Isten áldását elvettUk; avagy nem tudjuk-e, hogy a szüköl
ködönek az Ur nevében nyujtott egy ital viz sem veszti el 
jutalmát? Ott áll a bün örvényében egy keresztény, az er
kölcsi romlottságba napról napra inkább sodortatik, tán egy 

1) János 13, 35. 
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barátságos figyelmeztetés kiragadná őt végromlásából; -
ne tagadjuk meg tőle e csekélységet, ez által Istennek egy 
lelket nyerhetünk. - Felebarátunknak hirét nevét halljuk 
a rosz nyelvek által romboltatni, legyünk irgalmas szamari
tánusok, és szólaljunk fel ártatlansága mellett, hibáit pedig 
a szeretet palástjával fedezzük be. - Látjuk az ellenséges
kedés mételyét rombolni, embert ember ellen oroszlánként 
dühöngni; - lépjünk közükbe mint béke angyalai, csillapit
suk le a felingerlett kedélyeket, oszlassuk el a félreértéseket, 
s üzzük el az egyenetlenség gonosz szellemét. 

De Üdvözítönk azt is mondá: "Szeressétek ellenségeite
ket, áldjátok azokat, kik titeket szidalmaznak és gyaláznak, 
jót tegyetek azokkal, kik titeket gyülölnek, és imádkozza
tok azokért, kik titeket üldöznek , hogy méltó fiai legyetek 
a ti mennyei Atyátoknak, kik az ő napját felkölti a jók és 
roszak fölött, s esőt hullat az igazak és gonoszok fölött." 1) -

6 e nyomon haladva szelid nyájassággal barátjának szólitja 
Judást, a gonosz árulót, ama vakmerő s minden emberi ér
zelem ből kivetközött tanítványt, ki mesterét, jótevőjét, 
alávaló áron elárulta, felhasználván a barátság, a szeretet 
legszentebb jeiét a csókot. - A főpap pitvarában egy sze
retetteljes pillanatot vetvén Péterre, ki öt esküvéssel is sza
badkozván háromszor megtagadta, .bünének megismerésére 
és megsiratására inditá. - Szálljon tehát a béke angyala 
sziveinkbe, és fogadjuk örömmel ellenséges indulatjából ki· 
vetközött s kibékülni kivánó felebarátunkat karjainkba; 
mert ekkor állunk legközelebb Üdvözítőnk ama mennyei sze
lidségéhez, mellyel fájdalminak közepette kínzóiért könyö
rögve felsőhatjott: atyám ! bocsáss meg nekik; igy leszünk 
Jézus követői, igy leszünk csak méltó fiai mennyei Atyánk
nak. - Lám az emberi gyarlóság közös mindnyájunkkal; 
azért : "a ki áll, vigyázzon hogy el ne essék." 2) Ma 
előtted bocsánatért esd embertársad, de biztositva vagy-e, 
hogy holnap nem te fogsz, és tán épen ö előtte esdekeini; 
milly könnyen támaszthat ellenség~skedést egy meggondo
latlan szó, egy elhamarkodott tett, és akkor a visszautasi
tás, a megvettetés, nem fog-e téged bántani? kivánnád-e 

1 ) Má.té 5, 44-45. 
1) Kor. I. 10, 12. 
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akkor, hogy ellenséged rajtad boszut álljon, hogy a meg
bántást visszatorolja, hogy téged elnyomjon, után aJ áská
lodván semmivé tegyen? Igen azt fogod inkább kivánni, 
hogy ő keresztényi s:z;eretettel, nagylelküteg felejtse el a 
megbántódást. Tégy tehát te is hasonlóan. 

És most itt a kereszt oltáránál, mellyen a megtestesült 
szeretet kiterjesztett karokkal, nyitott szivvel vár bennün
ket, hogy magához szoritson; tegyünk ünnepélyes fogadást, 
hogy példájaként, mint valódi tanítványai Istent mint· leg
főbb jót egyedül magáért, embertársunkat pedig Istenért 
szeretni fogjuk, Istenért mindent örömest mivelünk, a mit 
ö nekünk parancsol. -- A szeretet országában, nem lehet 
része annak, ki akár Istenét, akár embertársát nem szereti. 
- Azért tehát szeretet Istene l ki szeretetből alkottál rninket, 
és felhivál a szeretet kettős parancsának teljesitésére; add 
erösitö kegyelmedet, hogy ez édes kötelességet , akaratod 
és szent törvényid hü betöltése által utolsó lélekzetünkig tel
jesitvén, méltók legyünk örök boldogi tó szeretetedre. Mint
hogy pedig e kötelességet az önmegtagadás nélkül nem tel
jesíthetjük , erről jövő beszédemben. Amen. 

"IIIIIDJ-rlllolek. HlodJ• • Saeal-lo&vin T~roulol. 11. !üa. 17 



Nagyböjt negyedik pénteken. 
A szent kereszt, az önmegtagadás ösztöne. 

'Pávol legyen pedig én tölem másban dicsekedni, mint a mi 
Urunk Jé;l,US Krisztusnak keresztjében; ki által nekem a 

világ megfeszittetett, és én is a világnak. Gal. 6, 14. 

Szent Pál apostol a kereszt elmélkedésében elmélyedve, 
s annak felségétől elragadtatván felkiálta: "távol legyen pe
dig én tölem másban dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus 
Kt;,isztus keresztjében." - És valóban! van-e felségesebb jel 
az égen és földön, mint a kereszt, mellyen függött a minden 
erények kútfeje, az élet és halál ura; ki átluggatott kezei
vel kimutatja a csillagok utjait, s megsebzett lábai alatt a 
foldnek sziklái megrepedeznek? - A szent kereszt ama bü
vös erejü kulcs, melly bezárván a pokol kapuját, a számki
vetett, s megátkozott emberiségnek megnyitá a mennynek 
ajtaját; - milly méltán mondhatta tehát sz. Pál: "távol lé
gyen pedig én tölem másban dicsekedni, mint ami Urunk 
Jézus Krisztus keresztjében." -- Ha pedig mi is Jézus ke
resztjében dicsekedni akarunk, tagadjuk meg magunkat, mert 
az önmegtagadásban áll Krisztus keresztjének követése, saját 
szavai szerint: "ha. ki utánam akar jön i, tagadja meg magát, 
vegye fel keresztjét, és kövessen engem." 1) 

A hatalmaskodó érzékiség, és szellemi nagyravágyás, 
ezek ama veszélyes szirtek, mellyek az emberi ártatlanság
nak első hajótörését okozták; ezek amamételyes nyavalyák, 

') Luk. 9, 23. 



253 

mellyekben az első bün óta általában az egész emberiség sin
lődik. - Az indulatok féktelensége, vágyaink határtalansá
ga, a testiség rendetlensége, az elpuhultság lettek korcs ki
uövései megmérgezett természet ünknek, és olly hatalmas aka
dályul szalgálnak erkölcsi haladásunkban, hogy ha az ön
megtagadás fegyverét meg nem ragadjuk, a bünösség sárjá
ba tapadunk - Innét van az, hogy az erkölcsi ténynek vég
hezvitele, mindenkor szellemi erőködésbe kerül, s minden tö
rekvéseink mellett, még is töbször elgyarlódunk. - Le kell 
tehát győzni az önmegtagadás által kicsapongó természe
tünket, hogy akadály nélkül müködhes~~nk erkölcsi törek
vésP-inkheiL - Erre serkent bennünket Udvözitőuk fenemli
tett szavaiban: "ki utáuam akar jőni, tagadja meg magát, 
vegye fel keresztjét, és kövessen engem;"- erre int bennün
kflt a szent kereszt, mellyen Üdvözítönk az érzékiséget, a 
szellemi nagyravágyást legyőzte, s igy a szent kereszt élő 
jele az önmegtagadásnak. - Legyen tehát mai beszédem 
tárgya: hogy az önmegtagadás szükséges, elhanyagolása pe
dig kárhozatos. 

Jézus! ki magad mondád: ha ki utánam akar jőni: ta
gadja meg magát; gyámolíts benui.inket szent kegyelmeddel, 
hogy e parancsod szerint magunkon uralkodhassunk. Fi
gyeljetek. 

* * * 
A keresztény religio, erkölcsi tanainál fogva az önmeg

tagadás iskoJáJa; mert a testnek, s kivánságainak fékezését 
parancsolja Üdvözítőnk, midőn önmegtagadásra int, s mid6n 
tanit, hogy az erénynek, s Isten dicsőítésének minden vá
gyainkat alárendeljük. - És ebben gyökerezik a megvál
tás lényege is; mert Isten a teremtéskor a jó indulatok, s ér
zések magvát az emberi ártatlanság tiszta foldébe elvetette; 
melly magvak az égi kegyelem éltető harmatjától öntözve, 
erénynyel illatozó növényekké Yálhatának,s l.Jelőlük felséges, 
az Isten képmását elötüntető, s ép lelki tulajdonak fejlődhet
tek volna ki, mellyek az embert teremtése czéljára alkalmas
sá, örökre boldoggá varázsolhaták. De fájdalom! a szép jó 
reményü magokból az eredeti bün által lélek s testölő mérges 

17* 
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növények fejlődtek ki. Ama felséges lelki tulajdonok, u. m. 
az ész zavartalan épsége, a gondolatok szenytelen tisztasága, 
a szabad akaratnak önkéntes vonzódása a jóra, s a rosznak 
hathatós utálata, Istennek lélekben és igazságbani imádása, 
mellyek által az ember az örök homálytalan ártatlanságot 
elérhette volna; szennyes és halált hozó indulatokra, gerje
delmekre fajultak; me ll y ek a katekismusainkban elso ro l t hét 
fö, vagy halálos bünök által jeleltetnek; - mikép már ezt 
az őskor hagyományaiban is találjuk, s a pogányok a hét
fej ü sárkány által jelzették, mellyekböl egy levágott főt, 
azonnal egy uj vált fel, s e jelzet teljesedését indulatainkon 
csakugyan tapasztalhatjuk is,- s igy szent Pál szavaiként: 
"látunk tagjainkban más törvényt, ellenkezőt elménk törvé
nyével, sa bün törvénye rabságában tartatunk." 1)- Mire 
nézve, hogy a jó magvak csirája, melly a teremtés által ben
nünk létezik, eredeti rendeltet~~e szerint fejlödhessék ki; fel
adata minden kereszténynek, Udvözitönk szent tanitása s ut
mutatása szerint, azon aljas gerjedelmeket, s sze n nyes indu
latokat, mellyek bennünket fogva tartanak ellenkező erköl
csök gyakorlása által~ magában elfojtani, azaz: magát meg
tagadni.-

Ha azért a kevélység, az önzés, emberfeleink megveté
se, s uemünket gyalázó uralkodási vágy dagasztja keblün
ket,- fékezze dölyfös gőgünket az alázatosság;- hisz bár
milly magas polezra emelkedjünk is, sőt tündököljünk az em
berek közt, mint nap az égi testek között; csak gyarló em
berek vagyunk mint a többi; azért az emberiség szent jogait 
s méltóságát a legalsóbb osztályú emberben is tiszteljük; 
mert lsten a kevélyeknek ellent áll, s csak az alázatosoknak 
nyujtja kegyelmét. - Ha a kincsek szomja a fösvénység 
epeszti lelkünket; legyünk adakozók, hisz Isten e föld javait 
nem azért adta, hogy azokat egy két fukar maga körébe el
dugdossa, a nélkül hogy azokból magát vagy másokat ré
szeltetne; hanem azokat mindnyájunk számára alkotta. Lám 
Jézm~ a. kereszten minden ruháitól megfosztva, fején tövis ko
ronát viselvén, nincs hová fejét lehajts:;~.; s mint utolsó be
szédemben bövebben kifejtettem, Jézus személyében a szü-

1) R6m. 7, 23. 
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kölködök számot tartanak bökezüségünkre. - A testiség , a 
kéjélvezet, a fajtalan bujaság ostromol bennünket? őrizzük 
tisztán szivünket az állati gerjedelmektől, akár nőtleni szü
zesség, vagy házassági tisztaság által; mert Jézus azt tanítá: 
boldogok a tiszta szivüek, mert ők látják az Istent. - Az 
irigységet, melly ha másokban szépet, jót, és nemest látunk, 
mardosó nyugtalansággal gyötri szivünket, a szeretet váltsa 
fel; melly szeretetből Üdvözítönk a kereszten életét áldozá 
jólétünkért, és örüljünk embertársunk jóléte fölött; hisz föl
di örömink csak akkor Jesznek teljesek, ha másokkal együtt 
örülünk. - A mértékletlen tobzódás, és életveszélyezö telhe
tetlenségi vágyat józan mértékletesség váltsa fel j lám Jézus 
a kereszten eczettel és epével itattatott j ne légy rabja szájad 
izének. - A bőszült harag, s másokat rontani vágyó boszu, 
angyali szelídségbe olvadjon át, melly szerint Jézus a keresz
ten imádkozott ellenségeiért. - A roszra vonzó hajlandósá
got, a jótól elfordító érzést, az Isten imádásában s parancsai
nak teljesítésébeni restséget, a rosznak. hathatós utálata, a 
jóra való igyekezet, Istenhez lélekben s igaz~~gban mindin
kább hasonlitani vágyó törekvés váltsa fel j Udvözitőnk ama 
mondása szerint: "keressétek először az Isten országát és az 
ö igazságát, s a többi mind megadatik néktek." 1) - Igy fé
kezvén Jézus utmutatása szerint aljas gerjedelmeinket, von
zalmainkat, indulatjainkat, juthatunk vissza azon eredeti ár
tatlanság ba, mellyben a teremtő kezéből kijövénk, igy jut
hatunk be az örök boldogságba, mellyre alkotva valánk. Ezt 
eszközölni, s lstennek a megbántásért eleget tenni, vala ezél
ja a megváltás nagy munkájának. 

Az önmegtagadásnak összes eszméjét Jézus e rövid pa
rancsban foglalá össze: "ha ki utánam akar jőni, tagadja 
meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem." -
Hogy pedig e parancs előttünk lehetlennek ne tessék, maga 
példával ment előre, hisz miért is böjtölt volna ö negyven 
nap és éjjel a pusztában; a hegyek magányiban miért emel
te buzgó imákra minllenható kezeit mennyei atyjához; miért . 
ment olly sok törödéseken keresztül , ha nem azért, hogy 
tettlegesen vezessen bennünket az önmegtagadásra? - Tá-

,) Máté 6, 33. 
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madtak is már a kereszténység keletkezésében szent életü 
hivek, kik az evangeliumi tanácsok követésére magukat Isten 
kegyelme által hivatva érezvén, az önmegtagadást, a testnek 
sanyargatását kötelességü! szabván ki maguknak, a nehezebb 
erkölcs ösvényein ritkább s magasabb tökéletesség gyakor
latát, szent czélul tüzték · ki; - s igy találunk minden idő
ben az önmegtagadásnak utánzásra méltó példáira, a fényes 
palotákban, ugy mint az alacsony gunyhókban, a királyi 
trónon ülöknél ugy mint a szegény jobbágyok közt; a világ 
zaja közt élőkben ugy,· mint a puszták sivatagjaiba vonul
taknáL -

Saul király, álnok árulkodás következtében, mintha ko
ronája után vágyódn ék, engesztelhetlen boszuval üldözte Dá
vidot. - Lőn, hogy Dávid néhány hü követőivel futott az 
őtet nyomon üldözö Saul előtt, futott az Engaddi pusztába, s 
ott egy barlangba rejté magát. - Saul is elfáradván a nyo
mozásban, semmi veszélyt sem sejtve, ugyan azon barlangba, 
mellyben Dávid észrevétlenüllappanga, betére egyedül, s a 
fáradalom miatt mély álomba merült. - Oh ki irhatná le a 
lelki küzdelmet, mellyet Dávid érze, midön hatalmas ellenét 
kezében látá t csak egy csapás, és Saul megsemmisülve lett 
volna; - követői biztaták , sőt egy közülök vont fegyverrel 
rohana Saul királyra, azt bizonyosan megölendő, ha Dávid 
öt vissza nem rántja; de ö a harag. s boszu induJatját szelid
séggel fékezé, maga megtagadásával legyőzte önmagát, és 
ezzel legyőzte ellenfelét is; mert a király köntösének darab· 
ját levágván Dávid, midön Saul felserkent s a barlangból ki
tért volna, nyilt hangon utána kiált Dávid, s a királyi kön
tösből levágott darabot felmutatván, lábaihoz borult. A ki
rály átlátván Dávid ártatlanságát, könyekre fakada, s meg
áldá Dávidot nagylelküségéért. - Dávid késöbb a királyi 
székbe jutván, maga megtagadásával olly híven szolgált az 
lstennek, hogy a szen t irás öt Isten sz i ve szerinti férfiunak 
nevezi.-A későbbi történelem számos fejedelmet tüntet előnk
be, kik sz. Pállal a kereszt elmélkedéséhen elmerülve, nem 
dicsekedtek másban, mint a mi U runk Jézus Krisztus ke
resztjében ; s az önmegtagadás által az erényesség magas 
polczára emelkedvén, magukkal együtt alattvalóikat is bol
dogiták, kik midön milliókon uralkodtak, uralkodni tudtak 
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önmagukon is; kiket azért a világ mint valódi uralkodókat, 
az egyház pedig mint valódi szeuteket ismer. 

S hogy ne forgass uk a külföld naplóit, me Ilyben szám
talan példát találunk, pillantsunk édes hazánk történeti köny
vébe; s látni fogjuk abban Jézus keresztjének gyözelmét, az 
önmegtagadás példáit. - Szent István, ki egy részről midőn 
polgári alkotmányt adott országának, más részről a szükkeb
lü rideg pogány vallás örvényébe elmerült nemzetet a keresz
tény hit szelid járma alá hóditá, - ő a biborban tündöklő 
apostol, az ige hirdetőivel önfeJáldozásával körüljárván, sze
mélyes jelenlétével azok tekintélyét emelte, s ö maga lön 
egyik fötényezője a magyar katholika egyháznak. - Erős 
lélekkel győzte ö le az akadályokat, mellyek üdvösséges in
tézkedései ellen keletkezt.ek; ellenségeinek, orgyilkosinak 
merényét, a kereszten függónekpéldájaként keresztényi sze
retettel viszonozván, az önmegtagadásnak halhatatlan példá
ját hagyta a kereszt hiveinek. - Atyja nyomdokit híven 
követvén nem kevésbé dicső fia Imre herezeg, az udvari 
élet zaja közt éjjeleket tölte Isten dicséretében, s feddhetlen 
tiszta életet élvén, minden gyönyörét a mennyei örömök él
vezetében találta.- Milly holdog volt Magyarhon sz. László 
vallásos kormányzása alatt, ki népének boldogitásában ugy 
mint az egyház terjesztésében és ápolásában egyaránt buz
gólkodott;miért a vallásos keresztény mainapiglan is tisztelet
teljesen térdel e dicső szent király nevét viselö oltár elébe. az 
ott rejtező ereklyét vallásos áhitattal tisztelendő. 1) - Mind 
ezekből történetileg Játhattuk K.! hogy az önmegtagadás 
nem csak a zárdák ban, a puszták s erdők magányiban gya
korolható, mint némellyek szeretik állitani; hane ru a világ 
zaja köz t, a kábitó kényelem, a f0ldi fény közt is lehet ma
gasabb erkölcsi tökéletességre emelkedni. Illy jeles példák 
után ragadjuk meg az önmegtagadás eszközét, hogy magunk
ban a testiséget megöldökölvén, a szellemiség szabadabban 
szárnyalhasson a tökéletesülés felsöbb fokára; különben er
kölcsi romlottságunkban elveszünk. 

Azonban mennyire eltávoztunk dicső őseink példájától! 

1) E beszédek Győrött tartattak, hol a székestemplom egyik főoltára sz. István 
első vértanu tiszteletére van állitva, s szekrényében sz. László király ko· 
ponyája, eziistbe fogla.lva tartatik, és tiszteltetik. 
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Tudnánk-e olly nagylelküek lenni ellenségünk irányában, 
mint Dávid Saul király irányában volt? tudunk-e Jézus egy
házának olly h ü fiai lenni, mint sz. István, sz. László kirá
lyink voltak? - Tudunk-e olly tiszta szivüek, Istennek olly 
buzgó imádói lenni, mint Imre herezeg? - Oh messze, mesz
sze eltávoztunk mi e dicső férfiak nyomdokitól, az önmegta
gadásnak még nyomára sem akadunk 1- Szenvedni nem tu
dunk, valamit magnnktól megtagadni, nélkülözni nem tu
dunk; türni nem tudunk, vágyainkat zabolázni nem tudjuk, 
erőszakot tenni ma.gunkon nem tudunk, s milly nehezen esik 
engedelmeskedni! és igy szolgái lévén féktelenséginknek, 
uszunk a vétkekben, mellyeket csak említni is tilt az illede
lem. - Pedig irtózás tölti el keblünket , midőn az egyházi 
szónok a vétek undokságát szomoru következményeivel együtt 
élénken lei1ja, s önként szent feltételek ébrednek fel elménk
ben, de fájdalom, csak egyszerü feltételek, mellyek valóság
gá soha nem válnak! - Ne kövessük K.! az oktalan állato
kat, mellyek vak ösztöneik által vezettetnek; nekik ezen fo
lülemelkedni nem adatott; de az értelemmel s okossággal 
felruházott ember belátással bir, mellyel az állatiságon túl
emelkedni szent kötelessége; - szivünkben a hit szava, a 
lelkismeret furdalása azon iránytü, melly után indulva fé
kezhetjük rendetlen természetünket. - A keresztségben a 
szent olajjal kétszer kenettünk fel Isten bajnokivá, melly ál
tal elölegesen figyelmeztettünk ama folytonos harczra, mel
lyet szüntelen küzdenünk kell a testiség ellen; - a szentelt 
vizzel megmosattunk,jelképeül ama lelki tisztaságnak, melly
re a kereszténynek törekedni kell; és mi milly sokszor meg· 
feledkezünk e felséges hivatásunkról , maguukat a féktelen
ségnek adván át? - Az Úr asztalánál hányszor fogadtuk 
szivünkbe az ártatlan bárányt, Jézus szent testét és vérét ma
gunkhoz vévén, s annak istensége és embersége velünk egye
sülve lőn; ő sovárog utánunk, és mi ót megvetjük, a kicsa
pongók társaságát, Jézus társaságánál többre becsüljük; Jé
zus teritett asztalát a szent oltárt, hol szent testét és vérét 
adja nekünk ételül és italul, a tobzódók asztalával cseréljük 
fel; - azért az U r asztala, ám bár számunkra mindég terítve 
áll, mégis kevesen járulnak ahoz, mert a féktelenség miatt 
nincs idő, az emberi tekintet miatt nincs bátorság oda járul-
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ni ; - pedig ő szivszakadva sovárog utánunk és igy szól: jő
jetek hozzám , és én megenyhitelek titeket. - . A keresztség 
és bérmálás szentségében az Ur malasztja által megszenteltet
vén, a Szentlélek templomává avattattunk fel; és mi szivünk 
ocsmánysága által azt hányszor megfertőztetjük? - K. H., 
drága áron váltattunk meg; a mi megváltásunk ára Krisz
tus vérébe került; és mi féktelenségünk által Jézusnak szen
vedését megujithatnánk? - Tekintsünk könyörületes tekin
tettel a keresztre , és ha a részvéti érzésnek csak egy szikrá
ja van is szivünkben, kicsapongásaink által ne ujitsuk meg 
kinjait a kereszten függő ártatlanságnak ; mert tudjuk meg 
azt, hogy azon könnyelm ü perczben, mellyben a kéjélvezetek
nek adjuk magunkat, a kereszten szanvedőnek kinjait ujit
juk meg; és Isten azon perczben elkérheti lelkünket, és ment
ségünkre mit fogunk felhozni itélő széke előtt? 

Ti pedig csábitó lelkek, kik akár példa, akár ösztönzé
sek által másokat bűnre vezettetek; tudjátok meg, hogy e· 
kép idegen bűnnek részesi lévén, kipótolhatlan kárt okozta
tok a bünrészesnek, melly soha, soha vissza nem térithető.
A rabló belopódzván egy csendes jámbor házába, elorozza an
nak keserves keresményét, mellyet az több évek óta, arcza 
veritékével gyűjtögetett; kárhozatos egy merény, melly bo
szuért kiált a mindenek U rá hoz; - de mennyivel kárhoza
tosabb a csábitónak tette, ki meglopja magát a mennyet, bün
re vezetvén az ártatlan lelket. Ti vagytok ama lélekgyilko
sok, kik a menny örökösét megfosztjátok az örök élettől, és 
vélitek-e, hogy midön ekép Jézus szenvedéseinek megujitói 
vagytok, részesültök az örök boldogságban, a midön még 
gőzöl g kezeiteken az ártatlan vér? 

De ha felébredt bennetek az öntudat, melly kínozza csüg
gedező lelkeiteket; jól van l e fájdalom hadd járja ál t lelkei
teket.! - És jertek a kálvária hegyre! vessetek egy· ,pilla
natot Jézus keresztjére l - alatta egy megtért bűnös áll. 
Magdolna a neve, ki szivéből a világ örömeit s gyönyöreit 
kiüzvén, egyedül Jézus keresztjében gyönyörködik, s minden 
vágya, minden 'óhajtása Istennek élni, Istent szeretni, ru iért is 
elengedtettek bünei. Jertek ti is Jézus keresztje alá, és fussatok 
karjai közé a tékozlóval; az elfajult fiúk kedvesek előtte, ha 
törődött szivvel kiáltanak : Atyám ! vétkeztem az ég és te 
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ellened ! - Jertek ti törődött szi v ü ek ! hisz J é z us nem az iga
zakért, hanem a bünösökért jött; - ha nagyok, ha sokak a 
ti büneitek, im nagyobb az U r irgalma! Jézus szenvedése vé
getlen érdemü, s csak egy csepp vére is elegendő lett volna, 
a világ büntengerét eloszlatni. - Azért bátorság K. H., vet
közzetek ki a régi emberből, és öltözzetek uj emberbe, melly 
Isten szerint teremtetett; s ha követtétek Dávidot és Mag
dolnát a vétkezés ben, kövessétek az önmegtagadásban, a meg
térésben is; és valljátok meg velök együtt üdvös pirulással 
büneiteket; - vessetek el mindent, mi Istenhez nem vezet; 
- áldozzátok egész magatokat az ártatlan báránynak, ki 
szinte érettetek álrlozza magát; s hallani fogjátok Magdolná
val: sok büneitek elengedtetnek. 

Istennek ártatlan báránya! tekints a te kereszted előtt 
porba borult tékozló fiaid s leányaidra, kik mind ideiglen i, 
mind örök vagyoninkat el pazarlottuk! hallgasd meg öket! 
im lelkök inélyéből, szivszakadva kiáltana,k: Atyám, meg
feszített Jézus, mi vétkeztünk az ég és te ellened! - Legye
tek nyugodtak törődött szivü büni)sök! az U r lát benneteket 
hozzá közeledni, és ő kiterjesztett karokkal, bocsánatteljesen 
jő előtökbe, hogy az örök üdvösség gyürüjével ékesitse ujjai
tokat, sa halhatatlanság köntösébe öltöztessen benneteket.
Im az Isten báránya eledelül fog nektek adatni, s a mennyei 
karok öröm ~~ngedezéssel ülendik meg megtéréstek ünnepét. 

Midön Udvözitőnk a hegyen a nyolcz boldogságokról 
szólana, boldogoknak mondá a tiszta szivüek.et, mert ők lát
ják az Istent. K. H., Jézus egy komoly pillanatot vetett Mag
dolnára, melly annak szivét s lelkét általjárta, s e tekintet őt 
bánatos könyekre inditá. - A főpap pitvarából kihurczoltat
ván Jézus, egy irgalmas pillanatot vete az öt tagadó Péterre, 
s e pillanat Péter szemeit könyekbe borítá.. Édesim! az én 
gyarló szemeim illy lélekrázó hatással nem bírnak, de igen, 
van akaratom, szavaimrnal megujitni az Isten igéjének dör
gését mondván: miért üldözitek az érettetek annyira üldöz
tetett Istenfiát? s ha szavaim megrázkódtattak benneteket, 
ugy hála! me rt ugy amaz elhatá t·ozó vég napon Jézusnak 
szelid szavait fogjátok hallani: boldogok ti, kik tiszta sziv
vel birtok, mert ti örökké látandjátok az Istent l 

K. H.! Láttuk az önmegtagadás nélkülözhetlenségét, 
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siessünk azért a szent kereszthez, mert nincs semmiben más
ban üdvösség! - Keserü ugyan, s nem igen kecsegtetö az 
önmegtagadás kezdete; de ha egyszer megtörtük magunkat, 
igája édes, s terhe könnyü; és ha győzedelmeskedhettek ma
gukon mások, miért nem mi? - Azért - távol légyen más
ban diesekednünk, mint a mi U runk, Jézus Krisztusnak ke
resztjében! - Üdvözlégy szent kereszt! téged akarunk rni 
vállainkra venni, s Jézust követni; te vezetsz legbiztosabban 
az életben és halálban, te vezetsz legbiztosabban az Istenhez, 
az Atya, Fiu, Szeutiélek Istenhez. Azért távol légyen töli.i.nk 
másban dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztusnak ke
resztjében. Minthogy pedig az önmegtagadás magába zárja 
a földiek megvetését, azért lássuk jövő beszédem ben a földiek 
mulandóságát. Amen. 



Nagyböjt. ötödik penteken. 
- A szent kereszt a foldiek hiuságát hirdeti. 

Példát adtam nektek, hogy ti is UU,l/ cselekedjetek, mint én 
cselekedtem. Ján , 13, 15. 

Ha a vadon sivatag pusztákról, zajos, népes helyekre 
vetjük figyelmes szemeinket; ezreket látunk, kik természeti 
rendeltetésöknek megfelel ve, fáradságos munkával foglalkoz
nak : -- megfelelvén a Teremtő amamondásának: "arczod ve
rítékével egyed kenyeredet!" 1) mindenki feszült szorgalom
mal, s kinos izzadással serénykedik betölteni a helyet, mellyet 
neki az Ur kimutatott, mindenki igyekszik megfelelni a hi
vatásnak, mellyre öt az U r hívta. - És igen jól! mert földi 
rendeltetésünk, hogy hordozzuk a nap terhét és hevét életünk 
hajnalától, a késő alkonyatig. 

A mezei munkás megfesúti életerejét, s mély barázdák
ban szántja a földet; a mcsterember mühe1yében fáradozik, 
hogy az élet ezer szükségeit, müvészete által fedezhesse; - a 
l{ereskedö, nem kimél gondot, fáradságot, hogy üzérkedését 
emelhesse; - a hivatalnok irományai, atudós könyvei közt 
buvárkodik, a biró az ítélőszékben, az orvos a beteg ágyánál 
a lelkész, a haldokló mellett müködik j - szóval: a legal
sóbb osztálytól, fel oda, kik a kormányrudját tartják egya
ránt dolgoznak, munkálódnak, fáradnak j és jó ha az örökké
valóság tekintetéből fáradnak; boldogok, mindnyájan boldo
dogok! ha munkáiknak végczélja az U r dicsősége; boldogta
lanok ellenb~n, felette boldogtalanok, ha fáradalmaik czélja 
a föld, e jelen, földi kitüntetés, földi kincsek; mert ezek
kel, s ezek közt, mégejelenben sem lehetnek boldogok, annál 

•) Móz. I. 3, 19. 
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kevésbé az örökkévalóságban. - Csalékony, és tünékeny bol
dogság mind ez, levegőből kapkodott ábránd. - A földnek 
minden javai mulékonyak mint a fti.st, tünékenyek mint a 
szappan buborék, mellyet a gyermek szalmaszáJon jókedvé
ben tova fuj, s a levegőben szét pattan; - elenyésznek mint 
az árnyék, s mint sebes folyam, a semmiség tengerébe rohan
nak, minekelötte élvezhettük volna azokat; és ha élveztük is? 
élveztük bár mily hosszu idökig, megfoszt tőlök minden bi
zonnyal a bizonytalan halál, és eltemeti a sir mélységébe; és 
az ábrándos boldogság? nincs többé! minden földi dicsősé
günk ből, minden birtokunkból mi marad egyéb vissza, mint 
négy deszka szál közt, egy maroknyi por és hamu. És ti bal
gák! a mit gyüjtöttek kié leszen ? 

Igaz! igaz! hogy mi földi lények, földi javak nélkül nem 
élhetünk, földi szükségeink csak földijavak által fedezhetők. A 
közjót földijavak által eszközölhetjük s mozdithatjuk elő; - é3 
a keresztény vallás is helyben hagyja, sőt méltányolja a ta
karékos gazdálkodást, mert földi javak nélkül az irgalmasság 
cselekedeteit nem is gyakorolhatnánk, mit pedig U runk kü· 
lönösen megkivánt tőlünk, sőt példájával is ösztön~ött azok 
gyakorlására, maga ötezer embert a pusztában öt árpa ke
nyérrel és két hallal kielégitvén. Hogyan táplálhatnánk mi 
az éhezőt, hogyan itathatnánk a szomjuhozót, hogyan fogad
hatnánk ·be az idegent, hogyan ruházhatnánk a meztelent, 
hogyan szaigáihatnánk a betegnek, hogy szerezhetnénk eny
hülést a foglyoknak , hogyan gondoskodhatnánk a holtak 
eltakaríttatása fölött, mi magunk is szükséget szenvedvén? 
- pedig mind ezekre Jézus azt mondá; hogy e cselekedete
ket gyakorolván embertárs unkon, ő rajta gyakoroltuk. - A 
földi javak tehát magukban nem kártékonyak, hanem azok
nak czélszerütlen ferde felhászná]ása kárhozatos, kárhozatos 
az azokkali visszaélés, az azokhoz v'aló szerfeletti ragazkodás. 

Álljunk mai elmélkedésünkben ismét a szent kereszt lá
bához, s ott a földi javakban soha nem bővelkedett,· sőt a ke
reszten még ruháitól is megfosztatott Megváltótól tanuljuk 
a földi javak hiuságát megismerni, azokhoz nem ragaszkodni, 
vegczélunkat azokba nem helyezni, hanem azokat csak eszköz 
gyanánt használni a boldog örökkévalóság elnyerésére. Fi
gyeljetek. 
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* * * 
Volt egy világbölcs, minden halandók legbölcsebikke, s 

mint az irás nyomán gyaníthatni, a legboldogabb is. Neve 
hasonértelm ü; bölcseségét s boldogságát egyaránt kifejező; 
Salamonnak hivatott; ......:... királya volt Ji'Z egykoron dicsöség 
s hatalommal fénylő zsidó népnek. - Es volt-e ,valóban bol
dog? l\lindenekkel bővelkedett; mindeneket élvezett, mit csak 
ember birhat s élvezhet; s e dicső boldog helyzetében, még is 
nagy' elkeseredettséggel igy szóla: "hiuság! és minden az ég 
alatt hiuság!" 1) - 0 igazságok igazsága! soha eléggé nem 
hirdethető, s szivünkbe soha elég mélyen nem véshető igaz
ság: núnden himág! az örökkévalóságon kivül, minden egye
bek semmik! - És sz en t Pál: "e világnak állapota mulandó." 2) 

De habár Salamon soha igy nem szólott, ha sz. Pál ez örök 
változhatlan igazságot soha nem hirdette volna; maga a ta
pasztalás eléggé meggyőzhet mindnyájunkat arról: milly hiu
ság e földön minden; s mill y rövid ideig tartó. - Izrael népe 
Egyptomban egyik uralkodó alatt jólétnek örvendett; a má
Bik alatt nyomasztó szolgaságának súlya alatt vala kénytelen 
nyögni.:- Nabukodonozor a hatalmas, elragadtatva fényes 
uralmának szelétöl, foldi istennek képzelé magát; - s hatal
mas parancsánál fogva ezerektől imádtatott; de nem sokára 
eszétől Il}egfosztatván, a mezőn az oktalan állatokkal legelé
szett.--Amánhatalmas országnagy volt a persa király udva
rában, maga a király tisztelettel hajolt meg előtte; és csakha
mar saját gőgjének áldozatja lön, s a bitófán gyalázatosan 
végzé nagyravágyó életét. 

Igy megyen ez K. a világon kicsinyben ugy mint nagy
ban; - a világ sajátsága, jelleme mindenkor ugyanaz s vál
tozhatlan, t: i. inség, nyomoruság, mulan,dóság, hiuság! -
Nemzetségek támadnak s elmulnak; népek tünnek fel, s le
tünnek; trónok omlanak s emelkednek, hogy ismét összeomol
janak; - ezerek halnak meg, ezerek születnek, hogy meg
haljanak. - Egyik világrész a másik után ujra alakilja ma
gát, alakitja magát, hogy ismét ujra alakuljon, míg végre 
össze nem omlik, s vele együtt minden; romjai fölött pedig 
1) Prédik. l, 2, 
2) Kor. I. 7,31. 
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egy közös sirkő álland, mellyre letörülhetJen betükkel eme 
szavak vésetnek: "Volt egykor egy világ, mellynek neve mu
landóság." - K! volt e valaha kor, meHy tapasztalásaiban 
gazdagabb lett volna, mint a mi korunk? egyik nap a má
sik után ujabb események tanuja lön; s mi lett a végkövet
kezmény? a mulandóság! - Olvassuk át az elővilág törté
netét, mit olvasunk abból? mulandóságot. - Olvassuk a kö
zép kort, abban is csak mulandóságot olvasunk. -- És mit fog 
az utókor hirdetni? - ismét mulandóságot. 

De mit kutatjuk mi a mulandóság földi példait? Im itt 
az oltáron a szent kereszt! tekintsünk fel reá, és ottmennyei, 
isteni pél~~t fogunk látni, példáját a világi és fóldi semmiség
nek. - Udvözitőnk a legnagyobb örömzaj közt ezer meg 
ezer nyelvek által dicsőittetett;- diadal ünnepéilye l kisérte
tett Jeruzsaiembe az örömittas nép által, hemzsegett az öröm
érzettől elragadott nép az utczákon fels alá; s im kevés napok 
után ugyanazon nép, ugyanazon főváros ban, vérszomjasan 
halálra kivánja őt, s vérpadra hurczolván megfeszíté; s vala
mint elő bb örömrivalgással ujjongá.: üdv Dávid fiának ! ál
dott ki az U r nevében jő! - most tombolva kiáltja: feszítsd 
meg öt, az ő vére mirajtunk s gyermekeinken! - De illyen 
n világ! azért neve mulandóság l s az embernek neve változé
~onyság, javainak pedig hiuság! Milly jól jellemezte tehát 
Udvözitőnk a földnek javait mondván: "hogy azokat a tol
vajok ellopják, a rozsda-megemészti, sa molyok összerágják." 1) 

- Hát ez élet? - rövid ideig tartó! ez órában még élünk, a 
jövőben tán már nem leszünk; s minden javainkat elnyeli a 
felénk szüntelen tátongó sir! - Ott a temetöben, a sirhalmok 
közt, ott van az ember valódi helyén; - ott tanulhatja meg, 
ott láthatja szemeivel a mulandóságot! ott látja a koronát s 
királypálczát széttörve, az érdemjeleket szétzuzva, a czime
ket széttépve, a kincseket s mindeneket megsemmisülve, elte
metve; - ott látja a világ hatalmas hagyjai t, a tehetetlen 
koldus lllellett feküdni; a terjedt birtoku gazdagot, a szegény 
nyomorult mellett; a virágzó ifja.t, a dicső szüzet, az erőtel,
jes férfit, a kedves nőt, ott látja elhervad va; mindnyájan ott 
feküsznek szám és különbség nélkül, tökéletes egyenlőségben; 

1) Máté. 6, 19. 
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mert ott mindnyájuknak része ugyan· az: por és hamu. -
Valóban a temető, mellyről nagypénteki beszédemben bőveb
ben, az embernek legjobb iskolája, ott szemeivel látván és ta
pasztalhatván, mint enyészik el a földön minden. 

És még is, milly kába a világ itélete! közmondása a vi
lágnak: pénz emberség, ruha tisztesség! s ezen elv szerint, 
minél terjedtebb birtoku valaki, a méltóságnak minél maga
sabb polczán ül, minél több kényeimét élvezheti ez életnek, 
annál nagyobb dicsöségben részesül, annál boldogabbnak tar
tatik; sőt kancsal szemmel nézzük őket, és szivszakadva vá
gyunk őket elérni; a szegénységben sínlődőket pedig mint 
silány teremtményeket megvetjük; pedig már számtalan 
nagytekintetü háznépek hunytak el szegénységben, és szám
talanok sülyedtek alá a jólét tetőpontjáról. Hányan nyögnek 
most, pajkos gunytól kisértetve, közmegutáltatás terhe alatt, 
kik hajdan -ru indenektől tiszteltettek, s nagy tekintettel bir
tak! A szerenesének hány előbbi kedveltje liheg jelenleg kol· 
dusboton, kik boldog állapotjukban megvetéssei néztek em
bertársaikra. - Sok fényes házat oly emberek laknak most, 
kiknek elődei és szülei egykor félénken J,rözeledtek azoknak 
hajdani birtokosaihoz, alamizsnát kérni. Sok zöldelő mezőmost 
olly háznépnek sajátja, melly előbb annak mivelésében mint 
napszámos izzadott. -Éji lopók egyszeri betörése, megfosztja 
a boldog tulajdonost sok év alatt szerzett fáradságos keres· 
ruényétöl. Mennykő s jégeső, nem ritkán semmisitik a legál
dottabb esztendő szép reményeit. Mindentnyomban uj tanusá 
gát látjuk, hogy e földön minden változás és mulandóság alá 
van vetve; - szüntelen forog a világi szerencse kereke; a ki 
ma fenn ül, néhány nap mulva aláfordul; és mégis csak a földi 
szerencse fiait, a vagyonos osztályt magasztaljuk, az alacsony 
sorsut megvetjük, - pedig az emberi méltósághoz a szegény 
nyomoréknak szintolly joga van, ruint a vagyonosnak, sa 
kopott öltöny alatt sokszor a legnemcsebb sziv dobog, és épen 
az a valódi gazdag s tiszteletre méltó, kinek szive teljes ne
mes érzelmekkel. A tiszta lelkiismeret a legbecsesebb kincs; 
az egyetlen czim, mellyre büszkék lehetünk, a becsületes em
bernek czime; ez a legszebb emlékkő, midőn sirhalmunknál 
egyik halandó a másik után megállván igy szól: itt nyug-
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szik egy becsületes ember, kár hogy megholt, nyugodjék bé
keségben. - Mire nézve KK! 

Tekintsünk Jézusra a mi mesterün~re! Fényt, pompát, 
dicsőséget, gazdagságot, kényelmet, mikben a világ boldognak 
hiszi magát, ő megvetni tan i tá; - futott, midőn a jótétemé
nyei által elhalmozott nép, őt királynak akará választani, 
erősítvén, hogy országa nem e világból való; - hogy ő nem 
jött uralkodni, hanem szolgálni, minek csalhatlanjeiéül tanit
ványinak lábait megmosta. Oh! milly igen megszégyeniti e 
felséges példa a kincsszomjas keresztényt, kinek minden törek
vése a kincsek gyüjtése, bármilly uton, ha mindjárt ezerek 
romlásával is, kiknek felhasznált kínos veritékök, kisajtolt 
keserü könyeik, Isten igazságához kiáltanak boszuért. - Oh 
IC az Isten fia nem illy uton járt, ő neki nem volt fejét hová 
hajtani; azért a te kincsszomjas boldogságod nem lehet valódi 
boldogság; -egy véletlen eset kiforgathat kincseid ből, érzéki
ségedet megtompítja maga az idő, és vége az élvezetnek; nap
jaid megszámláltatnak, megnyilik előtted az örökkéva.lóság, 
hova kincseid nem kisérendnek, s akkor, lelked egyedül áll 
ott szomoruan, mert számára mitsem gyüjtöttél. - lVIilly igen 
megszégyeniti Jézus példája ama keresztényt, ki csak kitün
tetés, méltóság, magas polcz után törekszik; uralkodik ő eze
rek fölött, ezerek szolgálnak, bókolnak neki, ezer ajak dicső
iti, boldognak hirdeti őt; lám Üdvözítőnk nem jött uralkodni, 
hanem szolgálni; azért a te nagyravágyás szülte boldogsá
god nem lehet val-ódi boldogság. - Gondolj a mulandóságra ! 
milly könnyen támadhat egy hirszomjas vetélytárs, ki kan
csal szemmel nézvén emelkedésedet, aláássa szereucsédet és te 
lebuktál; meghallgatván Isten azok kiáltását, kiknek igazta
lan megdöntésén épült a te felemelkedésed, s kiket megron
tottál, magas állásoddal méltatlanul visszaélvén. -Ne keres
sük azért e földiekben végczélunkat, ezeket csak eszközül hasz
náljuk a valódi, örök boldogság e ln y e résére! Lám lelkünk vágya 
e földön tul szárnyal; - azért nincs is szerencsétlenebb em
ber, mint ki e foldieket bálványozza, mert ö rabja kincseinek; 
pedig minden rabság senyvesztő; de legaljasabb a kincsrab. 

Van azonban a földön is egy boldogság, de csak egy, 
mellyre mindnyájunknak törekednünk és azt hiven őriznünk 
kell; melly a szegényt s gazdagot egyaránt boldoggá teszi, s 

PHrmúny füztltk. Kiadja a Sz~nl·htvún-Túnule.t. JI. rii:z. 18 
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e~: a sziv nyugalma, a becsületeségJ a tiszta lelkiismeret, a 
tiszta öntudat. Ez az, mi a szegényt szegénysége mellett is 
boldoggá, s ha hiányzik, a gazdagot minden kincse, minden 
birtoka mellett is boldogtalanná teszi. - Ezüstön ara
nyon lehet vásárolni kényelmet, lehet szerezni hódolókat, 
imádókat; de belnyugalmat, mellynek érzetében édes álmo
kat alhatol, s bátran nézhetsz a zsarnok szemébe, mint első 
keresztény vértanuink, csak keresztényi erkölcsös élet által 
lehet szerezni. - Ennek gyakorlása a mi hivatásunk, és nem 
a kincsek szerzése, hajhászása. - Igen helyesen, és igazán 
mondá bölcs Solon: "Halála előtt senki sem boldog." Igen! 
senki sem boldog, a ki halála után nem boldog! mit ér a földi 
bőség, ha az örökkévalóság ban szükölködünk? -Ama nagy 
napon, mellyen földi létünkről számoland unk, nem az fog 
megnyugtatui bennünket, hogy mennyi földi javakat gyüj
töttunk; hanem azon öntudat, hogy azokat végezélunk eléré
sére miképen használtuk fel'? 

Milly igen eltér tehát azon felséges czéltól, mellyre Isten 
e foldnek javait adta ama kincs vadász, ki csak gyüjt, szünte
len gyüjt; - kinek érczsúve előtt hasztalan rimánkodik a 
nyomorék, mert ha könyörül is, csak önérdekből könyörül; 
könyörül, mert nyereséget lát, és könyörtelen könyörületes
ségével még jobban megrontja a szegé~y s~ükölködőt. -Hol 
van itt aczél, mellyre Isten a földnek Javaitadta '? Nemkár
hozatos-e ama dús, ki lsten áldását aljas kicsapongásokra fe
csérli· kinek földi öröme, boldogsága a rendetlen fényüzés, s 
a szegény Lázá:t pedig_ asztalának hulla~é~ib~l sem. ~észel
teti · hol van 1tt a czel, mellyre Isten aldasalt nyuJta? -
A v~gy nem kárhozatos-e ama nagyrav~gyó, ki magas pol
czon, méltóságon állván ezer~ ket bold?githatna, s é_Pen ezerek 
elnyomásával, ujra e~elk.edm ,töre~s~-I~. '? hol van. Itt a czél, 
mellyre Isten ez élet Javait ada? M1~o ontadattal Jelenhe~nek 
ök meg az itélő biró előtt, s. mit varhat~ak ~gye bet, mmt e 
visszautasító szavakat: "menJetek! elvettetek JUtalmatokat?" 

Azért a Jézus szive szerinti keresztény, midőn ajtaján 
kopogtataz éhező, nem zárja be azt. előtte, tudván: hogybol
dogabb adni, mint .kérni; s ~észelteti .asztalának hull~dékiból 
a szegény Láz~rt; 1~a;It ny~Jt a szomJuhozónak ;, ruhat a m:
zitelennek; gyamohtJa az ugyefogyottat; tudvan, hogy mit 
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Isten szükségeinken fölül adott, az nem a mienk, hanem a 
szegények része. - Hány derék emberek, jeles hazafiak, az 
á~lamnak hatalmas támasziváltak sok szegény gyermekből, 
kik mások bőkezűsége, alamizsnája. által képezték ki lelki 
tehetségeiket; s nem lett volna-e örökös kár a fillért, melly 
rájuk költetett, ládába zárni? A jótékony intézetek, mellyek
ben a tudományok virágoznak, a müvészetek terjesztetnek, 
testi, s lelki tehetségeink a közjó érdekében kifejtetnek; ezer 
iigyefogyottak ápoltatnak, ezer nyomorgók könyei letörül
tetnek; keletkeztek volna-e valaha, ha kincseiket ládába zár
ván mint sok fukar, rajtok aludtak volna, vagy haszontalan 
fényüzésre pazarlották volna a nagylelkii alapítók. - Mídőn 
a keresztény élete fentartásáért táplálkozik, nem bálványazza 
szája izét, sem nem töltözik mértékletlenül, a fényiizésig; 
hanem hogy erejét fentsartsa munkáit Isten akaratja szerint 
végezhetni. - Midőn magas polezra emeltetik, fényes kitün
tetésekben részesül, tekintélyes állást nyer, nem él vissza hi
vatásával, nem használja azt nagyravágyó hiuságának kie
légítésére; hanem embertársai hasznára, a tévelygők megté
ritésére, a szerencsétlenek oltalmazására, a gonoszság meg
zabolázására, Isten dicsőségének előmozdítására. 

Igy használva, és nem aljas czélokra pazarolva a fold
nekjavai, bár mulandók is ön magukban, örök, mennyei kin
csekké válnak. Milly édes mennyei érzést gerjeszt szivi.i.nk
ben azon öntudat: hogy mi Jóbként védői,. oltalmazói vol
tunk a szenvedő emberiségnek; hogy mi baráti, testvéri vol
tunk különbség nélkül a szegénynek l E magasztos érzetben 
már előre élvezzük ama végnélküli jutalmat, melly szá
munkra a síron tul várakozik.- Ohmilly édesen szunnyad
hat el az Urban azon keresztény, ki haldokló ágyán vissza
pillantván élete lefolyt napjaira, a szenvedők és nyomorgók 
seregét látja előtte, kiknek fájdalmait enyhítette, könyeit le
törlötte! Azoknak imádsága és áldása kiséri őt a sírba, azok
nak hálás könyei öntözik sírhalmát; s ki illy kincsekkel ter
helten lép az it élő biró elébe, boldog; mert az előtt fog ál
lani ki mondá: hogy a legcsekélyebb adomány, mel~ye~ az 
ö nevében nyujtunk, el nem veszti jutalmát. Hogy pedr? Illy 
boldog halállal léphessünk ki e világból, azértjövő beszedem
ben a halálról. Amen. 

18 * 



Nagyböjt hatodik pentekén. 
A szent kereszt halálos küzdelmeinkben erősségünk. 

Elvégezve van: hogy az emberek egyszer meghaljanak. 
Zsid. 9, 27. 

Az életnek, s az élet miuden javainak, az élet boldogsá
gának, mint utolsó beszédemben emlitém, bármilly huzamos 
ideig tartson is az, bizonyos véget vet a halál. -Az asszony
tól született ember rövid ideig él, s elenyészik mint az ár
nyék, s a halál kapuján át bérnegyerr az örökkévalóság há
zába. - Ahalál minden élők fölött uralkodik; hatalmas kar
ja kiterjed egyik világrésztől a másikig, s a trónon ülö ki
rály, ki világrészeket megrázkódtatott, ugy mint az ajtóban 
ülö koldus; az Ur, mint a szolga; a szegény, mint a gazdag; 
a bölcs, mint a tudatlan, egyaránt hajolnak meg előtte. -
Alig ragadja ki áldozatját a szegény földmüves gunyhójá
ból , már kopogtat a fényes paloták ajtaján. - Kérlelhetle
nül ragadja ki az atyát, anyát, siró gyermekei köréből, a 
gyermeket vigasztalhatlan szüléi kaijaiból; a szerető hitvest, 
a h ü testvért, a lelki barátokat, az egymáson csüggö szive
ket elszakasztja egymástól; nem is volt még senki, ki hideg 
kezei közül· kisikarolott volna. - Talán nekünk is lehetnek 
szeretteink, kikre érzékenyen emlékezünk, s kiknek sirjánál 
könyezve állunk, s keserü fohászok közt öntjük ki fájdal
minkat a kora elválás miatt; de elvégezve van, hogy az em
berek egyszer meghaljanak. Az embernek egész itteni léte: 
élni, és meghalni. 

K. H.! Ami nyughelyünk is készen van elhunyt atyánk-



271 

fiai mellett, és nem sokára, sőt tán még elébb mint gondol
nók, hamvaink atyáink hamvai mellett fognak nyugodni; 
s majd rólunk is egykor el fog mondatni: nincs többé, -
meghalt, nézzétek a helyet a hová, tették őt; -- ott ama sir
halom fodi foleli maradványait. Es ki tudja? megérjük-e 
még egyszer e sze nt időt; talán mire J é z us halálának emlék
ünnepére e szent helyre összegyülünk, már némell y közü
lünk a sirban nyugszik! A milly bizonytalan, o1ly elmellőz
hetlen a halál órája. Sokan , kik ma élnek, a holnapi hajnalt 
már nem látják; sokan vig kedéllyel hajtják estve fejeiket 
nyugvó ágyukra, és regvel nem kelnek fel többé, aluszszák a 
mély álmot, azon hosszu álmot, mellyböl az angyalok riadót 
harsogtató tárogatója ébreszt csak fel. 

Azonban, legyen az U r akaratja! Életünk vége az ő ke
zében, a legjobb atyának kezében van!- történjék haláluuk. 
bár mikor és hogyan, csak csendes, és üdvös legyen! Történ
jék honn vagy vidéken, a kemény földön vagy puha párnák 
közt; életünk virágában vagy hanyatló megtörődött korunk
ban; hirtelen, vagy hosszas betegség után, csak a~ U r ban 
történjék! - Hisz jól tudjuk, hogy egyszer meg kell hal
nunk! - Egyszer! nagy szó ez K.! mert ha ez egyszer ro
szúl történt halálunk, örökre meghaltunk, azt máskor helyre 
nem hozhatjuk.- Azon legyünk tehát, hogy halálunk csen
des, jámbor, és ne gonosz legyen.- Lássuk azért mai beszé
demben a jámbor ember halálát; s a gonosznak boldogtalan 
el költözését. 

A millyen az élet, ollyan a halál; azért mai elmélkedé
sünk legyen ösztön a jámbor életre, hogy halálunk nyugodt 
legyen; s e föltételünkben erősitsen bennünket ~ szent ke
reszt, mellyen a testben s lélekben megkinzott Udvözitőnk 
három egész óráig tusakodván, a halálnak lehajtá szent fejét. 
- Dicsőséges volt e halál, me1Iy az emberi nemz~tnek életet 
adott; üdvösséges, mert üdvöt hozott nekünk. """"' O örömmel, 
elhatározottan halt meg, megtörte az utat, mellyen haladnunk 
kell; adja Isten 1 hogy a mi halálunk is olly dicsőséges le
gyen, mint az övé volt! Figyeljetek. 

* • • 
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Mi K. K.! mint Jézus hivei, a józan okosság, éiii az iste
ni kinyilatkoztatás által -erősen meg lévén gyöződve arról, 
hogy a midőn porból vétetett testünk ismét porrá váland, 
halhatatlan lelkünk , Isten képmása élni fog, érezni és gon
dolkozni fog. Mi kik a jámbor Jóbbal bizton várjuk, hogy az 
utolsó napon feltámadunk, s testben látni fogjuk az Istent; -
mi kik tudjuk, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem 
a mi hazánk ott az örökkévalóságban van; - mi kik habár 
bünösök, gyarló teremtmények vagyunk is, de mint az Isten 
fia halála által megváltott bünösök, az örökkévaló örömök 
és dicsőség országában, hová Jézus az ő halála által eljutott, 
s hol rni is az Istent ~zinről szinre látandjuk, eljuthatni teljes 
bizalommal reméljük; mi nem félünk a haláltól, hanem fel
tekintvén a keresztre, ezen életfára , me ll y en a haldokló J é
z us függött; s az ö példáját követvén, örömrnel megyünk a 
halállal szemközt, rnelly nekünk keresztényeknek hitünk s 
meggyőződésünk szerint az életnek kapuja. 

Lépjünk egy kevessé lélekben, egy jámbornak haldok
ló ágyához. Ime roskadt gunyhóban , szegénységtől kör
nyezve kemény nyoszolyán nyugszik; kedves övéin kivül, 
az U r szolgája bizonyosan ott áll ágya mellett, és báto
rítja végküzdésében. Ime ő válik a világtól, de ott van szi
vében az Ur békéje, lelkében a mennyei örömök érze
te; s azért nyugodtan hajtja le fejét az örök nyugalomra, 
könnyen hágy itt mindent, hisz őt e világhoz ugy sem köti 
semmi. Bölcsen tudá ö, hogy e fold nem egyéb, mint sira
lom völgye, tövisek országa, rnelly sokkal több szenvedést 
nyujt, mint örömöt; mellynek javai soha ki nem elégítök s 
édességei keserüségekkel vegyitvék. Miért is ragaszkodnék 
a járn bor keresztény vég órájában is e lenge világhoz, melly
nek alakja tünékeny mint az árnyék, melly gyermekségünk
től fogva koporsónkig nem adhat egyebet, mint hiuságot, és 
lelki gyötrelmet; - miért ne hagyná itt nyugodtan e hálát
lan világot, melly az erényt, az érdemet lábával tiporja, s a 
gonoszságot felemeli. - A járnbor keresztény, testileg a föl
dön élvén, lelkileg rnennyekben honol, az ö valódi hazája a 
menny, az örökkévalóság; itt pedig csak vándornak ismeri 
magát; - pedig, hol az a vándor, ki messze tájakon ezer vi
szás esetekkel küzdvén, nem igyekeznék örömmel vissza édes 
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hazájába? - hol az a tengerész, ki a szélvész s hullámok ál
tal, ide s tova hányattatván, nem vágyódnék biztos rév
parthoz? - hol a fogságban éve~ig epedő, ki örömmel ne 
várná szabadulásának óráját? - Es napjainkban, hol az idö 
viszontagságai özönnel tódulnak reánk, midön az élet kelle
meit, kényelmeit, édességeit, nevéről is alig ismerjük, lehet
e csodálni, ha a jámbor keresztény nem csak várva várja, sőt 
kivánja a perczet, mellyben könyes szemeit örökre behuny
hatná? 

És mit veszt a keresztény a világ által? - pénzt, 
vagyont? hisz ö ezekben ugy sem helyezte boldogságát, ö 
ezeket nem hajhászta, ö jobb kincseket keresett. - Az ö ja
vai a szegények javai voltak: ezeket a halál által el nem 
veszti; mert a szegénynek hálás köszönete szerint Isten azo
kat megfizeti, ezerannyit ád helyette; s a mit itt hagyott 
nem volt más, mint csillogó semmi. - Minden méltóság, 
czim, feleletteherrel lévén összekötve, a jámbor keresztény 
örömmel rakja le vállairól e terheket j s a czim? nem vágyó
dott ö más czimre, mint hogy jó ember, becsületes ember,jám
bor kereszténynek neveztethessék j és ez olly czim, mellyet 
magával elvisz, és csak egyedül ezen czim érvényes az örök
kévalóságban. - Igaz ugyan, hogy a jámbor kereszténynek 
is itt kell hagyni rokoni t, baráti t, ismerősit, szeretteit, kikkel 
tán egy testté, egy lélekké olvadott j el kell tőlök válni hosz
szú, hosszú időre! - Kínos ugyan a jámbor kereszténynek 
a megválás; - s midőn haldokló ágyánál egy hü nő, kedves 
gyermekek, drága barát, könyes szemekkel virasztanak; az 
ö halvány arczán is könyek peregnek alá, s akkor össze fon
ja kezeit, az egekre emelvén bágyadt szemeit, tört szivvel 
imádkozik: Uram! ha lehet, muljék el tölem e pohár, de az
ért legyen a te akaratod; jól tudom a hit szava után, hogy 
én csak előre költözöm, s nem sok idő mulva az örökkévaló-
ságban ismét látandjuk egymást, addig is Isten veletek l Is
ten veletek! Az éghen ismét látandjuk egymást. Szalgálja
tok híven az Urnak, tartsátok meg parancsolatit, - legye
tek jók, jámborok, - az ö szentséges arcza látásánállátand
juk egymást egykor. - Isten veletek! 

A halál a bünnek zsoldja lévén, erőszakosan kell ez élet
től megválnunk; a halálveriték, melly halvány homlokun-
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kon nagy cseppekben ül, idegeink feszü~~sége eléggé tanu
sitja a. természet nagy küzdelmét; - de Udvözitőnk is meg
küzdött a keserü halállal; megküzd tehát a jámbor keresz
tény is, fájdalmai, kinai, távol sem lévén hasonlithatók ama 
nyugalomhoz, melly a siron tul várakozik reá. - Képzelje 
bár a gonosz irtózatos alakban a halált, mint ijesztő csontvá
zat, kivájt szemekkel, kaszával felfegyverkezve; - képzelje 
magának a bölcs, mint kedves ifjat, elaludt életfáklyával ke
zében; de a jámbor keresztény ugy fogja tekinteni, mint 
mennyei követet, ki őt hazájába hi;vja. 

llly érzések közt mulik ki a jó keresztény e világból, 
mellyel mit sem veszt, és örömmel tekint a boldog örök~éva
lóság elébe, hova ugy is egész életében törekedett.- Orök
kévalóság! - milly rövid, de magában sokat jelentő szó. -
A holtak országa fölött egy titokteljes fátyol terül el, melly 
alá tekinthetui, még halandónak nem adatott. - Senki nem 
tekinthetett még be a halottak borzalomteljes hideg országá
ba; s a tulvilágból még senki sem térhetett vissza hírt mon
dandó a sirontuli létről; de annyi bizonyos, hogy földi lé
tünkről az U r előtt számolnunk kell; - számolnunk kell a 
kérlelhetlen biró előtt, ki előtt szivünk rejteki tárvák, ki vá]
tozhatlan itélettel határozand, örökké boldog, vagy boldog
taJan sorsunk fölött.- És ki az, ki rettegve ne lépne bizony
talan sorsa elébe; nem tudhatván, ha szeretetre, vagy gyű
löletre legyen-e méltó? senki nincs biztositva az üdvösséges 
ha]ál felül, ez egyedül Isten kegyelmétől függvén; azért sz. 
Pál szavai szerint: "félelemmel és rettegéssel kell munkálni 
üdvösségünket." 1) - De a jámbor keresztényt, jóllehet ő is 
bünös, gyarlóságok alá vettetett gyenge ember; - de a hit 
szava, melly szivében él, azon édes reménnyel biztatja, hogy 
a megtörődött sziv az Ur előtt irgalomra talál; hogy a bü
nök fölötti bánatos érzelemből hullatott könyek lemossák 
ama mocskot, melly lelkünket szennyezi; hogy a bünök ér
zete miatt elkeseredett lelkünk fohásza, az egeket hatja meg; 
-- felkiált tehát törődött szivvel, bizalomteljesen: U ram! légy 
irgalmas nekem szegény bünösnek, ne vesd meg forró kö
nyeimet, mellyeket büneim fölött hullatok; s az U r, ki a té-

1) Filipp. 2, 12. 
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kozló fiút is a megtérés óráján kiterjesztett karokkal keblére 
szoritja, gyarló szolgáját sem fogja magától eitaszitan i, hanem 
elküldvén a vigasztalás angyalát, bátorítja a latorral: "ma 
velem lészesz a paradicsomban." 1) -

Milly belső megilletődéssel, milly lelki örömmellép az 
Urszolgája az illy jámbor keresztény beteg ágyához, előre 
biztositva lévén fáradozásának üdvös sikeréről. - Nem kell 
a jámbor keresztényt előre készitgetni, nem kell őt mézes sza
vakkal hitegetui, az U r szalgájának eljövetele miatt; nem 
kell öt magasztos szavak által rábírni a szentségek felvételé
re, sőt ö maga kéri, maga sürgeti a szentségek kiszolgálta
tását; önként kéri az U r nev é ben kimondott feloldozást; 
önként kiván a szent kenet által, mint Jézus bajnoka, vég
küzdésében felkenetui; önként vágyik az U r teste és vére 
után, mellyet midőn nyújt neki az egyház szolgája, milly tö
rődött és megalázódott szivvel mondja az evangeliumi száza
dossal: Uram nem vagyok méltó, hogy bünös hajlékomba 
jöj, de mondd csak egyszóval, és meggyógyu l az én szegén y 
lelkem! - Felsohajt az apostolokkal: ~,maradj velem U ram, 
mert béestvéledik ;" 2) ne hagyj el utólsó órámban! S ezzel 
forrón szoritván szivéhez a Megváltó keresztjét, s lankadt 
kezében tartván az égő szentelt gyertyát, mint az élő hitnek 
jeiképét, s bár töredezett hangon , mondja a kereszten függő 
J.ézussal: "Atyám l kezeidbe ajánlom lelkemet;" 3)- az Ur 
szolgája pedig biztatólag felel: Költözzél el keresztény lélek, 
az Atyának, ki téged teremtett; a Fiu nak, ki megváltott; a 
Szentléleknek, ki megszentelt, nevében ; s elköltözött lelkét 
mind azoknak ezer áldása kÖveti, kiket .éltében táplált, vi
gasztalt, ruházott; kiknek könyeit olly sokszor letörlötte, 
kik egy szivvel, egy lélekkel egekre emelt kezekkel imád
koznak érette: U ram ! légy kegyelmes elhunyt szolgádnak; 
nyugodjék békeségben. - Az egyház szolgája megszentel
vén hült tetemeit, s a körülállók, mélyen meghatva távoz
nak el tőle; mindnyájan hasonló kimulást óhajtván. 

Igy mulik ki a jámbor keresztény az életből; s ha egye
bet nem nyert is, legalább emberhez illőleg mult ki e világ-

1) Luk. 23, 43. 
2) Luk. 24, 29. 
8) Luk. 23, 46. 
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ból; - mert az ember, nemesebb lény lévén a többi te
remtményeknél; - ne legyen hozzájok hasonló, vagy talán 
még alábbvaló, halála óráján. Lám az oktalan állat végvo
naglásában hálásan, s mintegy köszönetet mondva pillant 
fel az emberre, ki gondviselője volt; s az ember, ki jobban 
érti a természet szavát, érti szive sugalmát, ne emelkedjék-e 
fel lelkileg a mindenek alkotójához; ne légxen-e vele vég
órájában; sőt még azt higyje: hogy neki ez élet után ha
sonló sorsa lesz azon teremtményekkel, mellyek életének fen
tartására csak vak eszközül szolgáltanak? - Nem K. H., ezt 
csak a gonosz ember hiheti, ki gőgös felfuvalkodottságában 
minden embereknél különb akar lenni, s annak tartja magát; 
haldokló ágyán pedig az oktalan állatokkal akar egyenlő 
lenni. - Es valóban! gonosz ember az, ki még halála órá
ján sem érzékenyül el, ki még akkor sem ragaszkodik a 
valláshoz, az öt egyedül megnyugtató valláshoz, midön 
számára semmi földi remény nem csillámlik többé. 

A halál ama véghatár, melly valamint minden földi 
szenvedéseknek, ugy a földi boldogságnak is véget vet. E 
határon túl megszünik minden nagyság, méltóság, hata
lom, dicsöség; vége minden örömink, minden gyönyöreink
nek; s ugy eltünnek minden földi élvezeteink, mint egy 

·rövid álom. - A halálnak eme fogalma után csak az agyafurt 
esztelen, a magában el bizott gőgös az, ki a józan ész sugalmát, 
az emberiség belérzelmét, az istenség szavát kigunyolva, 
azon kába hitben él; hogy az ember léte csak egyedül e 
romlandó testre, e jelenre szoritkozik, mellynek elmultával 
elenyészik nemesebb része is, a lélek.- Illy hiedelem mellett, 
elhiszem hogy az önhitü rettegve nézhet a halállal szembe; 
iszonyu lehet a halálnak csak emléke is, mert hite szerint 
ezzel végződik minden boldogsága; a halállal vége minden 
öröminek, minden javainak, mindennek mi előtte becses és 
kedves lehete; jobb örömöt, tartósabb javakat soha nem re
mélvén. - Iszonyu az illy embernek az elválás pereze; mert 
hite szerint örökre válik hitvese, gyermekei, barátitól, sze
retteitöl, viszonlátási remény nélkül. 

Lépjünk csak az illyen haldokló ágya mellé, ki ha fényes 
palotában, puha nyoszolyán fekszik is, számos udvarlóktól 
környeztetve, mégis kietlenebb az ő kebele a sivatag pusz-
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táknál; mint a felzúdult tenger egymást csapkodó hullámai, 
ugy lepik meg a rémképek. Eltünve látja a halállal nagysá
gát, méltóságát, kincseit, s felsóhajt Agag királylyal; "igy 
választ el a keserü halál!" 1) - Oh valóban keserü a halál 
azon embernek , ki csak a jelennek élt, kinek a földön túl 
nem terjedt reménye. - Hát amidön akaratja ellen eszébe 
jut az örökkévalóság, az itélet, mellyet éltében olly sokszor 
megtagadott, mondván: nincs lsten! hol a jövendő? az örök
kévalóság? ki volt ott valamikor, vagy ki jött onnét vissza? 
- Jaj, de az elválás perezében egy titkos érzet, egy titkos 
szózat azt sugja: hát ha mégis; mert a sir szélén, midön a 
halál hideg ujja érinti az embert, sokkal világosabban lát, s 
tehetségeink feszültebbek mint egyébkor; - hátha mégis! 
talán mégis van Isten ! talán mégis van egy jövendő, egy 
örök lét! és e talán, párosulva a vétkes öntudattal, kétség
beejtő érzelmeket idéz elő a hitetlen szerencsétlenben. 

Azonban a körülállók látván szomoru hel yzetét, maguk 
megnyugtatására, akaratja ellen is elhívatják az U r szolgá
ját, ki kettőztetett léptekkel, s megfeszitett igyekezettel 
törekszik lelkét megnyerni, törekszik öt bátoritani, vigasz· 
taln i; előhordja neki az U r végtelen irgalmát, Jézus végte
len érdemeit, ki vérét mindnyájunkért ontotta; felhordja a 
religiának minden vigasztalás~t; de mi foganatja mind ezek
nek olly embernél, ki egészséges korában mind ezekre mit 
sem adott? - Legfölebb hogy a lelki atya unszolásaitól 
megmenekedjék, a bánatnak némi erőtetett jeleit adja, és 
ez az egész, mit ö végórájában lelkiért tenni képes. - A kö
rülállók mély szomoruságba esnek fölötte, s öt a vallás minden 
eszközeivel szabaditani kivánván, meghuzatják a lélekharan
got, s a hiveket résztvevő imádságra hivják fel; - imádko
zik is sok jó lelk ü keresztény, s fölötte a körülállókkal együtt 
az Ur szolgája is; s az Ur irgalmába ajánlják öt. - Igy 
mulik ki az önhitü, mindenét vesztve, vigasztalás, remény 
nélkül. 

K. H! Láttuk mai beszédemben a jámbor kereszténynek 
reményteljes halálát; láttuk a gonosznak boldogtalan elköl
tözését; oh ki volna közülünk, ki a jámborral ne kiván na 

1) Kir. I. 15, 32. 
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kimulni? s e jámbor, boldog kimulásert naponkint ne kö
nyörögne? - De ha boldog kimulást ohajtunk, ne haJasz
szuk javulásunkat halálunk órájára, melly nincs hatalmunk
ban; - tegyük jóvá, mit jóvá tennünk kell, hozzuk helyre, 
mit helyrehoznunk kell, annak idejében, hogy késó ne le
gyen. 

A millyen az élet, ollyan ~halál; millyen a Jedöntött 
fának esése, ollyan fekvése! - Eljünk tehát jámborul, ke
resztényileg, ha jámborul, keresztényileg a~~runk meghalni. 

És most jertek K. H! térdeljünk az Udvözitö kereszt
jéhez, és imádkozzunk hozzá: fólfeszitett kedves Jézus, légy 
irgalmas halálos ágyunknál ! Hirtelen és véletlen haláltól 
ments meg Uram minket! Ne engedd, hogy végóránk ak
kor találjon bennünket, midőn tőled legtávolabb járunk; 
hanem a végszentségek ben részesül vén, és szalgádnak vigasz
taló szavai által bátorittatván, rettegés nélkül nézhessünk a 
halál elébe. Amen. 



Nagy-pénteken. 
- A szent kereszt sírhalmunknak disze. -

Por valál és porrá leszesz. Móz. I. 3, 19. 

Utolsó elmélkedésünkben a haldokló ember ágyánál 
állottunk, s láttuk annak halálát; meghalt, nyugodjék bé
ke ség ben. A holt test a fold fölött nem maradhat; - az 
örök végzés, s az élet körülményei ugy kivánják, hogy el
takarittassék; -- a foldbe tétessék, mert porból vétetett, és 
ismét porrá kell válnia. - Ott fekszik ő , a foldnek királya, 
mozdulatlanul a gyászravatalon, halotti köntösben; melly 
bár milly pazar módon legyen is elkészítve, csak halotti 
köntös biz az; szemfedéllel leterítve. - A vétkes öntudat
nak jeléül szemei behunyva, kezei, m:int az U r irgalmáért 
imádkozónak összefonva, s az Üdvözítőnek feszületje fekszik 
dobbanás nélküli kebelén. - Sokan, oh igen sokan megje
lennek körülötte, többnyire kiváncsiságból, bámulandók a 
holt testet elözönlő pompát, némellyek tán érettük imádko· 
zandók, s ezek örök nyugalmat kivánnak neki. -E közben 
megszólamlanak a gyász harangok, tompa morajjal zugván 
a síri hangokat. - A holt test elzáratik a jelenlévők elöl, az 
egy ház szolgája vég.ezvén imádságát, megindul a gyászme
net, mellynek élén lJdvözitönk keresztje tündöklik, számosan 
kisérvén a menetet. - Talán egy hű nő, vagy férj , sirán
kozó gyermekek, szomorkodó barát, lankadozó léptekkel 
követik öt, fájdalmas hangokkal töltvén el a levegőt; de 
semmi jajkiáltás, semmi tépelődés fel nem riaszthatja a ha
lottat. 

K. H., kövessük mi is lélekben a gyászmenetet; köves-
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sük, de ne közönyös érzettel, ne kíváncsiságból, vagy puszta 
időtöltés ből, beszélgetés kedveért, mint közönségesen szo
kás; mert eféle aljas czélok, illy komoly jelenetnél valóban 
kárhozatosak; hanem szent megilletődéssel, magunkba száll
va, imádkozzunk a megholtnak lelkeért; imádkozzunk bol
dog kimulásért.- Elérvén a temetőt, e közös nyugvóhelyet, 
hol az egyház szolgája még egyszer beszenteli a h ült tetemet, 
még egyszer imádkozik érette, és minden megholtakért, 
hogy az örökkévaló világosság fényeskedjék nekik ; mire a 
koporsó tompa, s borzadalmas moraj közt legördül a sírba; 
s betemettetvén földdel, elfedetik az élők szemei elöl; -
szerettei még siránkoznak fölötte, még egy forró sohajt , s 
buzgó imát bocsátanak az örökkévalóságba utána; mert ha 
soha nem, ezen perczben minden ki tud imádkozni; s azon 
édes vigasztalás, azon mennyei reménynyel távoznak, hogy 
öt egykor megdicsőülve ismét látni fogják. 

De mi ne távozzunk, hanem maradjunk szent elmélke
désünkkel még egy kissé a temető kertben. Ne siessünk 
könnyelműen elhunyt atyánkfiai sirhalmai közül, kiket 
előbb utóbb bizonyosan mi is követni fogunk, s tán még 
elébb, mint gondolnók. - K. feleim! üdvösebben sehol nem 
időzhetünk, mint a temetőben a sirhalmok között; mert e 
hely szent érzelmeket gerjeszt bennünk; azért szent megille
tődés nélkül soha el nem hagyhatjuk c helyet. - Igaz, a 
sirhalmok komor sötétsége, a halál borzadalma, visszari
a~ztja érzékiségünket, de lelkünknek oh be üdvösséges! -
Olly fájdalmasan édes, olly szomoru szép, olly tanulságtel
jes a holtak közt időzni, hogy komolyabb perczeinkben alig 
tudunk e helytől megválni, s mindenkormeghatva távozunk 
~:nnét. - Mire nézve, a mai naphoz alkalmazólag, me Ilyen 
Udvözitönk sirjánál állunk, s az egyház r mély gyászba 
borulva kesergi Jézus halálát, miröl szólhatok czélszerübben 
és üdvösebben, mint a temetöröl, melly a holtaknak nyug
helye; az {\löknek pedig tanulságos iskolája? 

Tanuljunk tehát a sirhalmok között jámborul élni, h:ogy 
valaha a sirhalmok alatt csendesen nyughassunk. Jézust 
pedig, ki sirj a zárait győzelmesen feltörte, s dicsöségesen 
támadott fel sírjából, ki a mi sírunkat is egykor megnyi
tandja, s bennünket az örök életre felébresztend; a kereszt 
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tövénél mély alázattal s buzgó könyörgések közt kérjük: 
hogy engedjen mindnyájunknak sírunkban csendes s békés 
nyugalmat, az ítéletre pedig dicső feltámadást , hogy az 
örökkévalóság boldog hazájába vele bemehessünk. 

* * • 
Mit irtózik a puha em ber a siroktól? ne tekintse azok 

egyedüli árnyékoldalát, hanem tekintse fényoldalát is, te
kintsen a síroknál, túl a sírokon is! - Bár első tekintettel a 
sír olly sötét, hideg, szomoru s borzadalmas legyen is, de 
komolyabb pillanattal tekintve, csendes nyughelye a holtak
nak. - Lépjü~k azért, minden irtózás nélkül, lelki elmél
kedésünkkel a néma hallgatag temetőhelyre, ami egykori 
lakhelyünkre. - Először is az Üdvözitö keresztje, elhunyt 
gyermekei között magasan emelkedve tünik szemünkbe. -
Oh nézzétek, milly irgalmas s szeliden néz alá a körülötte 
fekvő sírbalmokra, s azon elhunytakra, kik azokban alsza
nak. - Ö mindegyikért meghalt a kereszten; ö hivta mind
egyiket a sir ba; ő fogja onnét elő is hívni mindegyiket az 
ítéletre ; oh U ram, legyen irgalmas a te itéleted! Mire nézve 
boruljunk le egy kevessé a kereszt tövéhez, s ájtatos imád
sággal kérjünk az elhunytaknak örök nyugodalmat, magunk
nak pedig boldog kimulást .. - Ezen ájtatos és buzgó szivböl 
származott ima után keljünk fel a kereszt elöl, s vizsgálód
junk tovább a sírok között; mit látunk? - Ott emelkedik 
egy gazdagnak sirj a, roppant emlékkővel, me11yre mélyen 
vésett arany betük hirdetik az elhunytnak egykori dicsősé
gét; amott egy alacsony halmocska minden felírás nélkül 
takarja egy szegénynek tetemeit, legfölebb egyszerü fake
reszt jelenti, . hogy ő is a kereszten váltatott meg, ha csak 
ezt is az idő, vagynémellypajzánkodóknak kárhozatos meré
nye ki nem tördelte; és e szegény olly csendesen nyugszik 
egyszerü sírhalma, mint a gazdag pompás sírköve alatt. -
Látjuk apáink bemohosodott nyughelyét, látunk uj sírokat 
is; mindenütt csak sirhalmot látunk; egyiket a. másik után; 
de azért mégis elég hely van a mi számunkra is. - Ezen 
látvány, s a sírhalmok közt lengedező szellő, a halotti csend, 
melly ott uralkodik, meghatja szivünket, s akaratlanul is 



282 

imádságra nyilnak ajkaink; és mondjuk: nyugodjanak bé
keségben! - minden, minden mi körülvesz bennünket, azt 
hirdeti, hogy a halottak csendesen nyugosznak sirjaik ban. 

Igenis, csendesen nyugosznak a halottak sirjaik ban, ki
szenvedték ök a magukét; nem küzdenek többé földi szen
vedésekkel. - Ugyanis, a mint ök a halál által beléptek a 
sír kapuján, ezzel vége lőn minden földi küzdéseiknek, vi
szontagságaiknak. Ott a megszentelt anya fóldben, a szük s 
hideg sírüregben, a csendes koporsóban, a gyász szemfedél 
alatt alusznak ők, mint gyermek édes anyja karjain, meg
nyugodva földi munkájuk után. Itt, itt találja fel az ember, 
a földi zarándok, fáradságos vándorlása, sok küzdése és 
türése után nyugalmát; mellyet a földön hasztalan keresett. 
- Sokáig hányattatott ö az élet vészes tengerén, s a sirban 
megtalálta a biztos kikötőt. - "Az asszonytól született em
ber rövid ideig élvén, sok nyomoruságg~I telik el" ugymond 
Jób, 1) és e mondat igen is való; mert Adám fiainak vállán 
egy nehéz iga fekszik, mellyet születésöknek első perczé
től a sírig kell hordani; - könyek közt pillantja meg az 
ember e világot , és e könyek csak a sirban szünnek meg. 
IG tudná részenkint előszámlálni mind azon viszontagságo
kat, mellyekkel az elhunytak az élet tövises pályáján küz
döttek? A királyi trónon ülö, s biborral fénylő halandó 
még kevesbé ment az élet fáradalmaitól, mint a szegény kol
dus szalmával fedett gunyhójában. - Hordozá az ember a 
nap terhét és hevét, arczának veritékével ette kenyerét, 
reggel korán kelt fel, este későn ment nyugalomra, egész 
nap törte magát, és im a sirban nem fárad, nem munkáló
dik többé. - Hányszor küzdött szegénységgel, szükséggcl, 
alig nyerhetie a hulladékat a dúsak asztaláról; alig. vala 
mivel mezitelenségét befödhetné, alig annyi helye, hová fe
jét lehajthatná; és most, az élet szükségeit legkevesbé sem 
érzi, fekvésének keménységét nem érzi a sírban. - Hányszor 
megcsalatott a kétszinü hamis barátok által, keseredett el
lenségei által üldöztetett, irigység által meggyaláztatott, a 
mérges nyelvek által rágalmaztatott, az alattomos álnokság 
által behálóztatott, a nyilt gonoszság által elnyomatott, 

1) Jób 14 l l. 
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jótéteményiért hálátlansággal viszonoztatott; és most a sir
ban , nem háborifja nyuga.lmát semmi; - csalás vagy gyü
lölet, irigység vagy álnokság be nem hathat a sir gyomrába. 
- Sokszor egy rabló kéz elragadta verítékes faradságának 
gyümölcsét; a sirban tőle semmit el nem rabolhatnak, mert 
semmije sincs. -· Hányszor küzdött kínos nyavalyákkal, s 
alig volt egy csekély enyhülése fájdalmas ágyán; és most 
ott fekszik a sirban, fájdalom nélkül, kibontakozva a test 
kötelékébőL -- Sokszor fájdalmasan panaszkodott ö elhunyt 
baráti, rokoni,· szerettei fölött, kiket a kora halál elraga
dott, s velük együtt kivánt alászálnia sírba; és most velük 
együtt nyugszik. - Sokszor az élet kegyetlen keze mély 
sebeket ejtett vérző szivén, és most a sirban mind begyó
gyultak, behegedtek. - Igen még az elemek dulása, rom
boló hatalma sem háborgathatja; a mennyköveket szóró 
villámok, mellyek éltében sokszor rettegésseJ tölték el ke b· 
lét, megtörnek sirjánáL - Ott nyugszik ö, menten az 
ellenségeskedés dühétöl, melly ezer alakban állítja a testvért 
testvér ellen, barátot barát ellen, háborítlan ul, szeliden 
szunnyad va, mig az U r fel nem ébresztondi a vég ítéletre. 

De K. H., a világfia örökíteni igyekszik emlék ét, örö
kítse tehát a keresztény is az ö emlék ét jótetteivel; árassza 
áldását mindenfelé; hogy a rnidön letétetik a sírba, ezer ál
dások, ezer könyek, ezer imR.k kisérjék őt oda. -- Oh milly 
áldottak azon szülök .hamvai , kiknek sírját, forró imák közt 
látogatják gyermekeik, és méltán mondhatják felőlük: itt 
nyugszik az én kedves atyám, az én jó anyám, az én elfe
lejthetlen szülöim, nyugodjanak békeségben. - Milly áldot
tak azon gyermek hamvai, kinek sirjánál megjelenő szü
lői mondhatják: ez egy fedhetetlen gyermek vala, nyugod
jék békeségben l - Milly áldottak lesznek azon házaspárok 
hamvai, kiknek sirjánál mondathatik: itt egy becsületes 
házaspár nyugszik. - Milly áldott emléke a méltóságban 
lévőnek, kinek sirjánál az utóhír hangoztatja: ez alattvalói
nak atyja volt. -· Milly áldott emléke ama birónak , azon 
orvosnak, lelkipásztornak, katonának, kézmüvesnek, kinek 
sirjánál az elmenők igy szólhatnak: ez,· az igazság védője, 
az emberiség barátja, jó pásztor, jó honfi s elszánt vitéz, 
jóravaló polgár volt, ki ez életben hi ven hetöltötte állá~át. 

Pdzmány fU.zclck. liiadja a Szcnl htván Túp;:ulaL If. füz. l ~) 
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Igy lesz áldott mindegyikünk emléke,· midön sirhalmunknál, 
a szegény árva, özvegy, ügyefogyott azt mondhatja: itt 
fekszik a mi jótévönk, a mi oltalmuuk, vigasztalónk, meg
mentönk, segítönk; - Isten fizesse meg neki! - lsten vi
gasztalja öt, nyugodjék békével! - és e buzgó imák üresen 
nem· fognak elhangzani, mert a Mindenható hallja azokat. 

A szeretet, mell y el a dicsőült szentek már e földön el
árasztva voltak, melly annyi szép tetteket müveltetett 
velök, melly annyi nemes érzést gerjesztett bennök; e szere
tet mennyben sem gyengülhet meg, sőt inkább növekszik, s 
mintegy ösztönzi a dicsőülteket, hogy érettünk , e földi za
rándokság ban viaskodó testvéreikért, Istennek zsámolyánál 
könyörögjenek; és mi hiszszük, s bizton reméljük, hogy 
Isten a dicsőültek érettünki esedezéseit meghallgatja. 
Ugyan ezen szeretetnél fogva, tartozunk mi élők is Istenben 
elszenderült atyánkfiaiért imádkozni; meg lévén győződve 
arról, hogy könyörgésünk nem lészen hasztalan; mert szent 
és üdvösséges gondolat ,a holtakért imádkozni, hogy büneik
től megszabaduljanak. Es ebben áll a szentek egysége, mellyet 
a katholika egyház, a hiszek egy Istennek 9-dik ágazatában 
tanit és hisz; igy tehát mi élők, a szeretet láncza, s a hit 
által a megholtakkal összefúzve lévén, imádkozzunk eleven 
hittel minden megholt emberfeleink sirjánál, különösen pedig 
azoknál, kik velünk ez életben szorosabb kapcsolatban vol
tak a mi szülöink r gyermekeink , rokonink , barátinkért ; 
igen az idegenekért, de még ellenségeinkért, és mindenkiéri 
imádkozzunk, kik az Urban elhunytak, meg lévén győződve 
arról, hogy az irgalmas lsten, ö érettük felajánlott imádsá
gainkat és jótetteinket rájok fogja alkalmazni; s igy csekély 
hozzájárulásunk által örök nyugalmukat eszközölhetjük. 

De a sir, nem csak csendes nyughelye a halottaknak, 
hanem egyszersmind tanulságos iskolája az élőknek. Ohmilly 
sok szent érzeményeket, üdvös gondolatokat s elmélkedése
ket ébresztett már bennünk a temető, milly sok szép tanítás 
hangzott már fel a sirok üregéből! - Mit használ, igy szól
nak a holtak sirjaik ból, ha az ember az egész világot meg
nyeri is, lelkének pedig kárát yallja!- Igenis K. H., han
gosan hirdetik a sirhalmok a földiek hiuságát l Ott ama 
hatalmas uralkodó, kinek intésére milliók hajoltak meg, 
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úgy fekszik a sirban, mint legcsekélyebb alattvalója; orszá
gokon hatalmaskodott egykor, és most, az enyészetnek 
nem tud parancsolni. - Itt egy hires hadvezér, kinek sza
vára ezerek öldöklő fegyvere villant meg,. kinek diadalmas 
lépteit elöl rettegés, utána inség, nyomoruság követte, ki 
országokat hódított, városokat pusztított, népeket semmivé 
tett; s im a halál öt legyőzte! Tekintsétek ama érdem jelek-: 
kel, tisztelettel, kitüntetésekkel tündöklő földi nagyot; a ma
gas méltóságból mint esett le a sir mélységébe. - Nézzétek 
ama szerencse fiát, ö a bőség ölében a szükséget nevéről sem· 
ismerte, és most a sir ölében nem kecsegtetik szája ízét a 
nagy válogatással kikeresett csemegék, a hízelgők nyájas 
szavait nem hallja többé. - Amaz egykori gazdag, ki va
gyonnal bővelkedett, a sir ölében olly szegény, mint ama 
koldus, ki egy fillér fölött sem rendelkezhetett életében. -
Ama virágzó ifjú, ama virgoncz szüz, ki élénk vidámság
gal szökelt éltében; amaz izmos férfiu, ki erőteljesen mun
kálódott; ama kedves nő, ki olly szépen rendezé házát, most 
a sirban elhervad va, merevedetten nyugszanak. - Az ural
kodók hatalma, a bajnoknak bátorsága, a szerencse fiának 
szerencséje, a nagyok méltósága, érdemei, a gazdagok 
kincsei, az ifjunak virgonczsága, a férfinak ereje, a nőnek 
kedvessége? mind eltüntek a sírban. Ott fekszenek a koro
nák, s király pálczák , az érdemjelek , csillagok s keresztek 
széttörve, a czimek széttépve, a kincsek megsemmisülve, 
mind eltemetve a sir ba, ezen néhány szóval jellemezve: itt 
fekszik, ime a hely, a hová tették őtet. - Meztelen jött e 
világra, meztelenül tért vissza a foldbe, a honnét vétetett. 
Semmit nem hozott magával e világra, nem is vihet el ma
gával semmit; a világ nem adhat neki egyebet az egyszerü 
sirnáL 

. K. H., nyissunk fel egy sirt, és minden irtózás nélkül 
tekintsünk belé; - oh e tekintet igen tanulságos! s mit lá
tunk? Egy maroknyi földet és hamvat, és ez lészen vége 
minden emberi nagyságnak. Oh milly igaz azon mondás, 
mellyet az egyház e böjti napok kezdetén homlokunkra irt: 
"emlékezzél meg ember, mert por vagy, és porrá lészesz! 
Látsz ott tán emlékkövet, fényes koporsót, vagy drága mo
hosodott halottas ruhát, mellyel sokszor kárhozatos pazarlás-

lD* 
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sal, csupa hiuságból, az emberek elŐtti fitogtatásból fódetik 
be a gazdag halott. - Megmondhatjátok-e ott, mellyik a 
gazdag, vagy szegény; öreg vagy ifju, hamvaikból ök meg 
nem különböztethetök; rnindnyájan egyenlök, por és hamu. 
- És ezért [áradoztak ők ez életben, ezért gyüjtöttek kin
cseket, tiszteletet vadásztak, hogy végre elenyészszenek? 
Mit használt nagyravágyásuk, mit gazdaságuk? mint ár
nyék eltüntenek! 

Ime ezt látjuk a sirokban! Mit használ tehát, ha az 
em ber az egész világot megnyeri, lelkének pedig kárát vall
ja i valjon adhat-e valamell y váltságot lelkeért?- Mindene, 
mit ez életben birt elmulik, de halhatatlan lelke el nem mu
lik. - Ne is mondja senki: hogy ez élettel lelkünknek is 
vége; ez csak a büszkeségtől kábultaknak állitása; - mert 
az ember lelke értelemmel okossággal lévén felruházva, s 
megkülönböztetve, felemelve az oktalan állatok fülé, termé
szetes a következmény: hogy ha az ember, ez életben kü
lönb minden tekintetben a többi teremtményeknél i különb 
legyen a si ron túl halála után is; mert máskép az ember föl
emeltetése a többi teremtmények fölé, sa többi teremtmé
nyeknek az emberi hatnlom alá való rendeltetése megmagya
rázhatlan képtelenség volna. 

De ez Édesim, Isten müve, ki az embert saját hason
latosságára alkotta, felruházván őt értelemmel, okossággal, 
halhatatlan lélekkel. - Testünk vi~szatér a földbe, a honnét 
vétetett, és elrothad, de lünyegünk, mi valóságosan az em
bert teszi, a mi lelkünk el nem enyészik, hanem szinte visz
sza megy Istenhez, a honnét származott; azon tetteitől 
kisértetve, mellyeket ez életben jól, vagy roszul cselekedett; 
azért lelkünket, mint legbecsesebb részét valónknak hiyen 
őrizni, s ennek boldog jövendőjét, azaz üdvünket biztosí tn i, 
egyedüli feladata légyen földi létünknek. - El ne felejtsétek 
azért a szózatot, melly a sirokból jő: mit használ, ha az 
ember az egész világot megnyeri, lelkének pedig kárát vall
ja? s ma ha az Ur szavát halljátok, meg ne keményitsétel< 
sziveteket; hanem felre minden gonoszszal, kevélységgel, 
hiú vágyakkal; félre minden nyugtalanító ger:jedelmekkel, 
silány élvezetekkel , vétkes kivánságokkal, a telhetetlen 
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nagyravágyással, a kielégíthetlen kapzsisággal; - ezeknek 
a sirban helyük nincs. 

Azért ma, a nehány percz után megnyitandó Űdvözitö 
sirjánál tegyünk ünnepélyes fogadást, hogy mi lelkünknek, 
egyetlen lelkiinknek gondját fogjuk viselni, nem fogjuk kö
vetni azokat, kik mindenröl gondoskodnak, csak a legszük
ségesbröl nem; mindent megnyerni akarnak, csak egyet 
n~m; mindent keresnek, csak Urlviiket nem. De mi nem a 
földön, hanem mennyben akarunk fényleni; ne keressük 
azért az ide lent valókat; hanem az oda fenn valókat; ne ke
ressünk mulandó, henem örök kincseket; keressük az Isten 
országát és az ö igazságát. - Gyakoroljuk az irgalmasság 
mind testi mind lelki cselekedeteit, mellyek bennünket kö
vetni fognak a sírba is; - legyünk a vaknak vezetöi, a bé
nának gyámolai, a süketnek istápjai , segítői, vigasztalói, 
szabaditói, őrangyalai embertársainknak; mert ~1it egynek 
emberfeleink közül cselekedtünk, ugy mond Udvözitőnk, 
az vele cselekedtük. Vetközzünk ki a régi vétkes emberből és 
öltözzünk uj emberbe, melly Isten szeriut teremtetett erény
ben és igazságban. - Most az üdvösség napja, most van az 
idő vétkes álmunkból fölébredni; mert közel van az Ur, s 
tán közelebb mint gondolnák; ki tudja, ha most Űdvözitőnk 
sirjánál megállván s annak keserves halálát mai napon ke
resztényileg megsiratván részt vehetünk-e feltámadásának 
ünnepében is? - és akkor mit használ, ha az egész világot 
megnyertük is, lelkünknek pegig kárát vallottuk? 

Illy szózatok hangzanak fel hozzánk a sirok mélységé
ből; ne hangozzanak el üresen e szózatok füleink mellett, ha
nem hassanak be lelkünk mélyébe, s rázzanak fel vétkes 
álmunkból. -- Megállván elhunyt atyánkfiainak sirjánál, 
emlékezzünk saját sirunkra, és el ne felejtsük, hogy a mi 
hült tetemeink is nem sokára, legfölebb néhány rövid év 
után, ugyan ott fognak soká, igen soká nyugodni, egy pá
zsitos dombocska alatt; és ki tudja? fogja-e valaki hamvain
kat áldani, fogja-e valaki könyeivel sirunkat áztatni, fog-e 
valaki érettünk imádkozni és szivböl nyugalmunkat kivánni? 
- Illy gondolatok közt omolj térdre keresztény és imádkoz
zál mint jó embertárs elhunyt feleid sirjánál, hogy az élők 
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rólad is egykor megemlékezzenek; mondj nekik örök nyu
godalmat, hogy te is egykor csendesen nyughassál sirodban \ 

. A temető csendes nyughelye lévén a földi vándornak, 
főkép a jámbornak; ne irtózzál K! a sir ba szállani, hisz ott 
megválva e földnek hiu mulékony javaitól, nyomasztó ter
heitől a jövő feltámadásra érlelődünk. Irtózatos ugyan, hogy 
nem tudjuk miszerint az egykori nagy nap itélete boldog, 
vagy boldogtalan sorsot mand-e reánk? - Azért e gondolat 
ösztönözzön bennünket· jámborul, keresztényileg élni, hogy 
jámborul meghalván a sirban csendesen nyughassunk, s 
örömmel szálihassunk ki onnét, a dicsőültek sorába állan
dók. - Vegyük szivünkre, és forditsuk életünk jobbítására 
e mai· elmélkedést, mellyel böjti beszédimet bezárom. -
Egyedüli vigasztalásom az leend, ha megtanultatok keresz
tényileg élni, s jámborul meghalni; mert ugy bizton remél
hetitek, hogy dicsőülten fogtok feltámadni. 

Oh kegyes a mai napon érettünk kiszenvedett és meg
halt Jézus! - ki egykor a holtak fölött másithatlan i~életet 
fogsz mondani; im leborulva szent kereszted tövénél, gyer
meki könyhullatások közt esdek; a te keserves szenvedésed 
és halálod , a te drága szent véred érdemiért, me H yet mind
nyájunkért folyattál, irgalmazz az én lelkemnek, irgalmazz 
mindnyájunknak. Amen. 



NagybGjt els6 vasárnapjára. 

Hogy a mai evangeliuroot jól megérthessük, vissza kell gondol
nunk a parauicsom történetére. Ádám - az első ember volt fájdalom! 
az első bünös is; ő voltlSsatyja az egész bünös emberi nemzetnek. Min
den maradékai vétkeztek , valamint ő. Krisztus lön arra kiválasztva, 
hogy megujítsa a bűnös embert, hogy ö legyen elseje a jobb em
bereknek. Valamint Ádám- az első bünös olly képet mutat, mellyben 
meglátjuk mindnyájan, millyenek vagyunk: ugy Jézus, az egészen 
megujult, a bűntől megtisztult ember mintája, olly képet mutat, melly
böl kinézhetjük, millyeknek kell lennünk. 

Jézus nem csak igazi lsten, hanem igazi ember is egyszersmind. 
Az ember erkölcsét csak kisértetek próbálják, szilárdítják meg, és tö
kélyesítik. Ugyanazért valamint Ádám megkisértetett bűnre a para
dicsomban: szintugy Jézusnak is Iliint embernek meg kellett kisértet
nie földi életében , és különösen most kellett megkisértetnie a pusztá
ban. Első szülelnk kisértet-történetében látjuk , mint csábítatik bünre 
az ember; Jézus kisértet-története pedig arra tanít meg, mikép jut 
erkölcsre az ember. 

Miután Jézus megkereszteltetett és fölszenteltetett magas hiva
tására, elmene ö, tulajdon jó lelkétől ösztönöztetve, a legmélyebb pusz
taságba r melly igen kietlen volt és borzasztó. Durva kövek s kopasz 
hegyek vevék öt köriil mindenfelöl. Egy ember sem jára ott, csak vad
állatok barangoltak. E puszta magányban tölte Jézus negyven napot 
s negyven éjet; imádkozott, elmélkedett s böjtölt, hogy el készüDön 
fontos hivatalára. - Keressük fel mi is a magányt olykorolykor; mert 
csak itt tud az ember önmaga s jövő sorsa felől szabadon gondolkozni ; 
itt tud eröt szerezni magának minden jóra; itt beszélhet, szivböl sziv
hez szólva, az Istennel. A magányban tisztább szemmel látunk min
dent; mert a magány a lélek tükre. Mit e példa jobban felvilágosít. 
Három testvér föltette magában, hogy kedvesekké teendik magokat 
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Istennél. Az első testvér minden erővel iparkodott a perlekedő feleket 
kiegyeztetni s megbékíteni; a második testvér a betegeket ápolta s látta 
el minden sziikségcsekkel i a harmadik testvér magányt választa lak
helyül. Lássuk már most, mikép folynak dolgaile Az első testvér kény
tclen volt, reményvesztve felhagyni a békítgetéssei; a második súlyos
nak találta a betegek ápolását: .miért is elmentek mindketten a harma
dik testvérhez, megpanaszJák neki mostoha sorsukat s megkérdék tő
le: mPnnyire haladt ő az erkölcs pályáján. Felelet helyett zavaros vi
zet önte a remete egy edénybe, s miután az megtisztul t, igy szóla test
véreinek: "Lássátok, milly szépen megtisztult ez a viz i olly tiszta 
most, hogy benne mintegy tükörben megláthatjátok magatokat. Igy az, 
ki emberek közt van, nyugtalansá,gban él és nem látja vétkeit. De ha 
lecsendesedett, különösen a magányban, ekkor aztán tisztán látja min
den botlásait." A magány a lélek tükre, ugymond Dámián Péter. 

l\1iután már negyven nap s negyven éjjel böjtölt Jézus, hozzá 
ment ekkor a sátán a pusztába. Ez a gonosz lélek, a világ teremtése
kor, bünbe s nyomorba taszí tá az első embereket: most pedig miudent 
vt;gbevitt, hogy az emberek meg ne szabadítassanak a büntöl s nyomor
tól. Az első embereket kigyóalakban C'Oábította el: most, valószinüen, 
emberi alakot veve fel , és békés remetének, vagy eltévedt vándornak 
adta ki magát. Nem volt semmi a pusztában, a mi bünre ingerelhetctt. 
Nem vakítá ott, mint a paradic,~omban, a szemct szép gyiimölcseivel a 
tiltott fa. Hanem a sátán a földön fekvő köveket használta fel kisértö
eszközli l. Képmutató tisztelettel lé pe Jézushoz, és tettetett szánako
zással szóla hozzá: "Ha Isten fia vagy, mondd, hc,gy c kövek kenye
rekké változzanak." J ó Ilehet édes Üdvözítőnk könnyen kenyerekké 
tudta volna változtatui a köveket, a mint később kétszer sok ezeret 
jóltartott kevés kenyérrel: most azonban nem akart csudát tenni az 
ördög kedveért. Jézus azért mene a pusztába, mivel mennyei Atyja 
al<arta. Csudatevő hatalmát egyedül arra kivánta fordítani, hogy az 
emberi nyomort megszüntesse s mcnnyei Atyját megdicsőítse. Hitte ö, 
hogy az Isten kenyér nélkül is megtarthatja életét a pusztában i vala
mint Mózses és Illés életét negyven nap s negyven éjjel fentartá min
den eledel nélkül. Miért is a szentirásra hivatkozott s mondá: "Irva 
van: nem egyedül kenyérrel él az ember, hanem minclen igével, melly 
az Isten szájából ;;zármazik." Édeseim! szépen figyelmeztet Jézus e 
szavakkal: hogy nem annyira testünk-, hanem leginkább lelkiinkről 
gondoskodjunk. Tápláljuk tehát lelkünket az lsten igéjével, ajtatos 
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imádkozással, istenes elmélkedéssel, szent erkölcsökkel: biztosak lehe
tünk akkor lelkünk örök életéről. 

Ha az ellenség be akar venni valamely várost, és els<S ostroma 
nem sikerül, másodízben is megtámadja azt. Igy tett az ördög is. Meg
tudván azt, hogy Jézusnak erős bizalma van lstenbe11 1 és tántorítlanul 
ragaszkodik a szentirás szavaihoz: ugyanazért angyal-alakot ölte fel a 
sátán, selvivé Jézust Jeruzsálembe a templom tetejére; honnan a bor
zasztó mélységben fekvő roppant városra lehete lenézni; és ott igy szó
lítá meg <St: "Ha lsten fia vagy: boc~ásd le magadat; me rt irva va
gyon: hogy angyalainak megparancsolja felőled, s kezeiken hordoznak 
téged, ne talán lábadat k<Sbe üssed." Illy ravaszul akarta rábeszélni J é
z us t: hogy most a legpompásabban mutathatja meg, hogy ö az lsten 
fia s a mennyböl alájött királya Izraelnek; l~a t. i. az angyaloktól vi
tetve, mintegy a felhökbőllebeg le az ország fővárosába. Ezt szintc 
könnyen megtehette volna Jézus, valamint megtette akkor, midön tu
lajdon erejével ment fel mennybe. Azonban Jézus nem jött olly csodá
kat tenni, mellyek csupán mulattatják s bámulatra ragadják a kiváncsi 
népet: mindazon csodák, mellyeket késöbb végbevitt, az emberek testi 
s lelki javára voltak irányozva. Ö megveté e vétkes biztatást, és mon
dá: "Ismét irva van: Ne kisértsd Uradat, Istenedet." Csak olly veszé
lyekben, mellyekbe tulajdon hibánk nélkül kerültünk, vagy mellyeknek 
keresztény kötelességeinknél fogva kell kitennünk maguni<at, csak illy 
veszélyekben remélihetjük az Isten s angyalainak oltalmát. A ki tehát 
szándékosan, minden szükség nélkül veszélybe ejti magát, s ebben ls
ten segítségét kivánja: az vakmerően kis~rti az Istent; mert azt kö
veteli Istentől, hogy csodát tegyen az () kedveért. 

Jézusnak ezen intő szavait különösen a pajkos fiúk vegyék szi
vökre, és irtózzanak az Istent megkísérteni. Megkisértik Istent a fiúk 
ollyankor, midőn mély folyók ba mennek fördeni, vagy a jégen csusz
kálni, isznak fölhevült állapotban, és koczkára teszik életöket, egészsé
göket; vagy pedig roszakkal barátkoznak, és koczkára teszik erkölcsii
kct, üdvösségöket. Oh dc sok ártatlant rontottak el s tettek szerencsét
lenekké azok a rosz társak! Számtalan eset közűl csak egyet hozok fel. 
Német-Alföldön élt két jámbor és gazdag ifju; egyik a rosz társak köz t 
annyira megromlott, hogy esztelen könnyeimUséggel mindenét elpa
zarlá; és miután nem tudott máskép magán segíteni, rablóhandához 
csapott fel; hanem elfogatott s halálra ítéltetett. Hoztak most a sze
gény bűnösnek egy papot, ki elkészítse öt a halálra. Alig pillantá mrg 
a gonosztev<S a hozzá belépő papot, azonnal szörnyen megborzada an-
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nak látásán. De miután rendbeszedé magát, megvallá bánatosan : hogy 
tanítványa volt ö az iskolákban, és rosz társaság vitte öt e szomorú és 
borzasztó állapotra. Hanem különös! még egy találkozást kelle a sze
rcncsétlennek megélnie, melly öt egészen leverte. A mint t. i. a vesz
tőhelyen álla s a hóhér feléje közelített, borzalom járta át minden tag
jait; mert a hóhérban jámbor és gazdag barátját ismerte föl azon idő
ből, midön még mindketten az erkölcs és jámborság ösvényén haladá
nak. E barátja t. i. lassankint gonosz barátkozás által olly inség s nyo
morba jutott, hogy nagy szerenesének tekinté a hóhérhivatal megnye
rését. Elgondolhatjuk , mit éreztek lelkökben e váratlan találkozás 
alkalmával. Ugyanazért kerüljétek a rosz társakat, mint mé~ges kigyó
kat; és irjátok mélyen szivetekbe, mit a Szentlélek mond: "Fiam! ha 
hitegetnek tégedet a bünösök, ne ügyelj reájok. Ha mondják: jöszte 
velünk, - ne járj utjokon, vond vi~sza ösvényöldöl lábaidat;· mert lá
baik gonosz után futnak." Péld. l. 

De még most sem nyugodott meg a sátán ; a harmadik kisértet
ben összeszedte mindazt, mi az embereket el tudja vakítani és csábítani. 
Első rangu angyallá változtatá magát; kitárta Jézus előtt a világnak 
núnden dicsőségét, minden gazdagságait, méltóságait s gyönyörűségeit; 
felvitte öt egy igen magas hegyre, honnan el lehetett látni végtelen 
messze több királyságokba; ezen országuk őrangyalának adta ki magát 
a sátán s igy szóla Jézushoz: "Ezeket mind neked adom;" mert az én 
kezemben van mindez, s annak adhatom, a kinek akarom. Tied legyen 
mindez., ha meghódolsz ellittern, "ha leborulva imádandasz engem." 
E szavak pokoli lelket árultak el. Jézus komolyan és szent haraggal 
mondá: "Távozzál sátán, merl írva vagyon: Uradat, lstenedet imád
jad és egyedül neki szolgálj." E szavak mennyköcsapásul szolgáltak a 
sátánnak. Eltünt nagy rémülettel. 

Kedvesim !ez a történet olly tanulságokat foglal magában, mely
lyek vezércsillagul szolgálhatnak nektek földi pályátokon, és minden 
veszélyek közűl, mellyekben hajótörést szenvedhet az ember erkölcse, 
biztos révpartra vezetnek azok bennünket. 

Látjuk t. i. Jézus példájában: ha üdvözülni akarunk, kisértete
ket kell legyőznünk. Jézus is megkisértetett. Nem kell tehát szomor
kodnunk, hamiszinte megkisértetünk Minden embernek meg kell ki
sértetnie; ez az Isten akaratja; mert küzdés nélkül nincs diadal, ki
sértet nélkül nincs erkölcs, erkölcs nélkül nincs üdvösség. - Egy A
thanáz nevű apát ezt beszéli: A mint egyszer mélyen gondolkozáro 
arról, mi történendik azokkal, kik harczolnak itt s üdvökért fáradoznak; 
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aztán meg mi ttlrténendik azokkal, kik azt elmulasztják: elragadtatám 
lélekben s láték egy embert közelítni hozzám, s inte hogy kövessem. 
Utána menék, s nemsokára egy téren állánk, melly nagy fénytől sugár
zott; előttünk volt egy ajtó, mellynek fényét s szépségét nem lehet 
leirni, benn pedig számtalan hangok énekkel dicsőíték az Istent. Ko
pogtatánk az ajtón, és ujra kopogtatáok, és senki sem nyitá fel azt; 
végre kérdé benn egy hang: mit akartok? Kalauzom felelé : szeret
nénk bemenni. A hang viszonzá: Ide nem jut be az ollyan, a ki ha
nyagságban tölti napjait; ha be akartok jutni, menjetek, munkálkodja
tok és harczoljatok, és vessétek meg a világ hiúságait. - Tehát har
czolju_nk a bün ellen, akkor nyerünk örök jutalmat. 

Jézus akkor kisértetett meg, miután kevéssel előbb a nyilt egek
be tekinte. Ha vannak is hébekorba mennyei pillanataink, ha örömün~ 
ket találjuk lstenben és a jóban : mind amellett talpon kell állanunk a 
kisértetek ellen. Sohasem szabad azt hinnünk: miszerint annyira elé
haladánk már a jóban , hogy többé semmi sem kisérthet meg ben
nünket. 

Látjuk tovább Jézus példájában azt is: minő kisérteteket kell 
különösen legyőznünk. Sokan vakmerően bizakodnak Istenben. Önma
gok rohannak kisértetbe, nem kerülik a bünre vivő alkalmakat, remél
ve, hogy nem hagyja őket elveszni az Isten ; vagy pedig nyugton él
nek a bűnökben és még is üdvet remélnek. Ezek szintolly esztelenül 
cselekszenek, mint az az ember, ki tátong6 örvénybe ugrott, s azt re
mélé, hogy az Isten m;;gmenti öt angyalai áltaL 

Látjuk végre Jézus példájában azt is: mikép győzhetjük le leg
könnyebben a kísértetet. A legfontosb ügynek - az erkölcs gyakorlá
sának bizonyos időt kell szentelniink, valamint szentele Jézus. Ö negy
ven nap s negyven éjjel egyedül az lstennel társalgott. Gyüjtsüilk mi 
is erőt magányban ima között; hogy e világ tengerén a romlás áradata 
el ne sodorjon bennünket. Valljon sok-e, ha napközben legalább két
szer vagy háromszor, reggel, délben és estve egy magános negyedórát 
az Istennek is szentelünk? Szent Zita szolgáló leány volt, és még is 
ezt szokta mondani: "Keziink a munkán, szivünk az Istennéllegyeu." 
A melly napon nem imádkozunk, elveszett az egészen; nem éltünk ak
kor az lstennek s lelkünknek, nincs az illy napon semmi áldás. · 

Jézus nem csupán az eledeltől, hanem minden földi gyönyörtől 
megvoná magát a pusztában. Ne vonjunk- e meg mi is magunktól itt
ott valameily mulatságot a végett, hogy tiltott örömek után sovárgó 
szivünknek annál könnyebben parancsoihassunk? 
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Mihelyt eltávozék Jézustól a sátán, azonnal eljövének az angya
lok és szolgálának neki. Tudtára adák az lsten tetszését s a mennyor
szág részvétét. Kijelenték tiszteletöket s örömüket, és vigadának győ
zedelmén. Megenyhíték őt eledellel, talán, mint némelly szép képeken 
láthatni, gyümölcsökkel. Oh minö boldogságot érczhetett most Jézus, 
miután a kisérteteket legyőzte j mennyire különbözött ő aldwr Ádám
tól, kit elejte a kisértet! A biin pokollá tevé Ádámnak a paradicsoroot j 
a kisértés legyőzése mennyors.zággá tevé Jézusnak a pusztaságot. 

Édeseim ! ti most még ártatlanok vagytok 1 még most az erkölcs 
és a bün között lebegtek. De benneteket is körülvesz majd a kisértet. 
Oh gondoljatok akkor vissza e történetre! A kisértet pereze eldöntő 
pillanat. Ez az erkölcs és bűn, menny és pokol 1 Isten és a sátán közti 
fontos választás pillanata. Ki a bűnt választja, elpártol az Istentől. s 
mintegy térdet hajt a sátánnak. Az illyennek keblében pokol lángol fel 
- a rosz lelkismeret. A ki pedig hű marad az erkölcshöz, azon öl·ven
denek az angyalok. Tisztelettel vannak iránta 1 ha nem is jőnek látha
tóan szolgálatára. Angyali örömmel telik el az illy embernek lelke 
Már előre érzi a mennyei boldogságot. Ki akarná fölcserélni mindezen 
boldogságot egy pillanatnyi gyönyörrel? Ama diadalok, mellyeket lel
künk ellenein nyerünk 1 szaporítják ·érdemeinket, mindig szorosabban 
kötnek bennünket az lstenhez 1 és olly édes vigasztalást öntenek szi
vünkbe, mint a minő édes azon eledel , mellyel az angyalok lelkünket 
táplálják.' "A kinek füle vagyon, 11allgassa meg, mit izen a Szentlélek 
a gyülekezeteknek: annak 1 a ki győzedelmeskedni fog, az életnek fá
járól 1 melly lsten paradicsomának közepében vagyon, ennie adok." 
Titk. Jel. 2, 7. Amen. 



Nagybljt második vasárnapjára. 

Mull vasárnapon a kopár pusztában láttuk Jézust, hol a pokol
beli sátán ólálkodott körötte; ma pedig mennyei fényben tündököl ve 
látjuk őt egy kies hegyen, hol két jámbor áll mellette, t. i. Mózes és 
Illés. A pusztában halvány volt arcza a böjtöléstől, ma pedig fényes 
lett mint a nap, ruhája fehér lett mint a hó. Ott a sátán beszelt vele, 
ma mennyei Atyja szól le hozzá az ég felhőiből: "Ez az én szerelmcs 
Ham , kiben teljes kedvemet leltem, őtet hallgassátok.:' De halljuk c 
szép történetet körűlményesen. 

Hat napra reá, midön Péter ünnepélyesen Istennek vallá Jézust, 
hogy e vallomás még ünnepélyesebben megbizonyítassék, elvivé Jézus 
három leghittebb tanítványát Pétert, Jakabot s Jánost egy magas 
hegyre, t. i. Tábor hegyére, melly két órányi távolságban fekszik Ná
zarettől. Ez a hegy egészen el van különözve a többi hegyektől; épen 
ugy néz ki, mint egy fölül megcson ld tot t golyó j a Tábor tetejére kes
keny ut vezet fel. Tetejét most tölgyek és pisztáczok ékesítik; e piaz
táczokon fehér virágok és igen jóizü mondolák teremnek. Magassága 
ezer lábnyi, területe majdnem félmérföldnyi. Sokszor felhők borítják e 
hegyet, és a reggeli ködök ugy lógnak tetején, mint valami korona pe
helyből. De ha a szél vagy nap szétkergeti e felhöket s ködöket, a leg
szebb kilátást élvezi ekkor az ember a hegy ormán. Még most is ezer 
meg ezer keresztények seregJenek ott össze ünnepélyes misére. 

Ezen a hegyen változott el szinébcn az ur Jézus. Valamint haj
dan Mózesen, ki az Istennel beszélt a Sinai hegy tetején, midőn lejöve 
a hegyről, mennyei fény sugárzott; és a nép, megvakulás-veszély nél
kül nem nézhete arczára, miért is Mózesnek be kelle födnie fejét : 
szintugy Jézusra is, csak hogy sokkal nagyobb mértékben, ömlött le az 
isteni fény mcnnyböl; miért is arcza fényes lett mint a nap, öltözete 
fellér lett mint a hó; tehát mennyei fénysugár vette körül egész testét. 
E szerint az ur Jézuson látjuk, mennyire megdicsőülhet az ember teste, 
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ha lelkét az istenesség szállta meg egészen. Ezért olvassuk sok szent
ről, kik Istennek s lelkök üdvének szeutelék minden idejöket: hogy 
imádkozásuk közben mennyei fény áradt reájok. - Aztán, ki nem ta
pasztalta már, hogy az ajtatos istenfélő embernek egész külsején olly 
kellem és szelidség, olly szivjóság és magasztosság tündököl, mellynek 
a legdurvább ember is meghódolni kénytelen. A régi keresztény idő
ben, Róma körüli vidéken egy kitünő férfiu lakott, - Equitius; kiről 

kortársa nagy szent Gergely több nevezeteset jegyzett föl. Ezen Equi
tiushoz küldetett egyszer egy Julianus nevü büszke ember azon meg
bizatással, hogy azt minden késedelem nélkül vezesse Rómába. Julia
nus odaérvén, legnagyobb boszuságára nem találá otthon _Equitiust : 
ugyanazért készakarva legmakacsabb szolgáját küldé ki a rétre, hol 
Equitius füvet kaszála tanítványaival, hogy azt mihamarább hija. haza. 
De mennyire csodálkozott J ulianus az akaratos szolgán, kit ő is csak 
alig tudott rendben tartani , midőn látá, hogy az egy teher fűvel jön 
haza. Minő tréfa ez? kiálta reá i hisz Equitiust kellett volna meghoz
nod és nem füvet. A szolga mondá: Uram! ő azt parancsolá, hogy 
hozzak takarmányt lovainak, majd utánam jő mindjárt. Csakugyan kö
zelge nem sokára egy egyszerü öltözetii férfiu, ki kaszát hoza hátán ; 
ez Equitius vala. J ulianus megvető s parancsoló hangon akará őt meg
támadni; de alig tekinte szemébe, nagy félelem fogta el, ugy hogy alig 
tudott nehány szavat dadogni. Ime! ennek a szentnek külseje mennyire 
meghatá mind a kevély J ulianust, mind pedig az ő akaratos szolgáját. 

Mivel Jézus megdicsőült, biztosít ez minket arról, hogy mi is 
meg fogunk ~icsöülni i mert kik az u.·ral szenvednek' vele meg is di
csőülnek egykor. 

"És ime Mózes és 11lés megjelentek neki, beszélgetvén vele" ha
láláról. Mózes és Illés már régen meghaltak; de lelkök élt Isten or
szágában. Egyébkint nem csak t-zek, minden boldog lelkek élnek útt, 
és összeköttetésben vannak mivelünk, részt ves~nek jós balsorsunk
ban; a mi elhunytaink nem szakadtak el tőlünk örökre, viszonlátjuk 
öket majd egyszer. Ugy van. Ha jámborul élünk, látni fogjuk menny
ben ama sok jó lelket, kik e földön éltek, kiket elragadott tőlünk a ha
lál. Magát Jézust is szinről szinre látni fogjuk az ő dicsőségében. A 
jámborok tündökleni fognak mint a csillagok, és közepettök lesz Jézus 
mint a fényes nap. Öregség s betegség nem rutítja el mennyei szép
ségöket. S mindez örökké fog tartani. Ott csak öröm lesz, béke és bol
dogság. Ott nerp. lesz köny és sohajtás, nem lesz elválás és halál. 

Péter s a két apostol olly nagy örömet érze most, hogy Péter 
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nem titkolhatja el kivánatát, és illy szókra fakad: "Uram! jó nekünk 
itt lennünk 1 ha akarod, ké>~zitsünk itt három hajlékot, neked egyet, 
Mózesnek egyet, és Illésnek egyet." Ime! minö kész volt Péter a szol
gálatra. Vajha illy készséget mutatna minden gyermek az ö szülöje, 
minden tanuló az ő tanítója iránt j azzal meghálálhatnák egy kevéssé 
ezek gondoskodását s fáradozását. 

Péter csak egy kevessé kóstol á meg a mennyei örömet, és már 
egészen magán kivül vala, és a hegyen akara maradni. Ugyan mibcn 
találhatá olly nagy örömét? Jordán, szent Domonkosrendű hires pap, 
megkérde egy ördöngös embert: milly kinokat lenne kész elfogadni, 
ha ezek után az Istent szinröt szinre megláthatná. Melly kérdésre a 
láthatlan ellenség igy felele : "Ha képes lennék szenvedö társaim min
den kinjait és szenvedéseit elviselni, örömest magamra venném én azo
kat és szivesen eltürném a végső napig, ha megláthatnám ekkor az Is
tent." Jordán megrettenvén e válaszon, ezt kérdé tovább: "Mondd 
meg, minö szépséghez tudnád hasonlítani az Isten szépségét ?" Mire a 
gonosz lélek viszonzá: "Esztelen ez a te kérdésed. De minthogy olly 
igen szeretnéd tudni, halljad hát: ha minden virágok, drága kövek, 
érczek, csillagok és emberek szépsége összealvadna, valljon ki tudná 
annak értékét megmondani, ki tudná azt méltóan leirni? Mind e mel
lett ki kell neked jelentenem: miszerint ez. az Isten szépségétöl olly 
végtelenűl különbözik, hogy az ehhez képest épen ollyan, mint a leg
sötétebb éj a legfényesebb naphoz." Ha illy dicső az Isten szépsége, 
ugy nem csudáihatjuk: hogy Péter egy kis szihát látván Jézuson 
abból a szépségből, egészen magán kivül ragadtatott s feledni látszott 
mindent. Illy bájoló az Isten szépsége. Nem kivánjátok-e azt látni? 
De csak a jámborok és ártatlanok fogják o.zt meglátni j mert "boldo
gok a tisztaszivüek, rnert ök látják az Istent." Ha tehát látni akarjá
tok az Istent, őrizzétek meg szivetek tisztaságát. Az ártatlanság össze
köti az embert az Istennel s megteszi, hogy már itt e földön látják az 
ártatlanok az Istent. Igy a jámbor hit következőt beszél boldogult 
Hermann Józsefről. Angyali ártatlanságban élt ez az ifju és ohajtá 
megtanulni az üdvösség igazságait: ugyanazért örömrnel siete napon
kint az iskolába. Hanem elment előbb rnindenkor a templomba s gyer
meki buzgalommal térdele a Jézuskisded és szüz Mária képe elébe. 
Imádkozva néze fel az isteni anyához , és sok mindent monda a Jézus
kisdednek; virágókat hinte elébe s koszo1·úkat köte számára. Nyájas 
szemekkel néze le szüz Mária és isteni fia az angyaltiszta gyermekre s 
megörvendezteték s boldogíták mennyei tekintetökkeL Egyszer még 
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vidámabban siete József ismét a templomba. Kezében egy almát tartva 
letérdele és a kedves Jézuskisdednek nyujtá azt, komolyan s gyerme
kileg kérve őt: fogadja kedvesen tőle ezen ajándékot. És ime! szere
tetteljesen nyúl a mcnnyei gyermek a szives ajiindékért, ·nyájasan mo
solyog s megköszöni szivesen. S mostantól fogva Mária és isteni fia 
kiilönös oltalmukba vevék az angyaltiszta ifju t j nagy kegyelmeket 
nyere, s ártatlanságaért már itt e földön elvevé ama nagy jutalmat, 
melly megigértetett mindcn tiszta szivüeknek. 

Még beszéle Péter, midőn egy fényes felhő támada, melly azon
ban Jézus dicsöségéhez képest nagyon homályosnak látszott, s ez a fel
hő elrejté Jézust. Mózcs és Illés eltüntek a felhőben, honnan e szózat 
l1allatszott: "Ez az én szerelmcs fiam, kiben teljes kedvemet lel tem, 
ü tet hallgassátok" A mennyei szózat fiának nevezi Jézust, kiben a 
mennyei Atya teljes kedvét lelte j kiben mint legtisztább tükörben tö
kél yességének képét örömmel találja fel. Méltán utasíthatja tehát a 
tanítványokat s bennünket is Jézushoz: "Őtet hallgassátok." S nem 
!.cll-e hallgatnunk Jézust és az ö tanításait? Talál unk-e nálánál iga
zabbb taní tót, hivebb vezért, hatalmasb segítőt? 

Ez a mennyei jelenet sokkal jobban meghatá a tanítványokat, 
mint Jézusnak minden előbbi csodái j olly nagy tisztelettel tölté az el 
öket, hogy "arczukra borultak," és magokon kivül valának. 

Azonban Jézus az ö tanítványait, mint a jó atya gyermekeit, nem 
h::~,gyá soká félelemben j hanem hozzájok ment, fölkelté, bátorítá. s vi
gasztalá öket. S most már nem is kellett félniöle ; mert a mint fölkel
tek , nem láttak többé semmi borzasztót, Jézus maga álla előttök szo
kott alakjában. 

Jézus nem akará, hogy e látványnak hire elterjedjen az emberek 
között j megparancsolá tehát a három apostolnak, hogy senkinek se 
szóljanak e jelenésről, mig csak ö fel nem támad halottaiból. Nem is 
szóltak ök senkinek arról, amit láttak. Miből azt kell tanulnunk, hogy 
a hasztalan fecsegést gondosan kerüljük. 

Hogy a mai színváltozást mikép tehetjük meg mi is bizonyos ér
telemben, könnyen megtanulhatjuk ezt a következő történetből. 

Szent Antal egyik tanítványa-· Pálnevü-felől az van megírva: 
hogy ő megismerte mindannak szivét s lelkét, a kinek arczát megte .. 
kinté. Egyszer csendesen ült egy templom ajtajában s nézegette a be
menő embereket j s egyszerre csak elkezdé verni mellét, könyei pedig 
megeredtck. Kérdék , mit sirat j de választ nem leh.etett tőle kapni. 
Kérték, j8jtln be a templomba; de ö künn maradt és sirt folyvást. Az 
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isteni szolgálatnak vége lett és az összejött hivek szétmentek j Pál is
mét sorban nézegeté embereit. Egyszerre mosolygani kezde j könyei 
örömkönyekké változának; Jás gyermekként ugra fel és szóla: "Oh 
végtelen irgalmu Isten! Jőjetek és nézzétek dicső müveit, nézzétek, 
mint akar ő mindenkit üdvözíteni." S megállíta egy embert, s nem 
ereszté elmindaddig, mig ez el nem mondá, mit láta. Különösen igy 
szólítá fel: "Midön beléptél, igen szomorú s levert valál; kebled setét 
és puszta volt; most pedig mcnnyci öröm ragyog arczoclon. Mondd 
meg okát itt az egész nép előtt, és el ne titkold azt." Az idegen nem is 
vonakodott nyilván megvallani a történt dolgot. Igy szóln,: "Én igen 
nagy bűnös vagyok s minden bánat nélkül jövék ide; hallám itt apró
féta szavait: ,:Mosdjatok meg, tisztuljatok ki, hordjátok cl gonosz tö
rckvéseitekct szemeim elöl 1 szünjetek meg a bünös cselekedetektől, ta
IlUljatok jót m~velni; ha büneitck olly vere~ek is mint a l;armazsin, 
fehérek lesznek mint a hó, és ha olly pirosak is mint a bibor, fehérek 
lesznek mint a gyapju.': Isaiás I. 16-18. E szavakra megindult lel
kem; bizni kezdék Jézusomban,; megvallám s megvallom most is, hogy 
ellenmondok minden bünnek; és ezen érzelemmelléptem ki a templom
ból; azért illy sugárzó a szemern, azért illy dicsöQlt az arczom." Illy 
dicsőülést, illy megváltozást kiván az egyház is mitőlünk c szent böjti 
időben j ezért olvastatja a mai evangeliu root. Menjünk fel tehát a b ü n
bánats erkölcs hegyére; vigyük el magunkkal a hű kalauzokat, a hitet, 
reményt és szeretetet j legyen szivünk tiszta mint a hó. És ha igy meg
változunk életünkben, megdicsőülünk egykor a mennyei öröm a bol
dogság honában. Amen. 

20 



NagybOjt harmadik vasárnapjára. 

MinlS szerencsétlen volna azon ember, ki gonosz ellenével egy 
házb:ln volna kénytelen lakni ! De még szerencsétlenebb volna, ki azt 
tulajdon testében hordozná. És pedig voltak már olly szerencsétlen 
emberek, kiknek testeikben, mivel az Isten ezt megengedé vagy bün
tcté azzal 8ket, az ördög lakott, és ez mindegyre kinozá s háborgatá 
öket Az ördöngösök valóban sokat szenvedtek; mert a sátán annyira 
hatalmába keríté őket, hogy azok erejét saját czéljaira haszná lá fel, 
testi s lelki állapotukat megzavará, s testökben lakva ritka tüneményc
ket hoza bennök létre. Ezen ördöngösöket világosan megkülönbözteti 
a szentirás egyéb betegekt8l; világosan megemlíti azt, mit a gonosz 
lelkek az ördöngösökben s ezek által végbevisznek; azt is megemlíti, 
hogy ezek ismerék Jézust, beszéltek vele s panaszkodtak ellene, hogy 
ártalmokra jött. Illy ördöngösök mindeniitt találtatnak a. pogányság
ban, régi s a mai időben is. Legtöbb fordul elé Krisztus és az aposto
lok idejében. Mert ekkor az emberek a gonosz lélektől ide s tova hur
czoltattak, és kimondhatlan gyötrelemtől érzék magokat kinoztatva. 
Épen ugy volt ekkor, mintha a pokol még egyszer össze akarná szedni 
minden erejét, hogy a hálój'ába jutott emberek ki ne szabadulhassanak. 
Azonban szembeszállott Jézus e hatalommal, kiüzte az ördögöt min
denható szavával, és visszaadá az ördöngösöket az emberiségnek s az 
lsten országának j és ollyannak nyiiváni tá ki magát, ki a sátán biro
dalmát jött elpusztítani. A mint ezt mindjárt meglátjuk a mai evan
geliumbóL 

Jézus a mai evangelium szerint néma ördögöt üze ki, vagy is ez 
némává tette azon embert, kibe költözött. A mint kiüzte belöle s eltá
volítá az ördögöt, az ember ismét megszólamlott. A jólelk ü nép csu
dálkozott ezen s mondá :"A ki illy nagy dolgokat tud végbevinni, nem 
Messiás-e az ?" A köznép tehát ez alkalommal jól gondolkozott j de a 
farizeusok el altarták 8ket vonni Krisztustól j miért is mondák: "Ti 
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könnyenhivők! ugyan nyissátok fel szemeiteket. Ne higyetek e szem• 
fényvesztő csudatevőnek j az ördögök vezérének segítségével üzi ki az 
ördögöt ; szövetségben áll a pokollal , nem lehet az Isten fia , nem le
het a Messiás; benne is ördög lakik s pedig az ördögök vezére." Ime ! 
mire nem kész a gonoszság, az irigység; még az Istent is gyanusítja, 
rágalmazza. Pedig , valamint Jézust , ugy másokat is minden igaz ok 
nélkül gyanusítnak sokszor az emberek. Lássunk egy példát. Bizonyos 
aranyműves egy előkelő asszonynak pompás ékszert készíte, mellyhez 
több drágaköveket kapott attól. Róbert nevü inasa e mindenszinü fé
nyes kövekben nagy örömét találá, és igen sokszor megnézegeté azokat. 
Egyszerre észreveszi az aranyműves, hogy két legszebb drágakő hiány
zik. Az inasra gyanakodott azonnal és mindent felkutatott annak alvó
szobájában. S megtalálá a drágaköveket egy fal-lyukban egy rozzant 
szekrény fölött. Róbert erősíté ugyan, hogy ő nem vitte el a drágakö
veket; de az aranyműves keményen megbünteté, azt mondá neki, hogy 
akasztófát érdemel ezért, és elkergeté őtet. - Másnap ismét hiányzott 
egy kö, és az aranyműves ugyanazon lyukban találta meg. Most kiJeste 
szargalmasan, ki rejti el a drágaköveket. S egyszer csak egy szarka, 
mellyet az inas fölnevelt és megszelidíte, odaröpült az asztalra, szájába 
fog egy drágakövet és elviszi a fal-lyukba. Most szivböl megbáná az 
aranyműves, hogy olly méltatlanul bánt az ártatlan fiúval, visszavevé 
magához és gazdagon megjutalmazá öt. - Kerüljük tehát a gyanako
dást mint a mérget, mert ártatlant ér az számtalanszor. 

Mások pedig nem elégedtek meg a tett csudáva! j hanem azt kí
vánták tőle: hogy támasszon valameily jelet az égen, p. o. állítsa meg 
a napot mint Jozue, kérjen tüzet az égből, mint Illés; majd aldwr hisz
nek. S valljon jó szándékból kivánták-e azt? Koránsem; mert hisz 
tett már Jézu~ elég csudát, mellyekböl megismerhették volna: hogy ő 
Isten, hogy ö mindenható. De ök nem néztek arra, a mi előttük volt, 
hanem mindig másfelé hordozák szemeiket. Igy vannak még most is 
sokan, kik soha sem elégszenek meg azzal, a mit kapnak nz Istentől; 

mindig má8t meg mást kivánnak, egyik ezt, másik amazt, ugy hogy az 
lsten sem tud nekik eleget tenni, mint az egyszeri parasztoknak a 
kántor. 

Egy gazdag faluban megüresült a kántori állomás. Töbhck közt 
egy férfi ill, kinek felesége s több gyermekei voltak, folyamodott az ál
lomásért. Hogy pedig azt annál könnyebben elnyerhesse, rendre járta 
a falu lalwsait, és azt állítá: hogy ö szép vagy borult időt, esőt vagy 
napfényt tud csinálni. Az okos atyafiak nevettek ~zavain, de a babonás 

20* 
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hitüek nagyon is elhitték azokat, és ezek többségben voltak. Leszavaz
ták az okosabbakat, és e hatalmas férlit kivánták kántornak. Az állo
más betöltése a picbánostól függött, és ez természetesen mást válasz
tott. De a babonás atyafiak nem sziintek meg kérni és alkalmatlankodni, 
mig nem a plebános, a béke iránti szeretetből, akaratjok szerint csele
kedett, átlátván előre a bünteté.~t, me ll y a babonás hitüeket sujtani 
fogja. Az időcsináló lett tehát a falu kántora. - Mi történt? A mint 
jó darab idő multával a kántor nem tudott más időt csinálni, rnint rni
nőt a jó Isten adott, az atyafiak összeütötték fejeiket, tanácskoztak, és 
nagy haragosan betoppantak az iskolaházba és elővették kántor ura
mat, szidalrnaz,rán őt, hogy megcsalta őket és nem tartja meg szavát. 
A kántor megijedett j de furfangos ernber levén, csak hamar tudott 
magán segíteni. "Jó emberek!" rnondá barátságosan, "már ez egyszer 
nem tehetek róla j mert lássátok, ekkoráig még egy sem jött közűletek 
hozzám megmondani, minő időt kiván j s azért nem is avatkoztam az 
időbe és hagytam azt ugy a rnint jött. Azonban most tanácskozzatok és 
egyezzetek meg, minő időt kivántok, s én majd gondoskodni fogok, 
hogy akaratotok szerinti idő legyen." Az atyaliak meg voltak elégedve 
a felelettel, összehítták az egész községet, s tanácskozást tartottak a 
fölött, minő időt csináljon a kántor. De épen itt volt bökkenő, e pontra 
nézve sehogy sem tudtak megegyezni ; mert az egyik, kinek szántó
földjei dombon feküdtelc, tehát száraz helyen, minden áron esőt kivánt, 
másik meg, mert gabnája lapályos, nedves helyen volt bevetve, száraz 
me leg időre szavazott. Egyik igy, a másik máskép. A két párt csak ha
mar tüzbe jött, vitatkozni kezdett és pedig annyira, hogy öklözésre is 
került .a dolog. A jelen volt luí.ntor csak figyelt, míg a szép tanács
kozmánynak vége lesz. De midőn látta, hogy az egyik rész sem akar 
engedni a másiknak, ekképen szólt a veszekedő felekhez: "Ime jó em
berek! miután ti nem tudtok megegyezni, tehát én sem tudok egy idő
ben egynek illyen, a másiknak meg másféle időt csinálni; legyetek 
azért béketüréssel s megelégedve ollyan idővel, minőt Isten ad."
Milly okosan s keresztény szellemben szólt a kántor! Tanuljuk meg 
tőle és az egész történetből: hogy az Isten sem tud nekünk emberek
nek mindent ugy elrendezni, hogy azzal mindenki meg lenne elégedve. 
Jövőre tehát soha se zúgolódjunk Istennek bölcs rendelései ellen. 

Tudta jól Jézus, mert belátott szivökhe, hogy miért kiv:í.nnak tő
le jelet: ugyanazért védeni kezdé magát s mondá: "Mit gondoltok, 
ha valameily országban háboruság volna a király s alattvalói között, 
meddig maradhatna meg az olly ország? bizony nem soká, mert csak 
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hamar elfogyasztanák egymást. Ugyanez történnék az ördögök vezére 
s társai között, ha ök egyet nem értenének. És ti jól tudjátok, hogy az 
ördög azon iparkodik, hogy hatalmában tarthassa az embereket. Mikép 
gondolnatjátok tehát azt, hogy én a kisebb ördögöket az ő vezérök ne
vében kergetem ki az emberből? Hisz én egészen ellenkezem az ör
döggel; és ha Belzebub még segíténe is kiverni, akkor maga magát 
gyengitené s zendülés lenne táborában. Ha gondoljátok, hogy Belze
bub erejével üzöm ki az ördögöket: miért nem teszitek e szemrehá
nyást másoknak is, kik a ti nemzetségtekből származnak; miért vádol• 
tok csupán engemet? Csak kérdezzétek meg őket, kinek erejével üzik 
ki ők az ördögöket; kérdezzétek, meg tudják-e ezt tenni a Belzebub 
erejével j vagy nincsenek-e meggyőződve arról, hogy csak lsten erejé
vel lehet kikergetni az ördögöt? Ha pedig lsten erejével, vagy is tu
lajdon erőmmcl üzöm ki az ördögöket, akkor láthatjátok ebből világo
san: hogy én igaz megváltó és lsten vagyo!< , ki az öl"dög hatalmától 
megmenteni jöttem az embereket." 

Jóllehet mindezzel Jézus tökélyetesen igazalá magát az irigy s 
rágalmazó zsidók előtt: mindazonáltal még egy példabeszédet hoz fel. 
Ennek könnyebb megértésérc jegyezzük meg: hogy erős fegyveres 
szokott lenni a régieknél a kapus j még a pénz és kincstár őrizete is 
rábizatott. Itt a fegyveres alatt a sátánt kell érteni, ki a világot tu
lajdonaul tekinti, és azt megőrizni törekszik. A példabeszéd értelme 
tehát következő : Mig hatalma!'! gonosz lélek őrzi a világot, bizton van 
a mit bir; de Jézus a hatalmasabb eljött, közölte velünk kegyelmét s 
érdemeit a szcntségek által, és igy elfoglalta sziveinket. Legyőzte a 
sátánt; minden fegyverét - ámitást, csalást ciszedi; és az ördög 
zsákmányát- az Isten kegyelmét, a megszentelő malasztot, mennyor
szágot szétosztja közöiti.ink. 

Int tovább Jézus, hogy vigyázzunk; mert ez a nyugtalan lélek 
nem szokott kétségbeesni diadala felől, nem veszti el soha reményét; 
különösen őrizkedjünk a biinbe való visszaeséstől. "Midőn a tisztáta
lan lélek kimegy az emberből, b .. üárja a vizetlen helyeket, nyughelyet 
keresvén" stb. E kopár vidékek, hol nyughelyet keres az ördög, azon 
emberek, kiknek lelkét az ajtatosság l1armata s a kegyelem esdje nem 
öntözi; miért is lelkök mezején semmi erkölcskalász, annál több bün
tövis tenyészik. Ezekhez fordul most a gonosz lélek ; és miután csak a 
bi.infertőben érzi jól magát, itt keres ő nyugalmat. Minthogy nem 
nyugszik meg mindaddig, mig csak van egy igaz ártatlan lélek ; azért 
nem elégszik meg azon temérdek sok bünössel , kikről bizonyosnak lát-
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szik lenni : nagyobb bánatot érez egyetlenegy igazon , kiben Krisztus 
lakik, semmint örömet kilenczvenkilencz bünösön, kik már körmei közt 
vannak. Mivel nem talál nyughelyet, visszamegy az általa elhagyott 
házba, s most már hét gonoszabb lélekkel akar ott letelepedni. A sep
rővel megtisztított s fölékesített ház a bünbánat által megtisztult s a 
kegyelem által megszentclt ember, ki mindcnt elkövet, hogy lelke kel
lemes lakhelye legyen az Istennek. Épen illy embereket szeret az ör
dög leginkább: valamint a darázs is a legjobb gyümölcsöt választja 
magának. De ha beveheti magát oda az ördög, azon ember utóbbi ál
lapotja roszabbá válik az előbbinél. Gyermekek ! vissza. ne essetek a 
bünbe; mert nincs nagyobb gonoszság a bünbe visszaesésnéL 

Ugyanis a bűnös megsiratta, megbánta, megátkozta vétkeit, és a 
mennyei orvos - az Isten , végtelen szereteténél fogva, megszánta a 
bünöst s megorv:osolta lelki sebeit. De mit tesz a bűnös, ki visszaesik 
a bűnbe? Nem szaggatja-e fel ujra abegyógyított scbeket, és nem üz-e 
csúfot ezzel mennyei orvosának, lstenének szeretete s gondoskodásából ? 
Egy őskoru nemes király tartott udvarában egy tisztel, kit tudománya 
s ügyessége végett nagyon kedvelt. J<Jz a királyi szolga egyszer fölhe
vült állapotában szörnyen arczulcsapta urát és parancsnokát. Termé
szetesen megfogák őt az udvari szolgák azonnal és börtönbe hurczo
lák, hogy lakoljon ott vakmerőségeért. Csakugyan megismerte súlyos 
vétkét a szerencsétlen nem sokára, és megsiratá azt keservesen. Meg
hallván a király annyira szeretett szolgájának bánatát s jobbulását, 
nem csak büntetését szünteté meg és szivből megbocsáta nc);i azonnal, 
hanem még királyian meg is ajándékozá s átölelé őtet. De fájdalom! 
a helyett hogy a legjobb királynak méltó köszönetet mondana és lábai
hoz borulna, az elvet~mült szolga fölemeli gonosz kezét, és ujra kemé
nyen arczulcsapja királyát s jótevőjét. Irtózat s utálattal nézék ezt az 
udvarnokok és kikapák az istentelent a nagylelkű király karjaiból, hogy 
vétke szerint megbüntessék. A király is ez egyszer mélycn megszomo
rodva veté le szemeit; mert ez a második arczulcsapás nemes, jámbor 
szivét megrepeszté. - És ki ez a szolga? Ama bünös ember, ki bűn
bocsánat után vétkezik ismét. Valamint ez a szolga királyát, ugy a 
bűnös ~rczulcsapja Istenét. Minő borzasztó gonoszság ez! Térjünk meg 
tehát, és soha többé meg ne bántsuk Istenünket. 

Szép oktatást adott ma Jézus a zsidóknak, s még is a sok ember 
közűl csak egy ar,szony jelenté ki tetszését, mondván: "Oh minő boldog 
vagytes minő boldog a te anyád, ki illy bölcs fiat szült." Mire Jézus 
ezt felelé: "Te boldognak tartod az én anyámat, és magadnak kivánsz 
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illy boldogságat j Ö valóban boldog j mivel boldogok mindazok, kik 
hallgatják és megtartják az Isten igéjét. Ebben tüntette ki magát az 
én anyám i és ha boldog, mivel az én anyám, leginkább azért boldog, 
mivel a hit által szivébe fogadott engem i leginkább azért boldog, hogy 
az Isten akaratjához, mellyet szent igéiből ismert meg, mindig hi ven 
ragaszkodott." Fiúk ! sokszor halljátok ti is az Isten igéjét i ha tehát 
boldogok kivántok lenni, teljesítsétek is azt. - A mint egy vasárna p 
teroplomban volt szent Cyriacus, figyelmesen hallgatá a predikácziót, 
mellyben eléfordultak Jézusnak e szavai: Ha ki utánam akar jőni, ta
gadja. meg ön magát, és vegye fel az ö keresztjét és kövessen engem." 
Máté l 6, 24. A mint ezt hallá, elmene a tengerparthoz, talála ott egy 
h:~ót, bele S7~lla s elmene Eutimius remetéhez, ki a hit s erkölcs igaz
ságaival jobban megismerteté s l<eresztény tökélyetességre vezette őtet. 
Cyriacus remete lett szinte. - Ezt azonban én csak azért hoztam fel: 
hogy nem elég az Isten igéjét hallgatni, hanem, a mennyire hi \'a tásunk 
s állásunk engedi, azt teljesíteni is tartozunk. "Mert azok, a kik csak 
hallgatják a törvényt, még nem igazak Isten előtt i hanem 1 a kik a 
törvényt teljesítik, azok igazulnak meg." Róm. 2, 13. Amen. 



Nagyböjt negyedik vasarnapjára. 

Jézus JeruzsálemLől jöve vissza, hol meggyógyítván a 38 éves 
beteget a Bethesda tavánál, a farizeusukat és irástudókat maga ellen 
lázítá, ro ivel t. i. szombaton gyógyíta. Miután hasztalan törekedett öket 
jobb u tm téríteni, sőt nagyobb haragra gyulasztá öket, midön kijelenté 
nekik: hogy ő fia az Istennek, ő az igért Megváltó, - most ott hagyá 
őket. 

Jézus megkereszteltetése után a harmadik husvétünnep már kö-
zel ge, a Jeruzsálembe vezető utakon számos zarándokok ballagának ; 
kik közűl Jézust igen sokan megkerestélc A szétküldött 12 tanitvány 
szinte visszajött. Minthogy annyi volt körötte n jövőmenö ember, hogy 
scm ö, scm tanítványai még enni sem értek reá: ugyanazért felszólitá 
tanítványait: "Jertek keressünk valamell y magános helyet a pusztá
han, és nyugodjátok ki ott magatokat." l<Jgy hajóba szálla velök, s a 
Genezareth-tengernek keleti részén elment Tiberiás város mcllett, melly 
a tengernek nyugati részén feküdt, és a várostól tiberiási tengernek is 
neveztetett. Jézus idejében épitteté azt Heródes pompásan, Galileá
nak fővárosává tevé, és Tiberius császár tiszteletére Tiberiásnak ne
veztetett. A királynak állatképekkel ékesített pompás palotáján na
gyon megbotránkoztak a zsidók, valamint azon is, hogy a város alap
jának letevésekor sok sírok ásattak fel. A zsidók már keletkeztekor tisz
tátalannak tnrták Tiberiás városát, és nem is laktak benne. A város
építő Heródes tehát kénytelen volt idegen s pogány lakosokat telepítni 
oda és segíteni azokat. Jézus nem volt .Tiberiás városáhan, legalább 
nem tesznek arról említést az evangelisták. A kegyetlen és istentelen 
király udvarában, ki keresztelő szent Jánost mP-ggyilkoltatá, a szeretet 
és ártatlanság evangeliurna nem talált részvevőre. De térjünk vissza 
Jézushoz. 

A nép látta őt hajóba szállani s tudta, hová akar menni tanítvá
nynival Miért.is gyalog siett()k \Jtána; mindenfelől a Yárosokból sok 
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ember szegődött hozzájok; ezek már jól ismerék Jézust a betegekkel 
tett csudáiról; kivánták hallani tanítását s látni még több csudáit is ; 
némellyek pedig azért mentek, hogy segítsen rajtok. 

Ez a nép, melly olly buzgón hallgatá Jézust, szép, követésre mél
tó példát mutat minden kereszténynek. E jó emberek nem sokalták a 
fáradságot, sem az utat, sem az időt az Isten igéjének hallgatására. 
lllik-e sokainunk a templomba vivő rövid utat; sokalhatunk-e fél vagy 
egy órát templomban tölteni? Nem a templomból hoz-e áldást az em
ber minden dolgaira, minden jó igyekezetére; nem segíti-e meg az Is
ten sokszor szemlátomást a templomnak buzgó látogatóját? 

Teréz, egy szegény özvegy, igy szólítá meg egy reggel öt neve
letlen gyermekét: "Edes gyermekeim ! én mitsem adhatok nektek ma 
reggel enni j nincs kenyerem , nincs lisztem , nines egyetlenegy tojá
som is a házban. Annyi bajom van veletek mindig, hogy alig szerez
hetek valamit. Kérjétek tehát a jó Istent, hogy segitsen rajtunk; mert 
ő gazdag és hatalmas, és ő maga mondja: Kiáltsatok hozzám a szük
ségben, és megszabadítlak benneteket." - A kis Keresztély, ki alig 
volt hat éves, éhgyomorral és igen szomorkodva indult az iskola felé. 
A templom nyilt ajtaja előtt kelle elmennie, és ő oda betérve az oltár 
előtt letérdelt. Minthogy senkit sem látott a templomban, tehát han· 
gosan imádkozék: "Szerelmes mennyei Atyánk! nekünk-gyermekeknek 
már semmi ennivalónk sincs. Anyánknak nincs kenyere, nincs lisztje, 
de még egy to j ása sincs. Oh adj valamit ennünk, külöoben éhen halunk 
édes anyánkkal együtt. Oh igen, segits rajtunk; hisz tc gazdag és ha
talmas vagy, és könnyen segíthetsz rajtunk; hisz te megigérted ezt 
nekünk, tehát. tartsd is meg szavaidat."·- Igy imádkozék Keresztély 
az ő gyermeki együgyüségében, és azután elballagott az iskolába. Mi
dön haza jött, az asztalon egy nagy kenyér, egy tál liszt és egy tele 
kosárka tojás tünt szemébe. ,,Hála lstennek !" kiálta fel örömmel, "az 
lsten meghallgatta imádságomat. Anyám! egy angyal hozta-e mindezt 
nekünk az ablakon keresztül ?a - "Nem,'' monda az anya; "de az Is
ten még is meghallgatta imádságodu t. Midön te az oltárnál imádkozá!, 
a tiszttartóné ott ült imaszékében. Te nem láthattad öt, de ő látott té
ged, és hallotta is imádságodat. Azért küldötte ö mindezt nekünk j ö 
volt az angyal, a ki által segített rajtunk az Isten. Legyetek tehát 
gyermekek! hű s istenfélő látogatói a templomn<.k, és megsegít az Is· 
ten benneteket e földön, üdvözít sirontul." 

Fölkeresték tehát az emberek Jézust a pusztában is, itt sem ha
gyák öt s tanítványait megnyugodni. Jézus szeretette~jescn s barátsá-
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gosan fogadá öket; hogy minden ember látha::;sa öt, felálla egy ha
lomra, leült ott tanítványaival; sok szépct mondott a népnek az Isten 
országáról, aztán az odahozott betegcket meggyógyitá, és segített 
mindazon, a kinek segitségre volt sziikségc. 

Akközben a nap már nyugodni készüle; odament a 12 tanitvány 
.Jézushoz s mondák neki: "Kietlen hely ez, s már későre jár az idő. 

Ereszd szét a népet, hadd menjenek a közellevő helységek s fal ukba, 
hogy szállást keressenek és eledelt vegyenek ott magoknak; mert hisz 
semmi eledelt sem kapnak itt a pusztában." 

Erre Jézus igy szóla: "Épen nem szükséges, hogy ennivalót men
jcnek vásárolni; ti adjatok nelák enni:' Hanem lehetetlennek gondo
lák ezt a tanítványok; csudálkozva mondák: "Hogyan tudnánk mi 
kenyeret venni ennyi embernek?" Jézus fölveté szemeit, végig tekinte 
a népsokaságon s kérdé Fülöpöt: "Honnan veszünk kenyeret, hogy 
ezek egyenek ?" J ól tudta Jézus, lwnnan vesz ltenyeret; hanem azért 
kérdé, hogy kipróbálja: valljon megtanult-e Jézustól várni segitséget; 
azért kérdé, hogy meggyőzze Fülöpöt arról: miszerint csak az lsten, 
vagy ami mindegy, ö - az lsten képmása tud itt segíteni. Fülöp fe
lelé: "Kétszáz tizes áru kenyér nem elég nekik, hogy kinekkinek vala
mi kevés jusson." Jézus ismét kérdé: "Ugyan hány kenyeretek va
gyon? Menjetek s nézzétek meg." Miután megtevék a vizsgálatot, 
visszajött András, és mondá: "Van itt egy gyermek, kinek öt árpake
nyere, és két hala van, de mi ez annyinak?'' Jézus monda: "Hozzátok 
ide nekem." Aztán parancsolá, hogy ültessék le sorban az embereket a 
fűben. Mert szép nagy rét volt ott. A tanítványok ugy tevének, és az 
ernberek azonnalleültek mind hosszú sorban, százankint vagy ötvenen
kint egymás mellé. Most könnyen meglehetett őket olvasni. Körülbelül 
5000 férfi volt; az asszonyok s gyermekek nem is számítattak közébök. 

Jézus vevé az öt kenyeret s a két halat, feltekinte az égbe, há.lát 
mondott s megáldá azokat. Aztán megtörte a kenyereket s odaadá a ta
nítványoknak, és a tanítványok szétoszták a népsereg között. Szintugy 
a halakat is kiosztá közöttök, a mennyit kiki megtudott enni. Mind az 
ötezer evett s jóllaktak mindnyájan. 

Ime ! jóllehet egészen elfáradt már Jézus a sok munkában, most 
mégis oktatá a népet, sőt eledellel is megerősíté azt. Adott mindnyá
jnnak, a kenyér mellé még halat is adott. Mindnyájának testén s lel
kén segíte. Bizzatok tehát benne - a hatalmas, szeretetteljes jótevő
ben. Kövessétek példáját, legyetek jók, szeretet s il'galomteljesek, fá
radhatlanok, valamint ő, a jótevésben. - A jó sziv a kevésből is kész s 
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tud segíteni. - Párizsban bizonyos szülék, mivel nagy inségben éltek 
s magoknak sem voltak képesek élelmet keresni, munkára még gyenge 
fioknak megparancsolák: hogy menjcn s kolduljon kenyeret magának. 
Már két egész nap siker nélkül kért az elmenő emberektől alamizsnát, 
mellyen éhségét lecsillapítaná. V égre az éhség által egészen elgyen
gítetve, leült egy szegletkőre, és sírni kezdett keservesen. Egy épen 
arra menö szegény fiu szánakozva kérdé az előbbit: miért siránkozik 
olly fájdalmasan. ~~s az éhes fiu zokogva felelé: "Oh szörnyen éhezem; 
m.ár két nap óta egy falatot sem ettem." Most az odajött fiu igy szóla: 
,~En is éhes vagyok ugyan s nincs több kenyerem e darabnál; de mivel 
te sokkal éhesebb vagy nálamnál, örömest megosztom veled kenyere
met, neked adom a nagyobb darabot, én megelégszem a kisebbikkel.'' 
Igy segíte az egyik szegény a másikon. A jó sziv a kevésből is kész s 
tud segíteni. 

Hálát adott Jézus mennyei Atyjának a kenyérért, mielőtt azt 
megtörte. Ne feledkezzünk hálát adni mi szinte még a legcsekélyebb 
adományért is; ha nem volna egyebünk száraz kenyérnél, l{öszönjük 
meg ezt is az Istennek, valamint megköszönte Jézus. Meg kell ezt ten
nünk, mert mindcnki köteles mindennapi kenyérért imádkozni. 

Ezer 810-ben, Schweizban egy gazdag földmivelő harmadik la
kodalmát tartotta. A lakoma nagyon pazar volt, s a vendégek fölötte 
vidámak. Helytelen dalok énekeltettek, a poharak csengtek, üres ü\·e
gek tl:lrettek össze, s az utczára az összecsődült gyermekek közé sok 
(·tel dobatott ki, melly a kapkodásnál összevegyült a sárral. Egy utas, 
ki c tivornyázást közelről nézte, az ittas völegény által a lakomára 
meg hivatott. Az ismeretlen szabadkozott, mire a földmivelő nagy lárma 
közt mondá, miszerint megfogja bánni, hogy meghivásának nem enge
dett; és midőn az utas nyugalommal de komolyan válaszalá, hogy ö 
maga majd egykor e mai napot megsiratni fogja., a vőlegény elbizottan 
felkiáltott : "Mit, megsiratni? N em, uram! a földmivelőknek szinte 
módjokban van, mint az uralmak, magolmak jó napokat csinálni;" és 
tallérokkal telt zsebére ütvén, ezen vétkes szavakat tevé hozzá: "ne
kem nincs szükségem mindennapi kenyérért imádkozni." 

Hét esztendővel késöbb az 1817 -i ki éhség következett be. A fen
emlitett uta~ némell y ügyeit elintézendő, Z. városba jött. Épen vásár 
volt, és a koldusok száma nagy. Egyszerre egy helyre sok ember tódult 
össze. Egy öreg ember halállal tusakadva hirtelen a földre rogyott. 
Két rongyokba takart férfi iparkodott öt fölemelni. Midön az utas 
kérdezősködék, mi baja van ama férfinak, a válasz volt: éhhalál. Az 
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emberszerető ismeretlen a legközelebbi vendéglőből meleg buslevest 
hozatott, mellyet midőn a szegény megízlelt, magához kezdett térni. 
Három napja már }JOgy nem evett, s azért jött a városba, hogy kenye
ret kolduljon. Midön az öreg annyira felüdült, hogy a levessel telt csé
szét maga emelbeté szájához, levette sapkájfit, és halk de mégis érthető 
hangon a "Mi atyánk"-ot imádkozá. E szavakat: "Mindennapi kenye
rünket adjad nekünk ma," többször ismételte. Az uta9 azután a ven
déglöbe viteté, és más ételeket is rakatott elébe. Ez alkalomkor kikér
dezé az öreget, és megtudá, hogy felesége és gyermeke már meghaltak, 
és hogy ö egykor jól birta magát. Midőn élettörténetét beszélte, kö
nyekre fakadt és szólt: "Igen, én gazdag valék. De nem sirok el pazar
lott gazdagságom fölött. Megérdemlettem sorsomat Kérkedém gaz
dagságaimmal, és hittem, miszerint nines szükségem Istenre. Nevettem, 
midőn egykor egy városi fiatal ur figyelmeztetett, hogy egykor meg
siratom pazarlásomat, és imádkozom mindennapi kenyérért. Oh milly 
nagyon igaza volt!" - Az utas, kitől e történetet hallottuk, ez öreg 
ember halálát is megtudá. Töredelmesen megbánva fiatalkori életét 
halt meg. Még halálos ágyán is könyek közt intette a körülállókat, 
miszerint a szerencse közepctte sc feledkezzenek e szavakat imádkozni: 
;,Mindennapi kenyerünket adjad nekünk ma." 

l\1iután mindnyájan jóllaktak, felszólitá Jézus az ö tanítványait: 
"Szedjétek össze a hulladékot, melly fönmaradt, hogy el ne veszszen." 
Ha a legbövebben is megáld az Isten bennünket, azért egy morzsalé
lwt se hagyjunk kárbaveszni. A mit mi meg nem eszünk, azt más sze
gény talán örömmel fogadja. Az igazi józan takarékosság abban áll, 
hogy mindazt, ami vagy magunk vagy embertársaink hasznára for· 
d í tha tó, mindazt meg kell becsülni, s még a legcsekélyebbet is az ember 
javára kell fordítani. Legyünk takarékosa]{ nem a szegények irányá· 
ban, hanem a szegények javára. Az első keresztények igen lelkismere
tesen bántak az Isten adományaival; ök, ha egy darab vagy csak mor
zsakenyér is a földre esett, teljes tisztelettel vették azt fel azonnal. 
Tertullián ezt ir ja: "Ha kenyerünkbőlleesik valami a földre, megije
dünk és rettegünk." Boldogult atyámról tudom, ha nem takarékosan 
bántunk a kenyérrel, jól megfeddett bennünket érette; és ha földre ej
tettünk valamit belőle, tüstént föl kellett azt vennünk s megcsókol
nunk. A ki megbecsüli az Isten adományait,: még többel áldatik meg 
az egek Urától. 

- A tanítványok hozzáfogtak a szedéshez azonnal , és azon hulla· 
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dékkal, mellyet a sok ezer férfi, asszony s gyermek az öt árpakenyérből 
s a két halból meghagyott, tizenkét kosarat töltöttek meg. 

A mint látták az emberek ezt a csudát, igy szólának: "Ez való
ban a próféta, ki c világra vala jövendő." Sőt föltevék magokban, hogy 
megfogják Jézust erővel, magokkal viszik J eruzsalembe s királyukká 
teszik öt. Nem is csuda, hogy igy gondolkoztak ezek az emberek; mert 
látták ők, hogy a tanítványok mindig törnek a kenyérből, és az még
sem kevesbedik; a kezökbe kapott darabból egyre ettek s az mégsem 
fogyott ; mikor már jóllaktak, misem hiányzott a kenyérből. N em csu
da., hogy szerették volna királyuknak tenni Jézust, ki oly csodálatosan 
tud kenyeret teremteni. Jézus azonban, jól tudván gondolataikat, ész
revétleniil eltávozott, s maga egyedül mene a hegyre, hogy ott imád
kozzék. 

Szép volt ezen emberekben, hogy az'onnal ki akarák jelenteni há
lájokat Jézusnak. A gyermekek is legyenek háladatosak sziileik iránt, 
kiktől sok jót vesznek naponkint. Jézus azonban nem jött királyi mél
tóságot keresni, hanem embereket üdvözíteni ; ezzel arra akart ben
nünket figyelmeztetni, hogy mi se kivánjuk a hiu dicsőséget vagy mu
landó gyönyörűséget, melly nem képes boldogítani az embert, hanem 
inkább iparkodjunk magunkat s másokat tidvöziteni. Amen. 



NagybAjt IStfidik vasárnapjára. 

Alig hinné az ember, ha maga az evangelium nem mondaná, 
hogy Krisztus urunknak majd jól, majd ismét roszul folytak dolgai a 
zsidók között. Egykét nap előtt királylyá akarák őt tenni, ma pedig
ma már agyon akarják öt kövezni. 

Jézus a sátoros ünnepre titkon me nt J eruzsalembe, hol el kezde 
tanítani a templomban. Barátjai, hanem ellenségei is napról napra sza
porodtak, kik csupa gyülölségből gonosztevő s bünösnek kiálták ld őtet. 
Nohaminden szavait, minden tettcit örszemmel kisérék, mindazáltal, 
meg levén ö győződve ártatlanságáról, bátran szólitá fel ellenségeit: 
,,Kicsoda vádolhat közűletek engem bünről ?" Vagy talán azzal vétet
tem, hogy olly sok igazságot hirdettem nektek? "Ha igazságot szólok 
nektek, miért nem hisztek nekem ?" - És ugyan miért nem hitték az 
igazságot? Azért, mert nem voltak az Istentől, vagy is nem voltak 
jámborok, erkölcsösök, nem szerették az Istent j nem csoda tehát, hogy 
az Isten igéjét nem akartál:: hallani. Valamint Jézus megmondá: "A ki 
Istentől van, Isten igéit hallgatja. Ti azért nem hallgatjátok, mert nem 
vagytok Istentől." Jól megjegyezzétek e szavakat gyermekek! Mert 
most is a ki nem hallgatja örömest a keresztény tanitást, vagy elma· 
radoz arról, az ollyanról méltán elmondhatjuk, hogy nem szereti az Is
tent. Különben is nagyon üdvös, az Isten igéjét hallgatni; mit meg
látunk e történetből. 

Short Lukács, gazdag haszonbérlő Amerikában, életének száza
clik esztendejét érte el. Hanem több évek óta nem sokat törődött az Is
tennel és az örök élettel j vétkes életét legvégső vénkoráig ugy foly
tatta, a mint megszokta azt ifjuságában. Leiilt egyszer öregnapjaiban 
mezején, melly sok gabonát hoza már s most ismét gazdag aratással 
kecsegteté, és visszagondolt eltöltött hosszu életére. S ime! egyszerre 
csak eszébe jut valami, a mi nyolczvanöt évek előtt történt vele, de a 
mire soha sem gondolt azóta. T. i. tizenöt éves korában, midőn még 
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Eurapában lakott , halla egy predikácziót szent Pálnak e szavairól: 
"A ki nem szereti az ur Jézust, verje meg azt Isten legsúlyosabb át
kával." Ez a predikáczió ugy meghatott akkor egy nemesembert, hogy 
ájulva rogyott ez le a földre. A tizenöt éves Short szinte megindult 
mélyen j de megindulása nem tarta sokáig j egykét hetek mulva hajóra 
szállott s elment Amerikába, és ugy élt, mintha csak teste volna s e 
földön tul nem lenne hazája, mintha nem is volna lelke, mintha nem volna 
!'!em itélet, sem pokol, sem mennyország. S ugy élt még most is, midőn 
mint száz esztendős bünös ült mézején, és a nyolczvan évek előtt hal
lott predikáczióra gondola vissza. Jóllehet megvénült a könnyelmüség
ben, most mindazáltal kényszerítve érzi magát arra, hogy egy kevessé 
gondolkozzék e szavakon: "A ki nem szereti az ur Jézust, verje meg 
azt Isten legsúlyosabb átkáva!." Nemsokára illy gondolatok támadtak 
eszében: "Igen, ama sok ezerféle kegyelem-, hosszú várakozás és jóság
tól, me Ilyet Isten száz évek óta velem éreztetett, még soha sem hagy
tam magamat Isten szereietére indítatui j mindeddig mitsem tettem 
Megváltóm kedveért. Minthogy az Istennek illy számtalan jótétemé
nyei mellett sem szerettem Jézust, ugyanazért nagyon méltán megér
demlern ama borzasztó átkot." Most eszébe jutott a nemesember is, ki 
a predikáczió alatt félholtan rogyott össze; aztán jéghideg borzalom 
futotta át tagjait s fontolóra vevé: "Illy öregkorra jutván, én is halva 
rogyok össze nem sokára, és üldözni fog az Isten átka mindörökké." 
Azt hitte most, hogy össze kell roskadnia; hanem az isteni béketUrés
nek hosszú , erős kötelébe kapaszkodék. Megtért s mindent elkövetett, 
hogy hátralevő tizenhat éveiben K riszt us t szivből szerethesse és az 
Isten átkát kikerülhesse. -Ime! minő üdvös, az lsten igéjét hallgatni. 
Ha az lsten igéje illy nagy bünösben, olly hosszú idő mulva, olly jó 
gyümölcsöket hoza létre: mennyivel nagyobb üdvöt hozand az lsten 
igéje a mi lelkünknek, ha azt rendesen és illő figyelemmel hallgatjuk! 

Mivel a zsidók nem támadi1aták meg Jézusnak sem személyét, 
sem tanítását, ugyanazért a legaljasabb csúfszavakkal illették őtet. 

"Nem jól mondjuk-e mi, hogy te szamaritán," hibáshitü, "vagy és ör
dögöd van," ördög lakik benned. Ime! ez a köszönet az üdvös intések
ért. Igy szoktak tenni a gonosz, hitetlen emberek j kicsúfolják a jám
bor lelkeket, a betegápoló, lstennek szolgáló embereket ; sobzor épen 
a mi jó és szent dolog, azt csúfolják s I,áromolják. Istentelenség ez, 
többet nem rnondok j illy aljasságokat föl se vegyünk j valamint Jézus 
ama szemrehányásra, hogy szamaritán, egy szót sem felele; csak arra 
válaszola, hogy nincs ördöge: "mitsem teszek én az ördög erejével, 
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sem hiu dicsekvésből: hanem az Isten dicsőségeért teszek mindent. ö 
megvédi becsületemet az emberek között, és a ki megbánt, boszút áll ö 
azon. Az Isten boldogítui akar benneteket hitem által j a ki elfogadja 
hitemet, az nem hal meg örökre; a ki pedig megveti azt, nem kerüli cl 
az örök halált." 

Az indulatos ember minden szavat elforgat. Jézus a lélek élete 
s halála felől tesz említést, ellenségei nem értik azt j ök csak földi élc
tet s testi halált ismernek: miért is elforgatják Jézus szavait s diadal
masan kiáltják: n Hisz épen azert mondjuk, hogy ördögöd vagyon. 
Azt mondod, a ki szavadat hallgatja, az soha sem hal meg i tehát olly 
emberré teszed magadat, a kinek nem kell meghalnia s ki mindazokat 
is halhatatlanokká teheti, a kik szavaidat hallgatják : mi volna akkor 
Ábrahám és az ő hite, mi volnának a próféták s tanításaik? A hit nem 
védte meg Ábrahámot, a tanítások nem védték meg a prófétákat a ha
láltól, meghaltak mind egytől egyig: tehát mitsem ér Ábrahám hite 
és a próféták tanításai, mivel meghaltak azok, kik arra oktattak ben
nünket?" -A gyülölség annyira megvakí tá a zsidókat, hogy meg nem 
foghatták: mikép élhetne valaki lélek szerint örökké, miután test sze
ri nt minden embernek meg kell egyszer halnia. Illyen az ember j amit 
nem ért csúfot űz abból s gyalázza. Épen ugy tettek ezek a zsidók, 
mint egy történet beszéli a lappföldi emberekről. 

Egy franczia tudóst a jeges Lappföldre külde kormánya, hogy 
vizsgá.lgassa ott a csillagok járását. Odaérvén a kietlen tartományba, 
az ott lakó törpe embereket sötét téli szállásaikon, földalatti kormos 
kunyhóikban találá, hol sürű gőz és füst között ültek tüzök mellett. 
Kiváncsian tódultak nem sokára a vidék lakosai az idegenhez j néze
gették rajzolatait és eszközeit, majd ezt majd azt vették figyelmökbe 
fejöket rázogat va j mindent megmagyaráztattak magoknak, mitsem 
értettek a magyarázatból, és végre hangos nevetésre fakadtak. Közű
lök a legkitünőbb igy szólalt fel : "Valóban, mind magad, mind kirá
lyod s egész nemzeted eszét vesztette, hogy illy bolondságokkal vesző
dik." A csillagvizsgálót megbaszontá e gúnyolás. Miért is mondá: 
"Épen nem csudálkozom, hogy mitsem fogtok fel ti, kik mint a vakan
dokok földalatti setét kamarákban laktok, és mitsem láttok egyebet 
mint havat, ködöt és jeget; mikép lehetne fogalmatok magasabb tár
gyakról? De legalább kellene hinnetek azoknak, kik értelmesbek nála
toknál." Hallván a lappföldiek e szavakat, vadúl kezdének ordítani és 
megrohanák a csillagvizsgálót, ki csak ügygyel bajjal tudott menekülni 
kezeikből. - Ez a történet i mellyből megtanulhatjuk: hogy esztelen-
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ség másnak szavait roszra magyarázni, vagy mást hazugságról vádol
ni, hami nem értjük szavait világosan. 

A zsidók nem értvén Jézus szavait, azt gondolák, hogy Jézus 
tulajdon dicsőségét keresi; mert ő meg tudja menteni a haláltól mind
azokat, kik szavait megtartják. Ugyanazért igy folytatá védszavait: 
"Ti nagyravágyónak tartotok engem. Ha én mint ember önmagamat 
dicsöitném, ez nem lenne igaz dicsöség; mert ezt soha sem adhatja az 
ember élnmagának , hanem csak azoktól várhatja, kik megitélik tetteit. 
Én tehát nem dicsőítem magamat, hadd dicsőítsen Atyám, kit ti Isten
nek ismertek. Ez dicsőíthet engem legjobban, mert ismer és tudja, ·Iá 
vagyok. Én ismerem jól őtet, mert tőle jövök, és jobban ismerem öt, 
mint ti. Ti mondjátok ugyan, hogy ismeritek; de ez csak puszta szó, 
mcrt nem tartjátok meg parancsait." 

Milly szépen oktat .Jézus, hogy senki se dicsérje magát; mert 
épen az illyen nem nyer aztán dicséretet i és ugy jár, a mint egy me
sében meg van irva. 

A kakuk maga érdemeit 'számlálgatá az erdő madarai előtt. "Én 
hozom nektek a tavaszt, ugymond, mert kakukszó nyitja meg azt az 
erdőben. Fiaim az egész madárhazáéi, minthogy más madarak nevelik 
fel azokat helyettem. S ugy hiszem, e fölmentetést meg is érdemlem, 
ki az ártalmas férgeknek olly szorgalmas pusztítója vagyok."- "Mind 
igaz, mond a holló i s én magam is tartanék rólad, kakuk szomszéd, 
valamit: ha minduntalan csak magad neve nem hangzanék ajkadról i 
de igy, megbocsáss, érdemetlen dicsekvőnek nézlek."- Jegyezzék meg 
ezt a dicsekvök magoknak. 

Jézusnak fönebbi szavaiból azt is tanulhatjuk: hogy nem elég 
az Istent csak ismernünk , hanem meg is kell tennünk az ö szent aka
ratját. Hi ven megtette azt Jézus , a mint élettörténete eléggé bizo
nyitja. Híven eljárt ö gyermekkorában szüleivel a jeruzsalemi temp
lomba évenkint; aj tatosan viselte ott magát, épültek példáján minden 
jelenlevők. Engedelmeskedett szüleinek legnagyobb készséggel, jólle
het Isten fia volt, és sz üleinek ura s teremtője. Szorgalmas volt otthon, 
segíté nevelőatyját ácsmesterségében i egyetlenegy órát sem szalasztott 
el használatlanul , hanem szüleinek javára fordítá azt s könnyebhített 
rajtok minden erejével. Ti is ugy gondolkozzatok, mint Jézus; ti is 
ugy cselekedjetek, mint _Jézus: akkor megteenditek az Isten akaratját i 
akkor fogjátok igazán szeretni az Istent, a ki csupa szeretet. 

Mivel Jézus Ábrahámhoz hasonlítá magát, azt gondolák a zsi· 
dók, hogy Jézus hibázott. Ő jól tudta gondolatjaikat, azért igy folytatá 
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beszédét: "Ábrahámnak még életében megigéré az Isten , hogy nem
zetségéből fog származni a Megváltó. Ő hitte ezt, tehát már látta lelki 
szemeivel Megváltóját. Halála után várvavárta a Megváltót a pokol 
tornáczában, és nem várt hiába. Megtudta, hogy már születtem, és ör
vendezett. Ábrahám, kit ti atyátoknak neveztek, örvendezett;. ti pedig, 
kik fiai akartok lenni, engem megölni törekedtek." 

Nem dobog-e hangosabban e szavakra szivünk tanuló ifjak? Nem 
valljuk-e mi is magunkat Krisztus· fiainak, és nem tagadjuk, nem öl
jük-e meg öt számtalanszor vétkeinkkel? Nem viseljük-e magunkat 
Jézus irányában épen ugy, amint egy római ifju viselte magát apja 
iránt? S ugyan mit tett ez? Halljuk, s irtózzunk illy háladattanok 
lenni Jézus iránt. 

Egy római nemesnek volt egyetlenegy fia, kit ö legforróbb sze
retettel nevelt fel, és minden tudományokban tanítatott, mellyeket egy 
nemes ifjunak tudnia illett. A jó atya nem csak vagyonát, hanem még 
életét is örömest feláldozta volna fiáért ; mert azt remélte, hogy fia 
gyámola fog lenni öregkorában s diszére fog válni egykor családjának. 
- Azonban a fiu kicsapongás és tobzódással piszkoita be születési ne
mességét j sőt azon ocsmány szándékot tette fel magában : hogy elve
szi apjának életét, látöl életet kapott ö egykor.- Elment Tiberius csá
szárhoz és bevádolta atyját azon alávaló hazugsággal: mintha az a 
császár élete ellen esküdött volna. Az öreg apa , kihallgatás végett, 
törvényszék elébe idéztetett j és ö megjelent őszbeborult haj akkal, 
mintegy rabszolga lánczokkal megbilincselve, siránkozó szemekkel, és a 
gonosztevők gyászköntösében. Fia pedig szemtelen arczczal lépett föl 
ellene1 tarka ruhában mint vádoló j és a római császár s birák előtt még 
egyszer kijelenté azon alávaló hazugságot : hogy atyja a császár élete 
ellen esküdött. - Szerenus, ez volt neve az atyának, Szerenus odafor
dult fiához, megrázta lánczait, és a gyülekezet előtt hangosan kiáltá: 
"Oh fiu! e kezek ringattak téged bölcsödben; e kezek atyai szeretet
tel hordoztak téged: és te vaslánczokat verettél most azokra. E haja
kat, mellyek ifjukorod s boldogságod felöli gondok, sok keservek közt 
megöszültek, e hajakat iszonyu gyalázattal borítád el, és végső lélek
zetemkor kétségbe ejtesz engemet. A te nyelved, melly nyájas enyel
gés közt tanulta tölem a legelső emberi hangokat, a te nyelved most 
átkos hazugságot hord fel ellenem, melly szégyennel fekteti ősz feje
met a hideg sirba. Ime ! ez a jutalom könyeim s gondjaimért, ez a kö
szönet véres veritékemért. Hanem te igazságos lsten ! állíts válaszfa
lat köztem és e természetellenes gyermek között j szaggasd azét ama 
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köteléket, mclly az apát fiához fűzi, és rejtsd cl őtet szemeim elől örök
re. De nem , nem ... Fiú ! megjelenek még előtted véginségedben ; 
megzörgetern akkor e lánczokat rémitöen, hogy zörgésc járja át fiilei
det és sujtsa le gyötrelmes lelkedet." 

E látványon még maga Tiberius császár is megrémült; a nép 
pedig köveket kapott fel, hogy az istentelen fiut kivégezze hálátlan
sá.gaért. 

Meghatott és elborzasztott benneteket e háladatlan ifju? Oh 
vajha ugy meghatna s elborzasztana mindnyájunkat, hogy soha se len
nénk többé háladatlanok Jézus iránt, ki mint a legjobb atya mindent 
megtett üdvösségünkért! Oh ne áruljuk, ne feszítsük meg öt soha 
többé vétkeinkkel! 

V égre, miután bármilly világosan fejtegeté, mégsem értették 
vagy nem akarák érteni Jézust, világosan kimondá, hogy ö lsten; mert. 
igy szóla: "Mielött Ábrahám ~enne, én vagyok." Mivel Jézus az Atya
isten örök fiának nev~zte magát, ezt istenkáromlásnak tartották a zsi
dók, melly vétek agyonkövezéssei büntettetett. De ö csudálatosan me
nekült meg a zsidók kezéből j vagy t. i. láthadanná tette magát, vagy 
pedig a kövek nem érték őtet j a zsidók pedig belső sugallat által visz
szatartóztattak, hogy meg ne fognák őtet. 

Illy háladatlanok voltak a zsidók Jézus iránt, kitől olly sok jót 
hal1ottak. Ne kövessétek öket, fogadjátok ti mindenkitöl jó szivvel a 
a jó szivböl eredt intést, tanítást. Mert a ki nem hallgatja az üdvös 
intést, tanítást: ugy jár, mint a zsidók, ugy jár, mint a lancasteri ifju. 

Ez a kicsapongó ifju, miután hasztalan inték őt jobb barátjai, 
atyját látá egyszer álomközben maga előtt állani j ki megdicsőült dc 
komoly arczczal parancsolá neki, hogy hagyjon fel gonusz életével: ha
nem Jézus mondása szerint: "Ha Mózest és a prófétákat nem hallgat
ják, annak sem fognának hinni, a ki a holtak közűl feltámadna," Luk 
16, 31. - a gonosz ifju föl sem vette az álmot s megmaradt előbbi 
vétkes ösvényén. Kevés idő mulva másodszor is ugyanazt látá s még 
e szavakat is hallá: ha meg nem javuland, szent Márton napja lesz 
halál s itéletnapja. Az ifju elbeszélé ezen álmát magához hasonló ba
rátjainak, és vig tréfát üzött az egészbőL Sőt szent Márton napján 
nagy lakomát adott czimboráinak, és az egész napot s éjet dőzsölésben 
tölté el. A mint másnap jókésőn fölébrede mámorából , s hahotával s 
gúnyolva említé: milly pompásan mult el a vésztjósló nap, egyszerre 
csak elakad nyelve és ö elhalav:í.nyul j szél ütötte meg a dőzsöléstől 
elbágyadt ifjut, s még az nap kirántá öt a halál gonosz társainak sorá-
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ból. S ha még jókor a falon levő naptárra tekint, látta volna ott, hogy 
ez is Mártonnap vala j mert szent Márton püspök napja után mindjárt 
Rzent Márton pápa s mártyr napja következik. 

Keresztény ifjak! nem sokára ismét meglátjuk lelki szemeinkkel 
a lándzsát, a vasszegeket, a töviskoronát, a véres keresztfát : ezeket 
mindannyi üdvöi!l intökül tekintsük j és térjünk Jézushoz, szeressük 
Jézust, ki annyira szeretett bennünket, hogy utolsó csepp vérét is éret
tünk kiontotta. Amen. 



Viragvasarnapra. 

Jézus másnap reggel ama barátságos vacsora után, mellyet Má
ria s Mártha készitének neki, elmene tanítványaival Jeruzsalembe. 
Odaért Betfage faluhoz, melly az olajfák hegyével volt határos. Innen 
akara ö legünnepélyesebben bevonulni Jeruzsalembe. Több~zör akará 
már a nép egész lelkesedéssel királynak kiáltani ki Jézust; ·de még nem 
érkezett el ideje , s illy megtiszteléstől ö mindeddig idegenkedett. De 
most már el jött ideje, be akará most magát mutatni királyi méltósá
gában, népének tisztelgéseit elfogadni , a szent várost mintegy birto
kába venni kész vala most. Azonban bevonulá~a által is meg akará mu
tatni, minö király ö s minö tulajdonságu az ö országa. A föld királyai 
pompás harczméneken vonulnak be: más állatot választ az Isten or
szágának királya. Látszik, hogy nem hiu büszkeségből mene ünnepé
lyesen Jeruzsaiembe; nem azért, mintha azt tartaná; hogy külsö fény 
s tiszteletben áll az igaz boldogság: épen nem, ö teljes alázat és szelid~ 
séggel akara. bevonulni, hogy híveit - bennünket alázatra tanítson. 
Ő mondá: "A ki megalázza magát, felmagasztaltatik," ez jutalma az 
alázatnak - Egy vizcsepp aláesett a felhőből, és szégyenelte magát, 
midön végig néze a végtelen tengeren. "H pl vagyok ?" szóla magában, 
"mi a tenger ~ mi vagyok én? Bizonyos·e az, hogy én itt vagyok?" 
Miközben illy megvetéssei néze magára, felfogta egy gyöngycsiga s 
ölébe zárta őtet. A sors pedig ugy hozta. magával, hogy ez a csekély 
vizcsepp a királyok legdrágább ékessége lett. Mivel megalázta magát, 
felmagasztaltatott. Legyünk alázatosak, minket is felmagasztal az. Isten 
a mennyei koronára. 

Jézus ez alkalommal is megmutatá tanitványinak, hogy mindent 
tud,. tehát Isten; mert elküldé két tanítványát ezen utasítással: "Men
jetek az előttetek fekvő faluba. A mint beértek, találtok egy megkötött 
nőstényszamarat fiával együtt; oldjátok el s vezessétek ide." A tanít
ványok elmentek azonnal, s ugy találtak mindent, a mint nekik mon-
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datott. Nem késlekedtek ők semmit, nem gondolkoztak sokáig; hanem 
gyorsan teljesiték Jézus parancsát. Illy gyorsan engedelmeskedjenek a 
gyermekek is, különösen szüleiknek. Miért? azért, mert lsten után ők 
táplálnak és ruháznak, iskolába küldenek benneteket; betegségben 
ápolnak, minden veszélytől megoltalma.znak, őrködnek reátok, fáradoz
nak éjjel nappal érettetek. N em kell-e mindezt megköszönni ? S ho
gyan tudnátok megköszönni egyébbel, mint szeretet, tisztelet s enge
delmességgel? Az engedelmes gyermekek átalában kedvesek az 8 szü
leik s minden emberek előtt; örvendenek rajtok az angyalok, kik gyö
nyörrel néznek le reájok; az engedelmes gyermekek kedvesek az Isten 
előtt, ki nagy áldást igért azon gyermekeknek, kik szüleiket tisztelik, 
szeretik s engedelmeskednek azoknak. - Az engedetlen gyermek el
lenben búbánatára van szüleinek, utálják őt elöljárói s mindazok a kik 
tudják engedetlenségét. Az engedetlen gyermektől elfordulnak az Is
ten angyalai, és az Isten már e földön megbünteti azt számtalanszor. 

Szent Bernardin a következő történetet beszéli: A mi napjaink
ban Sui városban, melly nem mcssze fekszik V a.lenciától Spanyolhon
ban, élt egy ifju, ki szülei iránti engedetlenségével annyira vitte, hogy 
tizennyolcz éves korában rablásai s nyilvános büntettei végett börtön
be záratott s akasztófára itéltetett. Még egészen szakáltalan volt, de a 
mint az akasztófán függött, a megholtnak egyszerre szakála nőtt, és a 
körüálló temérdek nép előtt hajszálai megőszülvén, szakála mindegyre 
hosszabbodván , ugy nézett ki mint egy kilenczven éves öreg ember. 
Hallván a püspök e csudálatos tl:lrténetet, kiment a vesztőhelyre, az 
egész papság s lakosság kisietett, térdre estek mindnyájan s várták, 
hogy megmutatja lsten, mit jelent ez a csuda. És ime! a püspök fel
álla egy halomra és igy szóla a néphez: "Az Isten meg akará mutatni, 
mennyit vesz el azok életéből , a kik engedetlenek szüleiknek. Ez az 
ifju olly öregkorra jutandott, mellyet most hajszálai mutatnak , ha a 
hetven évet el nem koczkázta volna szülei iránti engedetlenségével." 
- E borzasztó büntetés rettentsen el benneteket ifjak ! minden enge
detlenségtőL 

Elhozák a tanítványok a szamarat fiával együtt. Zsidóországban 
még királyok s fejedelmek is, kivált békeidőben, szamarakon szoktak 
játni; a királyok, ha először vonultak ünnepiesen valameily városba, 
nagyon szerettek olly állatokat választani, mellyeken még senki sem 
nyargalt. lllyet választa Jézus is. A tanítványok ráteríték a szamár
fira köpönyegöket s ráülteték Jézust; ki igy kezd bevonulni az ol~t.j
fák hegyén keresztül. S hogyan viselte magát a nép? Ime ! számtalan 
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sok ember, kik az ünnepre jövének s láták egykor, hogy Jézus feltá
masztá Lázárt, meglJallván. Jézus közeledését, legott pálmaágakat 
vettek kezökbe s elébe siettek j mindig többen s többen lettek , ugy 
hogy benn a városban temérdek ember lepte el az utczát, mellyen Jé
zus közelge. 

A kik épen Jézus előtt mentek, pálmaágakats leveleket szórtak 
az utra, mások ruháikat teríték az utra, szőnyegek helyett, mellyekkel 
a közelgö fejedelem előtt szokták az utat fölékesíteni. Szóval, ugy fo
gadák Jézust, a mint csak lehet egy kedves, szeretett királyt fogadni. 
Hogy pedig Jézusnak mint királyuknak, mint Dávid jeles utódjának 
hódolának, ezt kijelenték folytonos örömrivalgásukkal: "Hozsanna Dá
vid fiának," üdv a Messiásnak, "áldott, ki az Ur nevében jő" áldassék 
Istentől az üdvünkre megigért s elküldött nagy szabadító! 

Szép volt e népben , hogy ennyire megtisztelé Üdvözítőjét. Kö
vessétek e szép példát s dicsérjétek az Istent nyilvános könyörgések 
és szent menetek alkalmával is. Istenem ! minö szép, minö megható az, 
midőn egy nagy csapat hivő nép, éneket zengedezve vagy szent olvasót 
imádkozva kilép a templomból, és ajtatos énekeivel, imáival betölti a 
város, falu, mező, erdők s rétek minden téreit. Én valahányszor illy 
ajtatos sereget látok, élénken képzelern magamnak mindannyiszor a tó.
gas mennyországot, hol az angyalok és szentek szinte énekkel dicsőítik 
az Istent j és örömemben megerednek könyeim s boldognak érzem ma
gamat, hogy én is mint katholikus imádkozhatom velök, énekelhetek 
velök j és nem csak a templom szűk falai közt, hanem a természet rop
pant templomában is áldhatom s dicsőíthetern mindenható Istenemet. 
Hitünknek illy nyilvános megvallásában édeseim ! olly erő fekszik, 
melly mind magunk mind mások életén nagyszerű változást tehet és 
tesz is ; miröl meggyőzhet bennünket a következő történet. 

Háromszáz év előtt, egykét esztendő hiával, élt Páris városában 
egy fiatal ember, ki katon~ volt, de puskát nem horda, mert több volt 
közlegény s őrmesternél Ó igen jámborul neveltetett, s jámborságát 
nem veszté el a harczmezőn sem, mellyre igen korán lépe fel: amint a 
harczélet némell y embert el vadít ugyan; de a halottak és sebesűltek 
látása, a háborúval együtt járó nyomor, és a halálnak folytonos közel
léte többekben komoly gondolatokat ébreszt. Hanem egészen máskép 
volt, midön Párisban állomásozott ifju katona~isztünk. Nem minden 
katonatiszt választja magának példaképül szent Móriczot, legalább nem 
tevék ezt az akkoriak Párisban. Az illyenekkel sokszor kelle társalog
nia állásánál fogva a mi fiatal katonatisztünknek; a gonosz példák pe-
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dig elrontják a jó erkölcsöket. Igy tehát jántborsága naponkinthanyat
lott j az imádkozástól mindinkább elkedvetlenedett: ellenben napon
kint több s több öröme telt abban, ha büszke lovával vakmerő ugráso
kat tehetett, mint előtánczos magára vonhatta mindenkinek figyeimét 
s kártyát keverhetett a kávéházban, nők után nagy nyakkendőt hord
hatott. Azonban mégsem olly könnyü dolog, a vallásból egészen kivet
kőzni, ha egyszer azt komolyan s örömest gyakoroltuk j a lelkismeret 
tépdeli a szivet, és a régi szokás visszakivánja sokszor előbbi jogát. 
Valamint Nicodemus, a farizeusoktóli félelemből, éjjel ment Jézushoz: 
a mi párisi katonatisztünk is elment koronkint titkon egy öreg pap
hoz, ennek meggyónni vétkeit s magához venni az oltáriszentséget. 
A mint egyszer ismét hozzá mene, keservesen panaszlá el neki: hogy ö 
már legkisebb vigaszt sem talál az imában, és majdnem irtózik az iste
nes gondolkozástóL A pap épen egy beteghez készüle menni, feladandó 
annak a haldoklók szentségeit. Egy darabig gondalkozék a pap, s az
tán egyszerre igy szóla: "Én tudok egy orvosságot, melly az imádko
zásbani restségedet s kedvetlenségedet meggyógyítja j fogd ezt a gyer
tyát és vidd előttem egy beteghez." A katonatiszt ezt még is sokalta s 
egy kis ideig vonakodott j de nem sokára meggondolá magát, elvevé a 
gyertyát és ment a pap előtt szépen. Épen egy nagy téren kellett át
menniök, hol katonai szemle tartatott ugyanakkor. Az ezredes, ki ve
zényle, s a többi tisztek egytől egyig ismerősei voltak a mi hősünknek. 
A mint ezt, kezében gyertyát tartva, láták a pap előtt haladni, eleinte 
tulajdon szemöknek sem hitték, hogy ez csakugyan az ő tiszttársok; 
miután pedig meggyőződtek a valóságról, iszonyú habotára fakadtak. 
Ami hősünk nem hagyá magát elijesztetni, hanem ment bátran a ma
ga utján; és ime! igaza volt az öreg papnak: mostantól fogva miud 
kedve visszajött az imához, mind vigaszt is talált abban; sőt a fáklya
vivő a keresztény hitnek fénytárasztó fáklyájává lett. Kilépett t i. a 
katonaság közűl s papi pályát választa magának; és tapasztalván, mi
nő tudatlanul nőnek fel némellyek a hitben, egész életét a gyermekek 
s tudatlanok hitbeli oktatására .'lzentelé; igen, egy különös társulatot 
is alakíta 1 melly csupán hitoktatással foglalkozott s foglalkozik még 
most is Francziahonban. 8 jóllehet ő 49 éves korában elveszté szeme 
világát, mégsem hagyolt fel ezen foglalkozásávaL Most szentnek tisz
telik öt, neve Bus Caesar. - Adja a jó Isten, hogy ti mindnyájan illy 
szépen valljátok meg az lstent1 a hitet minden emberek előtt: ez mind 
magatok mind másoknak sok üdvöt fog hozni bizonyára. 

Mármost halljuk az okát 1 miért ment m'a Jézus Jeruzsaiembe? 
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Azért,. hogy megmutassa a háladatlan népnek, hogy 8 nem fél ellensé
geitől. Az ö órája, halála pillanata elérkezett, mellyben eikell vérzenie 
az emberek üdveért a kereszten; és ö életének e szomorú órája elébe 
mintegy diadallal megy j nem fél a haláltól, mivel tudja, hogy ez az 
Isten akaratja, és halála életet hoz az embereknek --az ő testvéreinek. 

Tanuljunk meg ma Jézustól,. vigan menni. halálunk elébe j hisz 
a halál üdvözítő Jézusunkhoz vezet el bennünket; a halál a mi meny
nyei jó Atyánkhoz vezet minket, kitől mind az életet mind a halált. 
mind az örömet mind a szenvedést szivesen kell fogadnunk. Ha tehát 
bekopogtatna nem sokára hozzánk is a halál, eljőnének hozzánk a halál 
póstái - a betegség, kin s fájdalom: ugy viseljük magunkat ekkor, a 
mint viselte magát egy beteg asszony. - Ez már egészen elerötlenült, 
szava gyenge volt és akadozó, lelkét pedig a kínok s hideg forróság 
iszonyilan gyötörték V égre bekövetkezett életének végső délután ja, 
másnap meghalálozott. A tavaszi nap melegen s nyájasan süte be szo
bájába és az ö fekhelyére. Ekkor sokkal erősebbnek érzé magát a be
teg j fölemelkedett, kikeit ágyából s letérdepelt a földre. S most elkez
de hangosan és örömteljesen imádkozni : "Adj hálát lelkem Istennek, 
és ne felejtsd el sok jótéteményeit j ki megbocsátja minden büneidet, 
meggyógyítja minden nyavalyáidat." Zsolt. 102, 2. Hálát adott Isten
nek minden gondoskodásaért, minden öröm s jóért , a mivel megáldá 
őtet j de legmeghatóbban adott hálát a szenvedések s fájdalmakért, 
ruellyek által Kri!lztushoz vezeti őt mennyei szent Atyja. S miután 
minden barátjai s ellenségeiért imádkozott, egész sorsát az Isten aka
ratjába helyezte. Igy imádkozott: "A fájdalmak s belső gyötrelmek, 
mellyeket szenvedek, iszonyilak ugyan j de ha akarod legjobb mennyei 
Atyám! örömest eitüröm azokat még egy esztendeig, még sokkal to
vább is, a meddig neked tetszik j csak magaménak mondhassalak min
denkor." Aztán fölkelt a földről, visszament ágyába, és az lsten kiszó
lítá öt másnap reggel e világból. - Igy gondolkozik, imádkozik s hal 
meg az olly ember, ki hisz a mennyei Atyában, kihez és az ö szent fiá
hoz vezet el bennünket a halál. 

Jézusnak ezen ünnepies bevonulását eszünkbe hozza a katholika 
egyház az által, hogy ma pálmát szentel a pap, és pálmaágakkal keze
ikben körmenetet tartanak a hivek. Láthatni e napon, hogy többen 
pálmaágakat visznek haza kezökben. 

De hát mit csináljunk otthon e pálmákkal? Mit csináljunk? 
Tegyük olly helyre, hol gyakran szemünkbe ötlenek Valahányszor lát
juk azokat, gondoljuk magunkban: "Pálmát tartva kezökben vonultak 
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be a zsidók egykor Jeruzsaiembe, hoszannát kiáltottak Jézusnak; de 
ötödnapra megfeszíték lltet. Dly változékony s istentelen nem akarok 
én lenni Jézus iránt; nem csupán ajakkal , hanem szivvel is tisztelem 
öt, jámborság s isteni félelemmel mutatom meg, hogy én igaz híve va
gyok Jézusnak." A pálmák tehát a hűtelen zsidókat hozzák eszünkbe 
s egyszersmind arról gyllznek meg ; hogy az embernek legjobb szán
doka is könnyen füstbemegy; és arra intenek, hogy hűk legyünk Jé
zushoz mindhalálig. 

Legyünk is hívek Jézushoz mindhalálig; ne örvendeztessük meg 
ma jótettei , holnap már vétekkel szomoritván meg lit: ekkor épen 
ollyanok lennénk mint a zsidók, kik ma hoszannát kiáltanak, ötödnapra 
pedig ,,feszitsd meg"--et ordítanak. Mi legyünk hivek az erkölcshöz 
mindhalálig, mert csak ez tesz boldoggá földön és sirontul Amen. 



Lelki szent gyakorlat.ok, 
a négy utolsó dolgokról. 

I. A ltalálról. 
El van határozva , hogy minden ember
nek meg kell egyszer halni. Zsid. 9, 27. 

Krisztusban összegyült ájtatos ifjak! 

lstennek, ki az ég és föld Ura, legremekebb teremtménye e föl
dön az ember, ki lsten képére és hasonlatosságára teremtetett. Az em
bernek nemesb része, a halhatatlan lélek élni fog akkor is, ha porhü
velye rothadásnak indul. Az embernek tehát elsős vég czéljával egyező 
főköteime gondoskodni lelke üdvéről, Üdvözítőnk mondása szerint: 
"Mit használ a.z embernek, ha az egész világot birja, lelkének pedig 
kárát vallja." Máté 16, 26. Helytelenül, ezéttévesztve, s kárhozatos 
könnyelmüségben élnek tehát azok, kik erejöket, tehetségök s idejöket 
mulandó világi javak hajhászása s megszerzésére fordítják, lelkük 
üdvéről pedig nem gondoskodnak. Az illyenek vakon rohannak a ve
szélyes örvény felé, melly öket a bizonyos kárhozat mélyébe sülyesz
tendi, ha csak jobb irányt nem vesznek. 

Ime 1 ajtatos ifjak ! itt rejlik annak oka, hogy mi e napokban ide 
e terembe, mint szentmagányba összejövünk s félrevonulunk, az atyás
kodó felsöbb rendelet következtében, az anyaszentegyház szellemében; 
az iskolai teremekben nem azért szünnek meg e napokban a rendes tan
előadások, hogy vig kedvtöltéseket hajhászszunk, hanem hogy elfor
dulva a világi dolgoktól, lstennel társalogj unk, lelkünk üdvéről gon
doskodjunk, magunkat méltóképen elkészítve a husvéti szent gyónásra. .. 
"Most van a kellemes idö, ugymond sz. Pál, most van a.z üdvösségnek 
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napja." Kor. II. 6, 2. - Hogy az ugynevezett 1 e lk i g y ak o r l a t ok, 
mellyeket mint lelki vezér veletek e napokban tartok, szükségesek, az 
kitünik salezi sz. Ferencz eme mondatából : "Az órának sem elég, hogy 
csak fölhuzzák, hanem szét kell azt néhanéha bontani, por és rozsdából 
ki kell tisztogatni; sőt az elkopott részecskéket u jakkal szükséges pó
tolni.'' Nemde mi gyarló emberek lévén naponkint vétkezünk, ugy, hogy 
ha azt mondanók: nincs bününk , magunkat csalnók meg. Ha tehát 
szeretjük s ohajtjuk lelkünk üdvét, töltsük az idöt eme napokban temp
lom látogatással, többet imádkozva, épületes könyvek olvasgatásával, 
szent elmélkedések között. A mint sz. Pál mondja: "Kivetközve az ó 
emberből az ö cselekedetivel, öltözzünk azon ujba, ki megujítatik annak 
ábrázatja szerinti ismeretére, ki azt teremté." Efez. 4, 24. 

Eme lelkigyakorlatokra kitüzött napokban legyenek elmélkedé
sünk tárgyai: a négy utolsó dolgok j hisz irv!l, van: "Emlékezzél meg 
végső dolgaidról, és soha nem fogsz vétkezni." Sir. 7, 40. Jelenleg el
mélkedjünk a h a l á l r ó l. Oh élet s halál ura Istene ! lágyítsd meg 
sziveinket üdvös megindulásra. 

Tagadha tlan, hogy valamint egy ember által jött e világra a bün : 
ugy egynek büne miatt uralkodik a halál, me ll y a bünnek zsoldja. Sz. 
Pál a zsidókhoz irt levelében nyiltan kimondá: "El van határozva, hogy 
egyszer minden embernek meg kell halni." Ez olly fontos igazság, mi
szerint kétkedésre épen nincs okunk j a szentirásnak eme csalhatlan ál
lítását a mindennapi tapasztalás déli fénynél világosabban igazolja. 
His?. minden, a mi bennünket környez, halálra emlékeztet, s az enyé
szet prédája. "Benne van a halandóság az életnek magvában, benne 
v~n a mulandóság a föld minden porában! Szolga vagy nagy ur légy, 
dús avagy szegény ; légy korod hanyadtán, vagy pedig delén j még 
ma föld takarhat, a halál terajtad egy csapást tevén." - Hol vannak 
a világbódító császárok s királyok? A történet bámulatos dolgokat em
lít j a hegycsucsokon álló várromok erős , edzett nemzedékekről szóla
nak j gyüjteményekben bámuljuk vasöltönyeiket, fegyvereiket: hol van
nak mind azok? Hol azon elbizakodottak, kik előtt rettegtek az embe
rek, különféle korok és világrészekben? Nemde ök is por és hamuvá 
lettek épen ugy, mint a botra támaszkodó koldus. 

S valljon ez életet mihez hasonlíthatnók helyesebben, mint a gőz
höz , melly alig keletkezve ismét eloszlik! vagy a gyenge virághoz, 
melly ma kifejlik, s holnap már elhervad! vagy a lenge falevélhez, 
mellyet minden vihar magával tova ragad! vagy a patakhoz, melly alig 
elhagyva forrását ismét a föld alatt elenyészik ! Az élet lobog, igen lo-
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bog, mint a meggyujtott gyertya, s ha idő előtt nem is jő vihar, melly 
lángját eloltja, fölemészti az önmagát. Látjuk, ha megérett a. gyümölcs, 
önként leesik fájáról. Nazianzi sz. Gergely megjegyzi: "A halál kivá
natos azétválása a sár börtönének, lerázása a földi bilincseknek, átme
net Istenhez, s az igazi élet kezdete." - Oh ifjak! ne feledjétek, hogy 
a milly bizonyos halálunk, olly bizonytalan halálunk órája; az már 
holnap, sőt még ma is üthet. Ki számíthat biztosan arra, hogy, ha bár 
ép erővel távozott el hazulról , egészségesen térend vissza? hisz lees
hetik a háztetőröl egy cserép, me:ntedben fejedre hull, s te élet nélkül 
földre terülsz! Hányszor hallottátok beszélni: ez kard által esett el, 
ez vizbe fuladt; az magasrólleesvc nyakát szegte, ez evés közben meg
merevedett; amaz játék közben végezte életét. Egyiket tüz 1 másikat 
fegyver, a harmadikat döghalál, a negyediket pedig gyilkosság végezte 
ki. Az ószövetségi szentirás azt mondja: "Nem tudja. az ember az ő 
végét, hanem mint a halak horoggal, s mint a madarak törrel fogattat
nak: ugy fogattatnak meg az emberek a gonosz időben, midőn az hir
telen reájok jő." Préd. 91 12. 

Minthogy bizonyos halálunknak sem idejét, sem óráját, sem mód
ját nem tudjuk, boldog ember az, ki magára vigyáz s el van készülve. 
Ezt az ur Jézus értésünkre adá a tiz szüzröli példabeszédben. Ugyanis 
olly divat volt az izraelitáknál szokásban, hogy lakodalom alkalmával 
az eljegyzett arának házához késő estve szokott a völegény megérkez
ni, kinek elébe ki azoktak meoni az ara társnéi égő lámpával. Jézus, 
ki minden alkalmat a legbölcsebben föl tudott használni, illy példabe
szédet monda. a vőlegényre várakozó tiz szüzről: "A tiz közűl öt, okos 
létökre, megtölté olajjal a magukkal vitt lámpát; a másik öt pedig elég 
meggondolatlanul ollyan lámpát vitt magával, mellyben az olaj,· ugy
szólván, fogytán volt. Mivel a vőlegény sokáig késett, a szüzek elál
mosodván a huzamosb várakozásban, elaludtak. Éjfélkor lárma lőn, s 
az á.lombaszenderedettek föleszméltek e szóra : "A vőlegény jö, menje
tek elébe." Az olajnélküli lámpák birtokosnéi megkérék amazokat, ön
tenének lámpáikba olajt; de az okos szüzek bölcs előlátásból nem köl
csönzének, nehogy idö előtt a magukéból is kifogyjon. S mig azok 
olajért az árulókhoz távozának, azalatt megérkezett a vőlegény, és be
menvén a jelenlevőkkel a lakodalmas helyre, az ajtót bezárták. Elér
keztek ugyan később az olajt vevők is, de bekopogtatásuk után a vö
legénytől elutasítattak e szavakkal: "Bizony raondom, nem isinerlek 
titeket." - Oh ifjak! vonjátok ebből ama tanulságot, hogy a halálra 
Diindenkor készen legyetek, mert: "nem tudjátok, melly órában jön el 



328 

a ti Uratok." Most, még időtök van, gyüjtsetek magatoknak halhatat
lan kincseket, a bölcs szerint: "Valamit kezed mivelhet, el ne mulaszd 
végbevinni: mert a holtak országában, a hová sietsz, sem cselekvésnek, 
sem okosság és bölcseségnek nincs többé helye." Préd. 9, 10. Oh vajha 
ne felednétek, hogy a mint halálunk óráján találtatunk , a szerint fo
gunk megítéltetni! Milly boldog és okos az, ki ollyan igyekszik lenni 
életében: millyennek találtatui kiván halálakor! 

A mi a halálraválást illeti, a mondáskint: "millyen az élet, olly an 
a halál." Ha fölötte szerencsétlen a gonoszok halála: bizonyára boldog 
a jámboroké. Ezt a királyi látnok igy fejezi ki: "A bünösök halála igen 
gonosz;" ellenben "drágalátos az Ur szine előtt az ő szeuteinek ha
lála." Zsolt. 33, 22. 115, 15. Az érzéki élvek tengerébe elsülyedök, ama 
hitetlenek és bünösök, kik sokszor elnémították a belső biró vádjait, kik 
büneiket különféle ürügyek alatt mentegették, ál-okokkal helyreütni, 
a világ zajaiban s gyönyör-élvekben elszenderítni, a lelkismeret furda-
1á..9it elfojtani igyekeztek, halálos ágyukon a rég elkövetett, de helyre 
nem hozott büneiket meglátandják valódi alakjaikban, föltünnek büne
ik egész undorító gonoszságukban. Pokoli kin mardossa e borzadályos 
köl"ülményben a bünösnek kedélyét, félelem s aggály pusztít keblében, 
nagy remegés fogja el egész valóját, mintha villanyos borzongatások 
járnák át minden idegzetét; retteg a haláltól, visszaborzad elkövetett 
vétkeinek rém alakjaitól, mellyek öt rettentően vádolva, fejére átkot és 
kárhozatot kiáltanak. Oh a bünösök halála igen gonosz t - Ellenben a 
jámborok s istenfélők, kik e rövid élet utain lélekben Istennél ugy jár
tak, hogy az élet sara, a bünnek fekélye be nem szennyezé öket, áthat
va a halhatatlanság magasztos eszméje által, örültek s örvendeztek a 
bizonyos halál közeledtekor, hogy tudnillik az ur Jézussal, ki a halál
ban is önpéldájával járt előttünk, egyesülhetnek. Illy vágyakozó szere
tettől hevülve mondá sz. Pál: "Ohajtok föloszlani és Krisztussal lenni:' 
- "Krisztus az életem, halál a nyereségem." Sz. Benedek apát megte
kinté halála előtt sirját, mellyet előlegesen megásatott, s arczán olly 
öröm tükröződ.ék, minőt egy zsugori fösvényén, ki elásott kincsre akad, 
hiába keresnénk. Sz. Ambrus püspök haldokolva eme szavakat mondá: 
"Jó Atya, fogadj föl karjaidba." Mint a gyermek, ki nyugalmasan 
hajtja fejét anyja keblére azon édes tudatta.l, hogy ismét fölébred : ugy 
nyugszik el az igaz keresztény a föltámadás biztos reményével, a szent
irásnak eme vigaszteljes szavait rebegve: ,,Atyámhoz megyek." 

Ajtatos ifjak t a mit ime most a halálróli elmélkedés alatt hallot
tatok, véssétek mélyen szivetekbe ; használjátok föl okosan az üdvösség 
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napját, s éljetek jámborul, hisz a milly bizonyos halálunk, o1ly bizony
talan annak órája; nem tudja az ember az ő végét. Most pedig imád
kozzunk, hogy jó kimulást nyerhessünk, mondván': 

Örök mindenható lstenünk! engedd, hogy a reánk váró bizonyos 
halálról soha meg ne feledkezzünk ; oh engedd, hogy a világ csábjaitól 
magunkat soha se engedjük elámítatni 1 hanem szemeinket a világ za
jától a csendes sirhantokra fordítva, mindenkor készen tartsuk magun
kat a halálra, nehogy a késő bánat tövései sértegessék valónkat. -
Urunk Jézus Krisztus! ama nagy szomorúságra, melly szivedet az 
olajfák hegyén ugy elárasztá, hogy mind halálig szomorkodál, kériink 
téged mélyen imádó tisztelettel 1 méltóztassál életünk vég pillanatán, 
midön szivünket a félelem s rettegés szorongatásai körülfogják, rajtunk 
könyörülni 1 s angyalid által nyavalgó lelkünket megerősítui a men
nyei vigasztalások balzsamával. - Oh Mária! Jézus anyja, esedezzél 
érettünk, az örök hazába segítsd be lelkünk. Amen. 



II. A z i t. é l e t r ő l. 
Mindnyájunknak meg kell jelenni Krisztus itélöszéke 
előtt, hogy elvegye kiki o. test tulajdonít, o. mint cse
lekedett, jót vagy roszat. II. Kor. 5, 10. 

Minden emberre halála után két itélet vár; az egyik személyes, 
vagyis "különös itélet," mellyen az embernek halhatlan lelke elválván 
porbadó testétől, azonnal a mindentudó s örök igazságu biró elé állita
tik, hogy számot adjon a testben töltött életéről. "El van hatarozva, 
ugy mond sz. Pál, hogy az ember egyszer meghaljon, azután pedig 
megitéltessék. Zsid. 9, 27. De eme halálunk után rögtön tartandó íté
leten kivül hátra van még egy, a világ végén a testnek föltámadása
kor, minden ember fölött hozandó "közönséges itélet." Betelvén ugyan
is az emberi-nem terjedésére, s e földö ni vizsgáltatására az Istentől 

meghatározott idő, beköszönt a végső nap, a közönséges itélet napja, 
melly egyszersmind az Istenember Jézus Krisztusnak, az elevenek és 
holtak ítélőbirája eljövetelének napja leend.- Ezen eljöveteléről több
ször szólott Jézus, de legvilágosabban rajzalá következő szavakkal: 
"Az Emberfia eljövend Atyjának dicsőségében az ő angyalaival, s ak
kor megfizet kinekkinek az ő cselekedetei szerint." Máté 16, 27. És 
ugyan sz. Máténál ismét igy szól : "Mikor eljövend az Emberfia az ö 
dicsőségében, s minden angyalok vele : akkor ülni fog fölségének feje
delmi székében, s elébe gyülnek minden nemzetek j akkor az előtte 
összegyülekezett népeket elkülönzendi egymástól, mikint a pásztor el
kültlnzi a juhokat a kecskéktől j a juhokat az ö jobbjára, a kecskéket 
pedig baljára állíiván. Akkor szól a király azoknak, kik jobbja felől 
lesznek: J öljetek Atyámnak áldottai, birjátok a világ kezdetétől fogva 
nektek készített országot ! Akkor szól azoknak is, kik halja felől lesz
nek,: Távozzatok tőlem átkozottak az örök tüzre, melly készítetett az 
ördögnek , s az ö angyalainak." 25, 31. - Ezen közönséges itéletet 
szükségli az isteni igazságosság kiszolgáltatása is.- Ugyanis ki merné 
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kétségbe vonni, hogy az erkölcsi jóság dicsőséget, a gonoszság gyalá
zatot érdemel? azt pedig amindennapi tapasztalás bizonyítja, miszerint 
e világon számtalan jám.borok alacsauságban s megvettetés ben, csufol
tatás-gúny és nyomornak !<i téve, élnek j mig az istentelenek becsület
hen tartatnak, mindennel bővelkednek, tiszteltetnek és magasztaltat
nak ! Ki kell tehát és ki is fog nyilatkoztattatui a közönséges itélet 
napján, hogy itt e földön minden az Isten bölcsesége s igazsága által 
vala kormányozva, s az egész világ előtt meg fogja ballani az igaz a 
legfényesebb elismerést, az istentelen pedig az örök büntetés ítéletét. 
Oh vajha mindig szemünk előtt lebegne az i t é l e t n a p j a! midőn 
az írott könyv majd kinyílik, melly szerint azt megitélik, ég s pokol 
hogy kikre illik ! 

V aló és bizonyos az, hogy az apostol szavai szerint : "Mindn:yá
junknak meg kell jelenni Krisztus ítélőszéke előtt, hogy elvegye kiki 
annak, mit a testben jót vagy roszat cselekedett, jutalmát avagy bün
tetését." Jézus eljövetelét az ítéletre, megrázó jelenetek kisérendik: 
,,El fog mulni c világnak alakja j az egek erei megindulnak, a nap 
meghomályosodik, a hold fényleni megszünik, és a csillagok lehul
lanak az égből. Akkor föltetszik az Emberfiának jele az égen, és zo
kogni fognak a földnek minden nemzetségei, s látni fogják eljőni az 
Ember fiát az égn el{ felhőiben nagy hatalommal és fölséggel." Ha
szontalanság volna a drága időt annak feszegetésével tölteni, hogy tu
lajdonképen mikor lesz vége a világna!<? Eme kandiságra maga Jézus 
megfelelt, mondván: "Nem tartozik hozzátok tudni az elrendelt időket 
s alkalmakat, mellyeket az Atya önhatalma szerint megállapított." Ap. 
csel. l, 7. Tartson bár a világ másokra nézve akármeddig, ha én ma 
meghalok, rám nézve vége van a világnak ! De hogyan is kivánhatja 
az ember o. közönséges itélet napját megtudni, midőn ama szempillana
tot sem tudhatja, midön lelke a testétől elvál, s megjelenik Jézus ítélö
széke előtt, hogy elvegye érdemlett jutalmát vagy büntetését. Fölem
líthetném itt sz. Ágoston ebbeli észrevételét: "Az utolsó nap el van 
rejtve előttünk, hogy vétek nélkiil tartassék minden nap." A közönsé
ges itélet napját s óráját, Jézus szavai szerint "senki nem tudja, még 
a mennyei angyalok sem, hanem egyedül az Atya." Máté 24, 36. Azért 
int bennünket az Üdvözítő, hogy vigyázzunk és készen legyünk, mert 
a melly órában nem vélitek, megjelenik az Emberfia." Máté 24, 44. 

Oh ifjak! bármily távol lenni gondoljuk is a világ végét, azon 
itéletet, mellyet Jézus az összes emberinem fölött tartand a világ vé
gén j ele annyi bizonyo~, hogy közilliink kiki ~okkal hamarább éri· vé-
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gét a világnak , hogysem könnyelmüségéhez képest vélhetné. A mint 
örök álomra behunytuk szemünket, nem világít nekünk többé a ragyo
gó nap az egeknek magas tiszta kékjében; mitsem használ a sok ügy
gye} bajjal összegyiijtött kincshalmaz! Legott a mint szemiinket be
nyomá a kemény .halálnak sápadt angyala, eljutunk azon igaz birónak 
kezébe, ki minden személyválogatás, szószóló s furfangos ügyvéd nél
kül megítél bennünket a leg!'lzigorubb igazságosság szerint, szent tör
vénye s evangeliurna értelmében ; az igazságos itélet pedig ugyanazon 
pillanatban végre is hajtatván, vagy a választottaknak vagy az elkár
hozottaknak sorába tétetünk mindvégig s örökre. Ide vonatkozólag 
megjegyzi sz. Ágoston: "Minden joggal s üdvösen hisszük, hogy a 
lelkek megitéltetnek, mihelyt a testből kiköltöznek, mielött még amaz 
itéletre j<'Snének, mellyen ismét visszanyert testök szerint meg kell itél
tetniök." - Ami sorsunkon mitsem változtat az utolsó itélet napja; a 
különbség csak az lesz e között, s a halálunkkor hozandó itélet között, 
hogy a közönséges itéletben a világ végén nyilvánosságra hozatnak 
minden büneink az egész világ előtt, és föltámadván tulajdon átválto
zott testünkben, az ujolag fölöttünk kimondott itélet szerint testünk is, 
- mint lelkünknek ez életbeni bün avagy erénytársa - vagy az örök
ké tartandó kinokban részesiilend, vagy a végnélküli örömökben. 

Ezek kétségbe nem vonható bizonyossággal kijelentett igazsá
gok, mellyek a régi keresztényeknek szivébe olly mélyen behatottak, 
hogy lemondván e csalárd világ fénypompája s gyönyöreiről, sanyaru 
penitencziatartásban tölték napjaikat. Ámde a mai világ ezen igazsá
gokat, ugyszólván, feledni látszik, s épen azért sokaknál még nyoma is 
alig mutatkozik a keresztény jó erkölcsöknek, s az evangelium szerinti 
(· letnek se hire, se hamva! Oh borzasztó érzéktelenség! Avagy nem 
épen ez szüli-e a mindinkább clharapódzó gonoszságokat, az isteni s 
emberi törvényeknek galád és vakmerő áthágását s megszegését? V agy 
talán azt gondolják a gonoszok, hogy: jó az Isten, megbocsátja bünei
ket. Oh az való, hogy az Isten irgalmas, de igazságos is. Az ő szerote
tc minden törvényszegést mint hűtlenséget tekint, mellyet igazsága 
büntetlen nem hagyand, hanem megbünteti azt, mind itt ez életben, 
mind amott az örökkévalóságban. A Fölséges hosszan tür, de adós nem 
marad. - Oh bünös lélek! nyujt ugyan az Isten irgalma ez életben 
ö:;ztönt és malasztot a te gonosz utaidnak megismerésérc, föl fölszólit 
az igazulásra j de ha ezen isteni irgalomnak intő szózatára bedugod fü
leidet élted napjaiban, akkor magadat büntető igazságára érdemesíted. 
Vajmi nagy különbség van ám aközött, a millyen ma hozzánk Jézus, 
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~~s a millyen lesz majd az utolsó napon! Ma hitünk szemeivel csak tü
körben látjuk öt, akkor meglátandjuk szinről szinre, a mint van i ma 
mint irgalmas, akkor mint igazságos Urunkat ~ Istenünket i ma mint 
kegyes Megvál tót, akkor mint engesztelhetlen itélőbirót, mint a jóknak 
megjutalmazóját, és a gonoszoknak büntetőjét látandjuk eljőni az ég
nek felhőiben, nagy hatalom és dicsőséggel. - Oh bünös lélek l avval 
~e hitegesd magadat, mintha akár a halálodat követő személyes itélet
kor, akár az utolsó napon reád váró közönséges ítéletben, helye lenne 
valami mentségnek, mert az örök igazság kimondá: "Ég és föld elmul
nak, de nem az én igéim," azaz, törvényeim soha einern mulnak. Ezek 
szerint fog kiki közülünk ama rettenetes napon megitéltetni. S a milly 
örvendetes leend eme nagy nap az IstenGának jobbjára állítottigazak
nak, midőn hallani fogják az örök birónak eme vigaszteljes és jutalom
o~ztó szavait: "Jertek Atyámnak áldottai, birjátok a világ kezdetétől 
r ogva nektek készített országot :" o ll y rettenetes és kétségbeejtő leszen 
a bal felől állított gonoszoknak, midőn füleikbe dördiliend a már irgal
mat többé nem ismerő, kérlelhetlen itéletnek eme lesujtó hangja: "Tá
,.ozzatok tőlem átkozottak az örök tüzre, melly készítetett az ördögnek 
és az ö angyalainak." 

Ajtatos ifjak! ha sziveteken fekszik üdvösségtek, ha nem akar
játok szivetek ajtaját egészen elzárni a megtérésre intő isteni sugallat 
előtt, tartsátok szüntelen szemetek előtt hű rajzát nem csak az utolsó 
itéletnek; hanem annak is, melly, a mint lelkünk testi hüvelyéből ki
költözik, azonnal bekövetkezik. Vajha ti mindnyájan, kik most nagy 
bátorsággal jártok az örök veszély ösvényén, meggondolnátok, minő 
szembekelés leszen ez reátok nézve! Gondoljatok ama jelenetre, midőn 
az ur ·Jézus ülni fog dicsősége trónjában , s előtte összegyülekeznek 
minden népek, hogyan fog majd akkor pirulni az ollyan, ki szégyenlé 
őt e földön megvallani, ki őt káromolni, és megtagadni merészlette ! 
hogyan fog az illyen majd akkor jajveszékelve kiáltozni: "Oh hegyek! 
cssetek reám i oh halmok l temessetek el engem. - Oh bár. e gondolat 
mindnyájatokat eltöltene szent borzadálylyal és rémüléssel i bár e pil
lanattól fogva mindenitek az ő dolgaiban és cselekedetiben a kimenet s 
eredményre tekintene! - Nem, nem lehet tagadni, hogy valaha, s ta
lán nem sokára meg kell jelennünk ama rettenetes itélőszék előtt, hol 
tudvák büneink, sőt még szivünk legtitkosabb indulatai is i bizonyos, 
hogy olly biróval kell szembeszállanunk, ki föl tudja födözni a most 
ügyesen rejtegetett bünmerényeinket is, ki előtt semmi sincsen elrejt
Ye, ki ajÁndékokkal meg nem enge.qztelhetö, sem a mentegetődzést el 
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nem fogadja, 'hanem igazság szerint a törvény értelmében i téle n d. V aj ha 
e gondolat hathatósan fölindítna mindnyájatokat a megjobbulásra, és a 
Jámbor életnek folytatására! Mi hogy annál könnyebben megtörténjék, 
fohászkodjunk föl: 

Oh szerelmcs Jézus! eleveneknek ég holtaknak itélö birája, ki 
most még hathatós közbenjárónk vagy, de rögtön halálunk után, s a 
föltámadás nagy napján szigorti és igaz biránk leszesz, oltsd véghetet
len irgalmad által sziveinkbc a te itéletidnek félelmét, hogy szent ma
lasztod segélyével szivünkben megtörődvén, az elszaporodott vétkes 
példáknak, ocsQ}ány szokásolmak, rendetlen indulatoknak és tiltott gyö
nyörölmek örökre ellentmondjunk Ah segíts meg minket édes Jézusunk! 
hogy példád szerint mi is holtig jóban foglalkozzunk , a te sz. törvé
nyed legyen sinórmértéke egész életünknek. Oh J(;zus és Mária! ir
galmazzatok nekünk, könyörüljetek rajtunk majdan halálunk gyötrel
meiben; hogy mindegyikünk ama kegyes flzavakat hallhassa: "Még 
ma velem les:r.esz a paradicsomban." Amen. 



III. l\.. p o k o l r ó l. 
Távozzatok tölem átkozottak az örök tűzre, melly 
készítetett az ördögnek és az ö angyalainak. Máté 
25, 41.. 

Maga a JOZan ész átlátván, hogy a bünösnek sorsa nem lehet 
egyenlő a jámboréval, k~zeskedik, rniszerint a jó jutalmat érdeme.!, a 
gonosz pedig büntetést. Amde tapasztaljuk, hogy e földi állapotunk 
épen nincs mindenkor az érdemhez szabva, rnert a jámbornak gyakran 
vérzik szive s küszködik bajokkal: míg a gonosz kényekedve szerint 
töltheti vidám napjait. Ez méltán ellenkeznék az isteni igazsággal, ha 
életünk végkép megszünnék a halállal. Ezt. az emberek mélyen érzet
ték mindenkor, s azért nem is volt, és nincs is olly, csak valamennyirc 
művelt nemzet, melly nem sejtette, vagy legalább ne ohajtotta volna a 
lélek halhatatlanságát, s a jövő élet valóságát j de mit ezek jobban csak 
ohajtottak, rnintsem teljesen meggyőződve hittek, azt Jézus teljes bi
zonyossággal tanítá intvén övéit j hogy: "Ne féljenek azoktól, kik a 
testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik; hanem inkább féljetek at
tól, a kimind a lelket, mindatestet agebennára vetheti." Máté 10,28. 
Inté továbbá az isteni mcster az ő tanitványit, hogy: "maguknak ne 
ollyan kincseket iparkodjanak gyüjteni, miket a rozsda és moly meg
emészt, a tolvajok kiásnak és ellopnak j hanem gyüjtsenek kincseket az 
égben, hol azt a rozsda és moly meg nem emészti, a tolvajok el nem vi
szik."- Ebből nyilván kitünik, hogy a bünösök sorsa ez élet után 
épenséggel nem egyenlő a jámborokéva l, hanem az állapotok méltányos 
kiosztásával szembetünövé kell lennie az isteni igazságosságnak. A 
megtörtént isteni igaz itéletet tehát rögtön követi végrehajtása az örök 
biró határozatának, ki valamint a választottakat e jutalomosztó szavak
kal fogja megörvendeztetni: "Jöjjetek Atyámnak áldottai, birjátok a 
világ kezdetétől fogva nektek készítetett országot": ugyszinte isten
ségének fölséges tekintélyével változhatlanul mondandja a megrögzött 
gonoszoknak : "Távozzatok tőlem átkozottak az örök tüzre. ': 
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Az elkárhozottak mcmdhatlan s örök kinjainak helye s állapota, 
közönségcsen pokolnak nevez te tik. Oh c szó: pokol , maga is képe;; 
élettelen röggé fagyasztani az emberi szivet ! Elmélkedjünk tehát a 
p o. ko l r ó l. Vajha ebbeli foglalkozásunk idején az örök hatalmu Is
tennek szent ihlete fölgerjesztené szivünket üdvös félelemre! 

Hogy azokra, kik az lsten törvényét megvetették, s magukat c 
földi pályán az isteni gondviselés iránya szerint neveltetni nem enged
ték, szamaru és boldogtalan sors vár ez élet után, nyiltan kimondá Üd
vözítőnk az átaJános itélet föstésében. Értésünkre adá tudnillik, hogy 
az itélet napján elválasztván a jókat a roszaktól, ezekhez igy szóland: 
"Távozzatok tőlem átkozottak az örök tüzre: mcrt éheztem s nem ad
tatok ennem j szomjuhoztam s nem adtatok innom; jövevény valék, s 
nem fogadtatok engem be szállásra j mezitelen valék s be nem födöz
tetek; beteg valék s a fogságban, és nem látogattatok meg engem. 
Akkor ezek is fogják neki mondani: Uram! mikor láttunk téged éhezni 
vagy szomjuhozni, vagy hogy jövevény, mezítelen, beteg avagy fog
ságban lettél volna, és nem segitettünk? Akkor megfelel nekik mond
ván: Bizony mondom nektek, valamit egynek a legkisebbek közűl 
nem cselekedtetek, azt nekem is megtagadtá tok. S elmennek ezek az 
örök kinzásba." Máté 25, 41. Hogy az istentelenek csakugyan pokolra 
jutnak, ezt Üdvözítőnk értésünltre adá még a dúsgazdag és szegény 
Lázárról vett példabeszédben, mit sz. Lukács igy ad elő: "Vala egy 
gazdag ember, ki bársony és hiborba öltözék, s naponkint fényesen 
vendégeskedék j vala pedig egy Lázár nevü koldus i1'l, ki amannak aj
taja előtt feküvék telve fekélyekkel, megelégítetni kivánván a gazdag 
asztaláról lehullott marzsákból, de senki sem ada nt>ki. Lőn pedig, 
meghala a koldus és elviteték az angyaloktól Ábrahám kebelébe i 
meghala pedig a gazdag is s eltemetteték. Ez a pokolban, midön 
kinokat szenvede, fölemelvén szemeit látá Ábrahámot távol és 
Lázárt kebelében. S fölkiáltván mondá: Atyám Ábrahám! könyö
riilj rajtam, s küld el Lázárt, hogy csak ujjának hegyét is vizbe 
n}ártva hüyesítse meg nyelvemet, mert gyötörtetem e lángban. 
Abrahám pedig felele: Fiu! jusson eszedbe, hogy életedben elvet
ted javaidat, mint Lázár is türé viszontagságait i most ez vigasztal
tatik, te pedig gyötörtete l." 16, 19. ·- Oh ifjak ! ha már azokat,· kik a 
felebaráti szeretet sugallotta it·galmasságot elmulasztották gyakorolni, 
illy bal sors, akkora boldogtalanság érendi; ugyan mit várhatnak azok, 
kik ezenfölül még igazságtalanok is, engedetlenek, csalók, rablók, rá
galmazók, az ártatlanság elcsábítói, istentelen káromkodók, botránkoz-
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tatók, vagy épen teljes megvetői Jézus religiojának! Oh nincs nyugal
ma a bünös öntudatnak! nincs derültebb kilátás a gonoszok részére, 
a bünt megbüntető Istennek itélete következtében a boldogtalanság 
kin-örvényébe taszítatnak ! "A ki az Isten templomát megfertőzteti: 
elvese:ti azt az Isten." Kor. I. 3, 17. 

Nincs kétség benne, hogy a pokol, a boldogok hajlékától megmér
hetlen köz által elválasztott, utálatos és rémítő hely, hol egyedül az ör
dögök s követőik az istentelen gonoszok gyülekeznek össze. Egyébiránt 
hogy minők lesznek a pokoli kinok, azt közelebbről nem jelentette ki 
az Isten, valószini.ileg azért, mivcl természetökre nézve az c földön lá
tott és tapasztaltaktól annyira különböznck, hogy képzeletünket is sok
Ital fölülmulják. Annyit azonban bizonyosnak tarthatni, hogy a pokúli 
kinok fölötte érzékenyek leenelenek, minthogy a szentirásban e kínok 
ábrázolására használt képek egyiiiegyig a leg11agyobb nyomoruságra~ 
legérzékenyebb fájdalomra mutatnak. Ugyanis mi okoz az emberi test
nek érzékenyebb fájdalmat, mint az égető tüz? Már pedig az ur J ézm;, 
mint ítélőbiró azt mondandja a gonoszoknak: "Távozzatok tőlem az 
örök tűzre!" Mi utálatosabb s undokabb, mint egy rothadásnak indult 
s férgek prédájává lett lmllát látni? S ime a szentirás igy szól a go
noszokról: "Az ő férgök meg nem szunik." Mi rettentőbp az emberre 
nézve, mint sötét börtönbe záratni, s ott minden segély és vigasztalás· 
tól megfosztatva egyedül magára hagyatni, sa fájdalmaknak közepettc 
a kétségbeesés martalékává lenni? Már pedig a szentirás az elkárho
zottak nyomorteljes helyzetének föstésében eme képpel él: "kivettet
nek a külső sötétségre, hol lészen sírás és fogak csikorgatása!" - Oh 
ifjak! mindehhcz még az is járul, hogy az elkárhozottakat egy soha 
meg nem haló féregként, szüntclcn mardossa a furdaló lelk ismeret, elé
jek tartva elkövetett bűneiknek számát s utálatosságát, ércztetvén vc
lök, minő nagy kárt vallottak az által, hogy földi pályájukon olly ke
veset hajtottak Isten parancsaira i miért most az Istent, mint minden 
jóság és boldogság legtisztább kutfejét, soha töhbé nem láthatják ! 
L'gyvan, a gonoszoknak saját öntudatuk teszen örökös szemrehányást, 
hogy véghetetlen szerencsétlenségöknck egyedül maguk az okai i ko
ránsem vádolhatják kegyetlenségről a jó Istent, ki valamint szent tör
vónyci beteljesítőinek eleve kihirdette az örök j utaimat : ugy azok 
vakmerő megszegőire s lábbal taposóira kiszabta az örök büntetést. 

Az elkárhozottakra nyomasztólag hat az is, hogy kénytelen í tet
nek örökön örökké megmaradni az ördögnek , és magukhoz hasonló 
gonoszoknak nyughatatlan körében, boldogtalan társaságában. Az al-
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világ szurkos tömkelegébe nem , nem hat le- a részvét fohásza, nem a 
kegy bocsánat-szava! Jaj be kínos helyzet örökre eltemettetni, minden 
kilátás nélkül az enyhülésre! Továbbá ingereltetni fognak itt e földön 
megszakott, és soha eléggé meg nem zabolázott kivánságaiktól is, és 
ezeket kielégíthetni soha, de soha nem leszen alkalmuk. Azonfölül 
gyötrendi öket a rájok kiszabott, az emésztő tűz okozta fájdalmakhoz 
hasonló, legérzékenyebb büntetés; minden fájdalom reájok rohan. 
"Megbüntettetnek, ugymond sz. Pál, örök veszedelemmel." TesszaL II. 
l, 9. Nagy sz. Gergely, a pokoli örök büntetések vi~zonya fölött az i.c;
teni igazsághoz következőleg nyilatkozik: ,,A biró igazságának fogal
ma hozza magával, hogy a büntetés soha meg ne szünjék azokra nézve, 
kik az életben a biintöl soha szabadok lenni nem akarnak. Mert az is
tentelenek, ha lehető vala, ohajtottak volna kétségkivül végnélkül élni 
e földön, hogy végnélkül vétkezhessenek Mert azok, }{ik az életben 
soha megnem szünnek vétkezni, mutatják, hogy mindig a bünben akar
nak élni." Innen az istentelennek örökre való megkeményedése a bi.in
ben, szükségkép örökkévaló pokoli büntetést von maga után. 

Ajtato.~ ifjak! jóllehet nem épen illő, hogy a keresztény egyedül 
a biintetésekt.öli félelem miatt kerülje a roszat, s cselekedje a jót, mert 
lát csak ez javít, az még igen távol van a keresztény tökélyetességtöl; 
mindazáltal mivel nem egyedül szellemi, hanem érzéki természettel is 
birunk: tagadhatlan, hogy a bünösökre várandó büntetéseknek elgon
dolásából eredett borzalom is üdvös hatást gyakorol, s mintegy elkészíti 
a megtérésre az érzékiekbe merültet. Bizonyára az isteni jóság és böl
cseségnek is nem más egyébért tetszett illy világos képekben elénk 
ábrázolni a más világoni büntetéseket, hanem hogy sz. Ágoston intése 
szerint: "Gondolatunkkal addig is, mig e földön tartózkodunk s hatal
munkban áll, szálljunk le s tekintsünk lelki szemeinkkel a pokolba, s 
üdvösen visszaborzad,·án azoktól, miket ott megpillan tunk, törekedjünk 
attól megmenekülni, nehogy holtunk után oda jussunk." Azokért az is
teni kinyilatkoztatásra épített élőhit gerjeszszen mibennünk üdvös fé
lelmet, melly a büntöl visszatartoztah-a hathatósan ösztönözzön ben
nünket a jónak állándó követésére. Vajha naponkint fontolóra vennők 
amo. nagy veszteséget, mellyet az egyedüli rosz, a bün okoz, tudnillik 
az Isten látása, barátsága s kegyelmétől, é.s a dicsőült szentek társasá
gátóli örökkétartandó megfosztatást és kizáratást! Vajha folyton foly
vást szemünk előtt villogtatnák égö betükben eme kétségbeejtő szavait 
az igaz birónak: "Távozzatok tőlem az örök tiizre !." - Oh ifjak! fő

leg tehát e lelkigyakorlatok idején iparkodjatok lelketeket a biinnek 
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rutságitól s macskaitól megtisztítni az igaz bánat sl:ipriije által; 
igyekezzetek megtisztult lelketekben a penitencziatartás méltó gyii
mölcsét tenyészteni s megérlelni, nehogy mint haszontalan szolgák ki
dobattassatok a külső sötétségre hol lészen sirás és fogak csikorgatása ! 
Oh tü~jetek most., szenvedjetek örömest ez életben, csak hogy megvi
gasztaltassatok a más világon. Lám a mi itt gyönyörködtet, mulékony 
s csak perczig tartó: de örökké tart az, mi ott kinzani és gyötörni fog ! 
Lebegjen sziintelen szemetek előtt a pokoli kin, s ha kecsegtetve kinál
kozik a bün-alkalom, sohajtsatok föl a bün ostromában az egyiptomi 
Józseffel: "Hogyan kövessem el e bünt az én Istenem előtt!" - Most 
pedig legyenek elmélkedésünk zárszavai ezek : 

Oh Jézus, lelkünk buzgó szeretöje, esdekelve kérünk, vond el szi
vünket az álnok világ kecsegtető hiuságától, melly valamint a vétkes 
indulatok ápolója: ugy számtalan lelkeket juttat örök kárhozatra. Erő
síts meg minket a küzdelemben, ha a rosz világ ingerel példája által, 
ha kiveti hálóját a csábítás, nehogy erőt vegyen rajtunk a kisértet. Oh 
jókat jutalmazó és gonoszokat megbüntető, igaz biró Jézus! éleszd föl 
szivünkben a te szigoru büntetésedtöli félelmet, hogy annak üdvös ha
tása által magunkba szállvas okúlva, megjobbítani siessünk magunkat. 
Oh legkegyesebb Jézus! a te fájdalmas szűz Anyádnak könyei által 
esdekelve kérünk, engedd, hogy törödelmcs szivvel minden büneinket 
az isteni irgalom örvényébe temethessük, s e földi létünk napjait ezen
tul feddhetetlenül tölthessük. Amen. 



Il'. A men11yonzágró·1. 
Az igazak elmennek az örök életre. 1\Iátr· 

25, 46. 

Tagialva fontolgattuk eddigi elmélkedéseinkben, hogy bizonyta
lan lévén az c rövid földi életiinknek bizonyosan véget vető halál órá
ja, mi is megtccndjük, s talán nem sokára, az elválasztó lépést, s mcg
jelenendiink lsten ítélőszéke előtt, hogy meghalljuk az örök igazságnak 
megmásíthatlan szózatát, s akkor oda, hová eme szózat idézend, mc
gyiink jobbra vagy balra. A balra idézettek s fölállítottaknak boldog
talanságáról már szólottunk j hátra van, hogy emlékezzünk azokról is, 
kik e földi pályán az ur Jézust szivvel, szájjal és cselekedettel megis
mervén s megvallván, általa is mint hű szolgák meg fognak ismertetni, 
jobbjára állitatni, s ezen áldásteli szavak hallására: "Jöjjetek Atyám
nak áldottai, birjátok a vilá.g kezdetétől fogva nektek készítetett orszá
got," elmennek az örük életre j elérnek oda, hová nemesb természe
tünk~él fogva mindnyájan vágyakodunk, a háboríthatlan boldogságnak 
örök honába. 

Oh keresztény ifjak! vajha sokszor eszünkbe jutna mennyeknek 
országa, bár gyakran elmélkednénk az oda eljuthatásnak bizonyos mód
járól! Vajha soha ne felednők, hogy nincs itt c földön maradandó vá
rosunk, hanem mást ),ell keresniink az égben! Ugy dc nem mondhat
ni-e nekünk is a mi megdorgálásunkra, mit az Üdvözítő mennybeme
netelén elbámult apostoloknak mondott a hófejérben megjelent angyal : 
"Mit álltok itt az égbe nézve?" mért álltok vesztegelve? miért nem 
gondoskodtok valódi hazátok a mennyországról? miért nem indultok 
annak keresésére? - Fönséges ama jut:tlom, mellyct Jézus az Ö állha
tatos követőinek igért vala. Hogy .tehát mi is, kik még e zarándok pá
lyán tévelygünk, e siralom völgyében nyavalgunk, annál bizonyosab
ban siessünk magunkat, lsten törvénye szerinti élet által, érdemesíteni 
az örök jutalom elnyerhetésére, elmélkedjUnk jelenleg a me n n y o r-
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sz á g r ó l. Oh szivek lágyító Istene! gyulaszd föl keblünket, hogy 
üdvös hatással elmélkedhessünk ama boldogító révpartról , hol mind
nyájan maradandólag kikötni ohajtva ohajtunk. 

Nincs, a ki boldog lenni nem akarna j a boldogság kivánata ki
írthatlanul van szivünkbe gyökerezve. A boldogság, melly után min
denki vágyakodik,· olly állapot, me Ilyben föllelhető mindaz, mit az em
ber kiván s ohajt. Illyen igazi boldogságot itt e földön hiába keresün l< : 
mert azon kivül, hogy a jó e földön roszszal van vegyítve,· és nincs ta
vasz tél nélkül, nincsen rózsa tövis nélkiil, nincsen méz fulánk nélkül j 
nemuralg-e itteni örömeinken a szerencse, idő s halál? mellyek ugy 
átmennek rajtunk, mint sik mezőn a nap árnyéka. Az örömök és gyö
nyörök, mellyek az élet hideg földében teremnek, nem he1·vadnak-e ef, 
mielőtt kifejthetnék leveleiket? De a bőségben, a f'Öldi kincsekben sem 
található föl a kivánt boldogság j mert nem árnyék-e az, mit szerencse 
gyanánt ölel a kincsgyüjtö? Ugyan. mi biztosithatja a l<inesek mara
dandóságát? Nemde irva van: "Esztelen! ez éjjel számon fog kéretni 
lelked, s a miket szereztél, kié lel'!znek ?" Luk. 12, 20. Ugy-e hogy ez 
arra mutat, miszerint e föld, hol vágyaink ki nem elégíthetők, nem le
het hazánk? A mi valódi hazánk az ég, a földi pálya csak ut, mellyen 
oda eljuthatunk j azokért még itt létünkkor szükséges gondolataink és 
kivánságainkkal föl az égbe emelkednünk, az odafön valókról gondos· 
kodnunk, mert: kinek mire kedve, ott akad meg szive. -- Oh ifjak! 
habár testileg vonzanak s el is ragadnak az érzékeinknek kedvező gyö
nyörüségek j de a testiinkben levő okos szellem tartsa mindenkor szem 
előtt, miszerint e mulandóságok után hivatalosak vagyunk a kifogy
hatlan örömre. Nemde megáldott az lsten bennünket józan észszel és 
szabad akarattal? mellyeknél fogva már ez életben is magasabbra 
emelkedhetünk, az állatokkal is közös testi kedvtöltéseknél ; szert te
hetünk ama tiszta örömre, melly föllelhető csak az igazság megisme
résében, az erény-gyakorlatban, s az ezt követő benső megelégedésben, 
és a helybenhagyó lelkismeret nyugalmában. 

A gyarló embernek korlátolt esze maga is gyanítja, hogy valami 
nagy és kitünőnek kell a mennyei boldogságnak lenni. Sz. Ágoston igy 
okoskodik: "Ha lsten jót tesz ama biinösökkel, kik őt ez életben szám
talanszor megbántják biineikkel: hát minő jótéteményben részesíti majd 
azon jámborokat, kik őhozzá folytonfolyvást és híven ragaszkodnak." 
A szentirás is figyelmetesekké tesz minket a mennyei örömök nagysá
gára, a mennyország elneveztetik igazi honunknak, az élő Isten váro
sának, mennyei Jeruzsalemnek, lsten hajlékának, mellyben sok lakások 
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vannak. Sz. Dávid igy szólal föl: "Igazsággal jelenek meg, Uram! 
szined előtt, s bee Jégszem, mikor dicsőséged megjelenik. Mert mit akar
tam te kívüled e földön? Boldog, a kit hozzád fogadtál, és pitvaridban 
lakik." Zsolt. 64, 5. A Bölcseség könyvéhen. (3, 7.) többi közt ez áll: 
"Az igazak fényleni fognak j" "Oh! milly szép a szeplőt.len nemzedék 
a tiszta erények fényében; halhatatlan az ö emlékezete j mivel isme
retes mind Istennél, mind az embereknél. .. Győzelemmel koszorúzva 
diadalmaskodik örökké, sa szeplőtlen tisztaság viadalainak jutalmát el
nyerendi j" 4, 1-2. "Az igazak örökké élnek, az Urnál jutalmuk, s 
gondolatjuk a FölségesnéL" 5, 16. lzaiás látnok megjegyzi: "Ime! a 
mi Istenünk ez, mi vártunk reá, s megszabadításán örülünk és örven
dezünk;" 25, 9. "Énektek lesz, mint a szent ünnep éjszakája, szivetek 
öröme lesz, mint a ki síppal jár, hogy bemegy az Ur hegyébe, Izrael 
erősséhez ;''30, 29. ,~Nem éhezne!<, nem szomjuhoznak, nem éri öket a 
nap heve, mert a rajtok könyörülő igazgatja öket, s a vizek forrásinál 
itatja öket;" 49. 10. A világ kezdetétől fogva nem hallották, sem fü
lökbe nem vették, nem látta a szem te kívüled, oh Isten! azt, mit l<é
szíteítél a tégedet várakozóknak számára. - Az uj szövetségi szent
irásban olvasom sz. Máténál 5, 12. "Akkor az igazak fénylenek mint a 
nap, az ö Atyjok országában. Örüljetek s örvendezzetek, mert bőséges 
a ti jutalmatok mennyekben" Sz. János titkos jel. 21, 4, azt állítja: 
"Eltörül lsten minden könyhullatást az ő szemiikröl, nem lészen többé 
sem jajgatás, sem kiáltás, sem fájdalom, sem halál nem lészen többé." 
És 14, 13: "Boldogok, kik az Urban l1alnak meg, mert megnyugosznak 
fáradalmaiktól." Sz. Péter pedig l. 1, 3-4. ezt mondja: "Áldott az Is
ten, a mi Urunk Jézus Krisztus atyja, ki az ö nagy irgalma szerint 
ujonnanszült minket élő reménységre, a Jézus Krisztusnak halottai
bóli föltámadása által j a meg nem romolható, s megnem fertőztethető, 
és el nem hervadható örökségre, melly mennyekben a ti számatokra 
tartatik." 

Keresztény ifjak! a milly igazán, olly szépen mondja sz. Ágos
ton, hippói püspök: "E földön egyik várost sem lehet összehasonlítani 
a mennyei Jeruzsalemmel, mert ott győzelem, igazság, méltóság, szent
ség, béke és boldogság, élet vagyon j mindez pedig örökké tart. Ott 
ételünk lesz az igazság, italunk a bölcse"lég, ruházatunk a halhatatlan
ság, s örök jutalmunk a boldogság. Hittel föl nem foghatni, remény
nyel föl nem érhetni, szeretettel át nem !áthatni, ohajtással fölül nem 
mulhatni azt, mit Isten készített azoknak számára, a kik öt szeretik'' 
- Fölemlíthetném még azt is, midlln az ur Jézus "lzinében elváltozott 
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a Táborhegyen, nemde Péter, mintegy magán kivül elragadtatva: az 
öröm-mámor okozta kábultságban illy szókra fakadt : "Uram ! jó itt 
nekünk!" Az agyarkodá pogányok között hátrahagyott apostoloknak, 
a sziv dobogásai miatt feszült keblü tanitványoknak, kimondhatlanul 
nehezökre esett elválni szeretett isteni-mesteröktől, reszketve s bámul
va néztek a mennybe felmenő Jézus után, míg csak egy könnyü felhö
nek kétes homálya el nem födé szemeik elől ; de sz. Lukács följegyzé, 
hogy meglátván az apostolok ama nagy dicsőséget, mellyel Jézus föl
méne mennyekbe, fölvidulának azonnal, s örömdagasztotta kebellel tér
tek vissza Jeruzsalembe. Oh! ha a mennyei örömöknek csak pillanat
nyi szemlélhetése illy kéjt, ennyi gyönyört okoz, elgondolhatni minő 
áldott azoknak állapotja, kik a szent szeretet által örökre egyesülvék 
Jézussal, a bold. sziiz MáriáYal, a dic!lőült szentekkel, kik az Istent 
szinről szinre látják , a mint van ; vagyis , tökéletesen megismerik az 
Istent, annak lénycgét, tnlajdonait, tanácsait, csodálandó eljárási mód
ját és cselekedeteit. Nekünk, kik c földön tartózkodunk, korlátolt az 
eszünk, tökéletlen tudományunk, "mi itt tükör által, ugymond sz. Pál, 
csak homályban látunk, akkor pedig szinről szinre." Oh be nagy ezen 
~zó: örökkévalóság! Nemde ha ez életben egy kissé kedvezőbb, jobb 
napokra virradunk, legott ama gond·olat nyugtalanit, hogy: a jó itt 
hamar mulandó! az öröm mellé bú szeret állni közel. Nem ugy van ez 
a más világon. Az igazak elmennek az örök életbe, örökségökben sem
mi sem háborgatja őket, koszorújok nem hervad el, dicsőségök örökké 
tart. 

Ismétel \"C figyelmeztetlel<, oh ifjak! benneteket, hogy az ég a mi 
valódi hazánk, c föld csak ut ama boldog honba. Az utazónak nem csak 
azt kell tudnia, hogy mellyik a jobb, rövidebb és biztosabb ut ; hanem, 
ha kitüzött czélját meg akarja közeli tn i, u tra is kell indulnia, és le
győznie az utját hátráltatható gátokat. Nekünk, midőn mennyei ha
zánkba utazunk, szolgáljon utivezérül az Isten törvénye ; a szentirás 
boldogoknak nevezi azokat, kik félik az ur Istent, s annak utain, vagy
is parancsai szerint járnak. "Boldog vagy, ki félve Istent, utjain bűn 
tiszteled.'' Zsolt. 127. Azért vegye mindenitek szivére sz. Pál eme mon
datát: "Küzdj oh Isten embere! a jó hit küzdelmével, ragaszkodjál az 
örök élethez, mellyre hivattattál." Iparkodjatok a hit paizsával, az igaz
ság vértjével magatokat fölfcgyverezni, és résen állani éber figyelem
mel, hogy a sötétség fiainalt álnokságai ellenében szilárdul megállhas
satok. Ha az Isten fiai közé ohajtunk számláltatni, kiknek öröksége a 
szentek között vagyon, ki kell a biin fekélyiből tisztulnunk, mert semmi 
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tisztátlan be nem mehet mennyeknek országába "J árjatok, ro í g vilá
gosságtok van, ugymond az Üdvözítő, nehogy a sötétség ellepjen tite
ket." Rakjátok le a büszkeség, hvélység, s elhízottságnak dagályát, 
az engedetlenségnek fattyu kinövéseit, a mértékletlenség bokros ágait, 
a bujaság bilincseit j törvényes korlátok közé szorítva a szenvedélye
ket, haladjatok az életre vezető uton, mert sz. Máté szerint: 11, 12: 
"A mennyország erőszakot szenvcd, és csak az erőszakosak ragadják cl 
azt." Nemcsak míg fiatal korotok boldog csillaga tündököl, de egész 
éltetek napjaiban járjatok az isteni parancsok nyomán, mert: "A ki 
megmarad mindvégig állhatatosan a jóban, az üdvözül." Ne feledjétek 
Rz. Ágoston eme mondatát: "A ki teremtett téged te nélküled, nem üd
Yözít téged te nélküled." Ne feledjétek sz. János szavait: "A világ és 
gyönyörélvei elmulnak; de az, ki Isten akaratjának teljesítésével fog
lalkozik, élni fog örökké." - Most pedig esedezőleg imádkozzunk: 

Oh legkegyesebb Jézus ! engedd meg nekünk, hogy e földi pá
l yánkoni zarándokságunkban gondolatink és kivánságainkkal oda emel
kedjünk, hol érdemeid által számunkra helyet készítettél. Engedd oh 
Jézus! hogy semmit se tegyünk meggondolás nélkül, s megne tánto
r()djunk a mcnnybe vezető erény utján j hanem az odafön valókról el
mélkedve elmondhassuk egykor· sz. Pállal: Jó harczot harczoltunk, a 
l1itet megtartottuk, a pályát befutottuk Téged oh Jézus alázatosan 
kérünk , hogy halálunk óráján tőled, mint itélöbirónktól e vigasztaló 
szavakat: Jöjjetek Atyámnak áldottai, hallhassuk, s elnyerhessük az 
igazság koronáját, mellyet igért I~ten az öt s~eretőknek. Amen. 



V. Ll. megt.érésröl. 
J<iruljunk bizalommal a kegyelemnek fejedelmi 
székéhez, hogy irgalmat nyerjünk, s alkalmas 
időben szükséges segitségre kegyelmet talál
junk. Zsid. 4, 16. 

Mid5n a zsidónép husvétünnepre Jeruzsaiembe tódula, és Jézus 
is élte utolsó szakában oda beméne ünnepélyesen szamáron ülve j az 
összegyült népsokaság, melly csodatetteinek s különösen Lázár föltá
madásának tanúj á volt, annyira elfogódott a tisztelettől, hogy szinte 
királyi fénypompával kisérte be a városba. Olaj s pálmafa zöld ágaival 
ékesíték föl előtte az utakat, drága sz5nyegek hiányában ruháikat te
rítgeték le lábai alá, s ezen öröm-riadás között "Hosanna a magasság
ban, áldott ki az Ur nevében jő," mint egy nagy királyt, szabadítót ki
sérték őt. Ez mind rendén volt, helyes és szép j de vajha ezen örömri
valgók lelküket is kitisztogatni törekedtek volna a gonosz vágyak ág
bogaiból! bárcsak megrögzött rosz szakásaikból kivetkőzni halogatás 
nélkül igyekeztek volna! Ugy bizonyára ök is részesülnek ama kegye
lems irgalmasságban, mellyet Jézus a világ megváltásaért Jertízsa
lemben végbeviendő vala. Azonban, mivel, a mint tuujuk, csak kiván
csiságból vizsgálták tetteit, versenygéssel fogadták feddéseit, s aluszé
konysággal hallgatták tanításait, mi történt? Ugyanazok, kik csak ke
véssel előbb királyi fénypompával kisérték öt, Hasanna kiáltással tisz
telve: néhány nap mulva a fejére esküdt clleneivel nekibőszülve lár
mázták : "Feszítsd meg öt !. " 

Ker. ifjak! mi hozzánk is eljövend Jézus ami királyunk, holnap 
az Oltáriszentségben, tehát készüljünk minden halogatás nélkül, indul
junk méltó elfogadására j vagdaljuk le régi rosz erkölcseinket, vessük 
cl a sötétség cselekedetit a penitenczia zsámolyánál, s kivetközvén a 
bünös emberből az ö cselekedetivel együtt, öltözzünk megjavult ujba. 
Ezen erkölcsi javulásunk és megjobbulásunk legyen ama. kedves olajág: 
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ama tiszta palást, mellyet utjára terítünk méltó elfogadása végett. J é
zus a husvéti bárány, ki elveszi a világ büneit, jövend hozzánk, sies
sünk bizalommal járulni kegyebnének fejedelmi székéhez, hogy irgal
mat nyerjünk s alkalmas időben szükséges segitségre kegyelmet talál
junk." Ime maga az lsten báránya édesget bennünket mondván: "Jer
tek hozzám, kik bünökkel vagytok terhelve, s én megnyugtatlak ben
neteket;" végezzük a lehető legjobban husvéti gyónásunkat, mert jaj 
nekünk, ha elhanyagoljuk az üdv napjait. - 1\iint lelkivezértek szivc
tek megjobbulását eszközlendő, már szálottam a négy utolsó dolgokról, 
most ezen elmélkedésünkkor szót emelek a me g t.é r és r ő l. Oh ur 
Isten ! ki ismered gyarlóságainkat, és roszrai hajlaminkat, add a te 
s7.ent malasztodat, hogy magunkba szálljunk és megjavuljunk. 

Isten az embert boldognak teremté j nemcsak az emberlét szük
séges kellékeivel: észszel és szabad akarattal ruházta föl, hanem ter
mészet fölötti adományokat is adott, miknek legfőbbike : a szentség és 
igazság. Az első emberpár kinyujtván kezét a rosz után, megrontá ön
magát s az egész emberinemet; Isten barátjából annak ellenségévé, az 
ördög rabszolgájává lőn! "A kitől valaki meggyőzetik, annak rabszol
gaságába esik," ugymond sz. Pétet· II. 2, 19. A test és lélek közti 
egyensui y fölbomolván , a test lázas forrongásban tör ki a lélek ellen, 
mert ezek egymással ellenlwznek. S miután a testi érzékek fölülemel
kednek a lélek erején, s miután a bünök terjedelmesb részt és tért fog
lalnak el az egész emberben , mint az erkölcRök a belsőben, nem csoda, 
ha a tusában a test győztes a lélek ellen, s ez megdől és vétkezik; an
nyival inkább, minthogy a bünnek csábító fejedelme, kit az Üdvözítő 
sátánnak vagyis ellenkezőnek neveze, kedvezőbbens vakmerőbben tudja 
hirdetni és ajánlani vészteli édességeit, mint az erkölcsiség szende an
gyala szigoru követeléseit. - Fájdalom! nincs az élők sorában ollyan, 
a ki gondolattal, kivánsággal, szóval vagy cselekedettel meg nem bán
taná a jó Istent! Sz. J á nos megjegyzi: "Ha azt mondjuk, lwgy nincs 
bününk, önmagunkat ámítjuk el, és nincs igazság mibennünk." I. Ján. 
l, 8. Mit tegyünk tehát? Éljünk az idővel Iclkihasznunkra. Az üd
vösség elnyerésére IegjDbb mód, ha minél előbb kitisztulunk bi.ineink
bill. Minden igazak, kik élet-tökélyre szert tenni iparkodtak, azzal kez
dették javulá:mkat, hogy átl~tták erkölcsi hiányaikat és fogyatkozásai
kat, s azokat kipótolva helyrcüték. Nektek is, oh ifjak! azt javaslom 
nlin<lenek előtt j szálljatok szivctekbe. A Szentlelket segítségül hiv a 
vizsgáljátok meg gondolataitokat, kívánságaitokat, szavaitokat és cse
lekedeteiteket; sőt még arra is figyeljetek, ha mi jót tettetek, valljon 
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Istennek tetsző szándokból vittétek-e véghez, vagy talán hiuság, büsz
keség és dicsvágyból? V alijon nem tettetek-e valamit azt boszuvágy
ból, emberek iránti harag s irigykedésbill? Ha például azt tapaszta
landjátok, hogy kevélyek és nagyravágyók voltatok, iparkodjatok legott 
megalázni magatokat, mert: "Isten a kevélyeknek ellentáll, az aláza
tosaknak pedig mala.~ztot ád." Ha haragosak voltatok, törekedjetek 
szelidek lenni, lám isteni mesterünk sürgeti: "Tanuljatok tölem, mert 
szelid vagyok és alázatos szivü." Ha valakinek jó hírében, s becsületé
ben gázoltatok rágalmazás által j ha valal<it megkárosítottatok jószá
gában s értékében, jusson eszetekbe sz. Ágoston ebbeli fontos állítása: 
"A bün meg nem bocsátatik, mig az elvétetett vissza nem térítetik." 

A lelkismeretnek szoros és részrehajlatlan megvizsgálása által, 
vétkes cselekedeteiteket s bünös állapototokat megismervén , massátok 
le büneiteket a bánat és töredelmesség facsarta könyükkel, a mint sz. 
Ambrus majlandi püspök lelkére köté Theodosius császárnak mondván: 
"Ha követted Dávidot a vétkezőt, kövesd a bünbánót is." N e feledjé
tek, hogy ezt az Ur lsten is értésünkre adá, Joel proféta által igy szól
va: 2, 1 2-13: "Térjetek hozzám teljes szivetekből, böjttel, sirássa l és 
jajgatással j szaggassátok m~g sziveiteket és nem ruháitokat." Jelöl
jétek meg jól, mit mond sz. Agoston: "Az veri igazán mellét, a ki egy
szersmind a gonoszat is kiirtja." - Oh ifjak! gondoljátok meg, milly 
borzasztó nagy átváltozást okoz a bün ! A Szentlélek templomiból, az 
Isten örökösiből, a Jézus Krisztus öröl<l:ls társiból, lealjasít az ördög
nek rabszolgájává! "Valaki bünt cselekszik, rabja a bűnnek," ugyruond 
Rz János. 8, 34. Sz. Pál pedig megjegyzi: ,,A bűnösök belekerülnek az 
ördögnek tőrébe, s általa mint rabok fogva tartatnak." Tegyétek föl 
azért magatokban, hogy készebbek lesztek akármilly nyomoruságot el
szenvedni, s kinokat kiállani , mintsem az Istent nagy bün által meg
bántani, sz. Jakab eme szavaira megemlékezve: "Nem tudjátok-e, hogy 
a világgali szövetkezés , az Istennel való ellenségeskedés?" Emlékez
zetek a vértanúkra, kik készebbek voltak eltűrni a keserves kinoka t, 
megválni földi jólétöktől, sőt még életöktől is, hogysem a hitet megta
gadni, nagy bünt elkövetni. "U gy illik , ugymond sz. Cyprián püspök, 
a Krisztus bajnokaihoz, hogy hitök szilárdságát a hizelgés meg ne szé
dítse, a fenyegetés meg ne rettentse, a kin és fájdalom meg né törje." 

Ha az ur Jézus , mig e földön működék, csak azoknak bocsá
totta meg büneit, kik igazi törödeimet mutattak, a bűnbánat nélküli 
farizeusokat pedig nem oldozá föl bűneiktől : bizonyára az apostolok s 
azoknak utódai is csak azokat oldozzák föl , kik igazi bűnbánat s törö-

23 



348 

delemmel igyekeznek büneik bocsánatját megnyerni. Ne késsetek azért, 
oh ifjak! töredelmes bánat , őszinte , alázatos és teljes gyónás , erköl
csi javulás által Istenhez térni, amint sz. Ambrus mondja: "Ha meg
igazulni kivánsz, valld meg büneidet; büneidnek alázatos meggyóná
sa által meg fognak töretni a gonoszság bilincsei." Magdolna mihelyt 
megérté, hogy letelepedett Jézus a farizeusnak házában , tü~tint oda 
ment ~ lábainál siratá büneit, lábainál lerázta szivéről a feslett élet 
szennyét, s megjobbítá élete módját. Fölemlíthetném azt is, mi napjr.
inkban egy vallástalan fiatal emberrel történt. -Egy diszesen öltözött 
fiatal ember, ki már több év óta mitsem akart hallani a penitencziatar
tásról, s már régtől fogva nem gyónt; kinek a szive azért olly kemény 
is volt, mint a kő, olly száraz mint a fa, olly hideg roint a jég ugy 
annyira, hogy Istenről, hitről s az örökkévalóságról már csak egy árva 
gondolat, egy szikra érzelem sem látszék többé lelkéhez férni i egykor 
mindazáltal, nem tudni mi okból, megint őrangyalának sugallatára 
hallgatva elment a templomba. Boszus unaimában szemlére vevé az 
Isten házának székeit, oszlopait, midőn egyszerre szemei egy ujdonosuj 
barátságos képre esnek; az ifju közelebb járul hozzá, hogy jobban láb
sa, és mit látott? Dávidot a jámbor bünbánót térdreborultan látja le
föstve szivefájdalmában, a bünbánat könyűit látja szeméből leperegni, 
s mellette egy angyalt állani, ki kezében egy aranycsészét tart, hogy 
ama drága könyeket, mellyek a jámbor bünbánónak arczáról gyön
gyözve leperegtek , fölfogja és a Fölséges ur Isten szine elé vigye. A 
kép alsó részén sz. Ágoston eme szavai irvák s olvashatók: "Dávid egy~ 
szer vétkezett, s mindig sirt i te mindig vétkezel, és soha nem sirsz." 
A könnyelmi.i ifjú látta a képet, látta a tisztán csillogó könyeket a bün
bánónak szemébőllepatakzani, látta. hogy a könyüket aranycsészével 
fölfogni siet az Isten angyala arczán vidám mosolylyal i az ifju meg
olvasta az említett hathatós szavakat a kép alatt; s egyszerre szent 
borzadály hatotta meg egész valóját, meg nem tarthatván magát, hogy 
le ne térdeljen, s megérzékenyedett szivébe bánalmasan bepillantva igy 
szóla magához: Ime ennyi szükséges a valódi bünbánathoz, s tc olly 
száraz vagy, hogy csak egy szikra bánatot sem érzesz! Dávid nem szé
gyenlett király létére bánatkönyüket hullatni, s te nyomorult még sze
medet sem nedvesíted! Az illy gondolatokba elmerült bünös ifjunak 
szemére, nemsokára drága gyöngy szivárgott föl előbb olly kemény 
s hideg szivéből. - Nektek is, oh ifjak! törje meg bünös szivetekct a 
töredelmes bánat, s legyetek rajta, hogy őrangyalotoknak olly édes 
öröme teljék a bánatcseppek fölfogásában, s Isten elébei fölvivésbcn. 
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Bánattól és bocsánat utáni ohajtól áthatva, lépjetek egész alázattal a 
lelkiatyához, ott a gyóntatószékben, elmondván íiui bizalom hangján 
az evangeliumi tékozló fiuval: ,,Atyám! vétkeztem az ég ellen.'' Ti 
igen is jól tudhatjátok, hogy a bünbánat szentsége által ujra megele
venült, s föltámadott bünös fölötti örömét a mennybéli Atya az evan
gelium eme szavaiban nyilvánítja: "Ime ez az én fiam meghalt s meg
elevenedék, elveszett és mcgtaláltaték." Luk. 15, 24. 

Cicero a pogány bölcs mondá már: "A barbárok a jelennek élnek, 
a mi gondolatinknak pedig örök időkre kell számítva lenniek." S ki 
akar roszabb lenni a pogány bölcsnél? Tudjuk, hogy a rózsabokorból 
kinőtt ágakon , hasonló szép rózsák szoktak teremni és díszleni ; nincs 
kétség benne, hogy az oroszlánok kölykei hasonlókép oroszlánbátorság
gal birnak: ti is, oh ifjak! kik a szent keresztségben Jézus egyházá
nak tagjaivá lettetek, s a vallásos nevelés dús áldásiban részesítettek, 
tartoztok mint Isten fiai és a mennyország örökösi tökéletesek lenni, 
mint a ti mennyei Atyátok tökéletes; tartoztok az odafön valokról 
gondoskodva, tiszta lélekkel szent áhitattal az Oltáriszentségben mél
tán részesülni , legmélyebb alázattal elmondván a kafarnaumi száza
dossal: "Uram! nem vagyok méltó, hogy bejöjj hajlékomba, hanem 
csak egy szóval mondjad, és msggyógyul az én lelkem." S példás 
buzgalommal magatokhoz vevén az élő kenyeret, ki mennyböl szállott 
alá, Jézus sz. testét és vérét, gondoskodjatok azokról, a mik igazak, 
szentek, igazság szerintiek, és jóhirüek: megemlékezve Jézusnak 
eme szavairól: "Mit l1asznál az embernek , habár az egész világot 
megnyeri is, de lelkét elveszti?" - Most pedig eme jelen évi lelki
gyakorlatok bevégeztével imádkozzunk: 

Oh kegyelmek bő forrása Krisztus Jézus! állj mellettünk hatha
tós segélyeddel, hogy a tiszta erényes életnek ténymezején keresz
tény bajnok módjára hősileg harczoljunk és győzzünk. Valamint egy
kor Izrael rabfiai Babilon folyó mellett, az örömdal lantját a szomoru
fűz ágaira függesztve siránkozának : ugy mi is föl-föltekintve boldog 
honunk felé , bús sohajok közt epedezünk, mert távol vagyunk tőled 
Istenünk ! kit a legboldogabb szent helyeden örö.kké dicsőíteni vágyunk. 
Oh legszentebb Istenszülő szüz anya Mária! bünösök menedéke, szo
moruak vigasztalója, esedezzél érettünk, hogy a hit , remény- szere
tetben mindhalálig állhatatosak lehessünk, és a keresztény hűségnek 
jutalmul rendelt mennyei dicsőségben részesülhessünk. Amen. 

23* 



lWagypéntekre. 

"Szivünk öröme elfogyott, örömdalunk gyász-énekké változott j 
fejünk koronája elesett, jaj nekünk, mert vétkeztünk j azért szomoru 
lett a mi lelkünk, el homályosul a szemünk. Sionnak hegye elpusztult, 
rókák tanyáznak most ott. Te p~dig Uram ! fönmaradsz örökké, a te 
trónusod állani fog nemzetségről nemzetségre. Elfelejthetsz-e minket 
örökké? Elhagyhatsz-e bennünket a napok sokaságán? Téríts hozzád 
minket, Uram! és megtérünk j ujítsd meg napjainkat, miként kez
detben."- Igy kesergett és siránkozott hajdanában Jeremiás proféta, 
Jer. Siral. 5, 16-21., és a profétának eme szavai tökéletes összhang
zatban vannak a nagypénteki fájdalmas titokkal, a sziv mélyében 
jelenkező komoly gondolatokkal. 

Ma nagypéntek van. E szónak említésével a jó kereszténynek 
szive mintegy szorulni kezd, hideg borzadás futja át egész valóját ; 
nem akarva is elkomorodik az ember, és gondolatban a kalváriahegyen 
van. Mert ezelőtt több mint 18 száz évvel, a Jeruzsálem melletti he
gyen engesztelő áldozat mutattatott be a megbántott Uristennek, a 
rendeltetésétől elüttetett bünös emberinemért. Oh keresztények ! nagy 
nap a nagypéntek, mellyen a megváltás véghetetlen trdemü munkája 
megtörtént j a legmélyebb gyásznak napja ez, mert ezen az Istenfia, 
Krisztus Jézus meghalt érettünk a keresztfánl-Az események közt, 
mellyek valaha történtek, ez érdemli meg leginkább szomorú 1 de há
lás emlékezetünket. Azért az anyaszentegyház szent szertartásaival 
akarja különösen figyelmünket vigyázatra 1 és szivünket szomorú áj
tatosságra fölgerjeszteni. A pap csak imint fekete miseruhában, égö 
gyertya és füstölő nélkül, járult az oltárhoz , ott kisérőivel együtt 
arczra borult, imádkozott 1 azután fölolvasá a szentirásnak különféle, 
de Urunk szenvedésére vonatkozó részeit. És a sz. J án os megírta, mi 
Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének csak imint történt fölolvasá
sából ti magatok is K. H. megérthettétek , hányan léptek föl mint 
hiteles tanúbizonyságok a szenvedő Megváltónak ártatlansága mellett. 
Illy bizonyság~volt~Judás az áruló, ki megbánván gonosz tettét, visz-
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szavivé a zsidóknak a 30 ezüst pénzt mondván : "V étkeztern , elárul
tam az igaz vért." Illyen bizonyság volt Pilátus a biró , ki a zsidók 
panaszait, sérelmeit s vádjait kihaliga tá, ki magát Jézust is szóra 
vonta, és micsoda itéletet hozott? "Semmi okot nem találok, ugy
roond , ezen emberben, azok közűl, mikröl öt vádoljátok. De Herodes 
sem, mert ime hozzája küldöttelek vala titeket, és rajta semmi halálra 
méltó nem esett. Ártatlan vagyok én ezen igaznak vérétől." Illy bizony
ság volt Pilátus felesége, ki még az ítélőszékben ülö férjéhez külde, 
azt izenve: "Semmi közöd neked avval az igazzal: mert sokat szen
,·edtem ma éjjel álmomban ö miatta." Illy bizonyság a római őrsereg 
kapitánya is , ki az Emberfiát a kereszten halálraválni látván fölkiál
tott: "Bizony ez igaz és Istenfia volt!" 

Ma azt a napot üljük, mellyen a bünös emberi-nemen megváJ
tása az örök kárhozattól megtörtént. S a megváltás nagy munkáját ki 
vitte végbe? Az Isten báránya, az ártatlan. fájdalmas, engedelmes 
Jézus, ki önnönmagát mutatta be engesztelő áldozatul a keresztfán; 
elvette a világ büneit és bőséges malasztot szerze az emberiség számára. 
Szerelmcs Megváltónk fájdalomteli halálának szomoru, de hálás em
lékezetét jobban meg nem i.ilhetjük, mint hogyha szemünk előtt hor
dozzuk az ö utolsó szavait. Azért K. H. fi ui jó emlékezetetekbe hozni, 
lelki épüléstekre fölemliteni szándokom : az U r J é z u s h é t sz a
v a i t , mellyeket a keresztfán mondott. 

Az emberek 1 kiket az Üdvözítő soha, de semmivel meg nem 
bántott, addig kisebbítették, rágalmazták és üldözték őtet, mig vég
tére is mint a féle gonosztevőt kihurczolták a vesztöhelyre. Fájel,alom! 
megvalósult rajta e mondás: "Jó tett helyébe, jót ne várj." Az ártatla
nul kiömlött sok vér boritotta testéhez tapadt ruháit erőszakosan le
huzván, anyaszült meztelen a gyalázatfára, keresztre feszítették , ke
zein lábain vasszegeket vertek át kalapácsokkal ; a fölemelt keresztfát 
a gödörbe irgalmatlanul lezökkentvén , ott függöt az ég és a föld kö
zótt, karjai kifeszítve, minden izma összetépve, arczája összepökdösve, 
borzasztó tövisek sértik áldott szent fejét. Az igy eltorzított, éktele
n i tettnek látásán a legpogányabb szivnek is meg kellett volna lágyul· 
nia, mert az énekként: "Nincsen abban irgalom, hozzád buzgó fájda
lom, a ki téged meg nem szán, oh Jézus a keresztfán!" Azonban a 
keresztfa alatt álló nagy népsokaság Jetizött többen találkoznak, kik 
fejökkel integetének mondván: "Másokat megszabadított, szabadítsa 
meg most magát. Ha Istenfia vagy , szállj le a keresztről !" mások 
pedig gunyolódva mondák: "Istenben bizott , szabadítsa meg most 
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őtet'" S a kinokban elmerült Megváltó ai: ő kiméletlen gunyolódói, 
szemtelen rágalmazói iránt, mint viselte magát? Kinszenvedésének 
közepette nagylelküséget gyakorolt, ellenségeinek szivből megbocsá
tott, és érettök imádkozott mondván: "A t y ám! b o cs áss me g 
nekik, mertnem tudják,mitcselekesznek." lmeK.H., 
ha szenvednetek kell, még pedig ártatlanul, ne hagyjátok magatokat 
haragra és boszuállásra fölingereltetetni j hanem kövessétek az isteni 
mester nyomdokait , ki maga legdicsőbben beteljesítette ebbeli paran
csát : "Szeressétek ellenségeiteket ; tegyetek jót azokkal , kik titeket 
gyülölnek, s imádkozzatok a ti üldözőitekért." 

Az Üdvözitővel keresztre két latort is feszítettek. Az élet szin
padán gyakran merülnek föl körii.lmények, mellyekben sajnosan kell 
tapasztalnunk 1 hogy vannak olly rosz emberek 1 a kik örülni tudnak 
annak, ha mások szenvednek, s könnyebb a lelküknek , ha másokat 
is keseríthetnek Igy tett a bal lator is ; kör-örömmel tudott moso
lyogni a mellette szenvedők nyomornságán, és kinos helyzetében igy 
szólott gunyolódva az Üdvözitőhöz: "Ha Istenfia vagy, szabadítsd 
meg most magadat és minket." Eme méltatlan nyilatkozataért azonnal 
megdorgálta őt feddő hangon a jobb lator Dizmás mondván: "Te sem 
féled az Istent j mi ugymond érdemünk szerint méltán bünhödünk, de 
ez semmi gonoszt nem :cselekedett." A keresztre feszített két gonosztevő 
közül tehát az egyik hitt az ur Jézusban, s átlátta saját hibáit s go
noszságát; s eme különös hitet és alázatosságot megjutalmazandó a 
Megváltó illy szókra fakadt: "B i z o n y m o n d om, ma v e l em l e
s z es z a p a r a d i csom b a n." A megtért lator tehát többet nyert, 
mintsem kért. Mert ö csak arra kérte a Megváltót, hogy emlékezzék 
meg róla az ö országában j az Üdvözitő pedig tüstént biztosítá őt a 
mennyország örömeiről. E példa lelkesítsen föl bennünket a megjob
bulásra. Oh keresztény! szállj szivedbe, sirasd meg büneidet. Az 
igazán megtért bünösökkel a jó lsten atyailag irgalmasan és kegyel
mesen fog bánni. Igazsága boszut áll harmad és negyed iziglen j ir
galmassága pedig ezer izig terjed. 

Mi minden embert mint lsten fiait tartozunk szeretni j de külö
nös rokonszenvvel, különös szeretettel viseltessünk a hozzánk tarto
zók iránt. Mert a szentirás szerint : "Ha ki az övéire , főképen házné
pére gondot nem visel, hitét megtagadta, sőt a hitetlennél is alább
való." Tim. I. 5, 8. Jézus anyja sem hagyta magát a méltatlanságok, 
ék telenségek által meggátaltatni, hanem elkisérte szent fiát a gyalá
zatos vesztőhelyre. A keresztfa mellett állók közül előbbre lép egy 
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asszony s egy ifju~ hogy jobban lássa őket az, ki a kereszten függ. A 
bold. szüz Mária, a fájdalmak anyja, oh be igen szerette volna letö
rölni sz. fiának arczáról a fáidalom sajtolta verejtéket! oh be igen sze
rette volna alaposan megczáfolni a sz. fián méltatlankodóknak gunyo
lódó szidalmait! A keserűség tengerétől elborított anyát nehogy még 
inkább megszomorítsa a szenvedő Jézus, nem nevezte őt anyjának, 
hanem asszonynak, kinek anyai szives hajlamiba ajánlá a szeretctt 
tanítványt, mondván : "Ass z o n y i me a t e fi a d!'' aztán a tanít
ványnak : "i me a t e a n y á d!" Mintha mondaná : asszony, a te fiad 
már nem soká él! Legyen tehát elhagyatottságodban vigasztalód az, 
kit a te fiad tanítványi között leginkább szeretett, s e végre kiszemelt. 
Te pedig kedves tanítvány! fogd pártját, viseld neki gondját, mint 
édes anyádnak. - Oh keresztény szülék ! ti is illy gyöngéd szeretettel 
viseltessetek gyermekeitek iránt, lelki testi jóllétökről hiven gondos
kodva. S viszont ti fiatalok és gyermekek! illy gyöngéd szeretettel 
karoljátok föl a ti szülőiteket, az ő tehetetlen öregségükben, gyámol
talan elhagyatott állapotukban. 

Miután az Üdvözitő ellenségeiért imádkozott j miután a szegény 
bünös de megtért latort biztosítá a mennyország örömeiről j miután 
elhagyatott szüz anyjáról fiuilag gondoskodott: akkor magára gondolt. 
Az ur Jézus, ki az előtt a legkinosabb fájdalmakat csendes szivvel el
tűrte, most a kereszten végetlen búskomolyságában , legsanyarubb 
állapotában, sziveket rázó hangon fölsohajtott: "É n Is t e n em! é n 
Is t e n em! m i é r t h a g y t á l e l e n g e m? Itt látni a fölséges Ur
isten igazságát egész teljében, rettenetes fönségében. Az egyszülött 
Fiunak, kiben az Atyának jó kedve telt olly nyomorulttá kelle lennie, 
minövé csak aljasulhat az ember , még pedig azon bűnökért, mellye
ket ő soha el nem követett, csak önként vállalt magára az emberiség 
iránti szeretetből. És eme szavakat: "Én Istenem ! én Istenem! miért 
1Jagytál el engem?" csak a legkinosabb fájdalmak sajtolhatták ki a 
töredelmes és szelid Jézus kebléből. Azonban reményteljesek és vigasz
talók is, értebnök ez : Noha a világ is azt gondolja már, hogy te is 
Atyám ! ki mennyekben vagy elhagytál engem , mivel kinaim olly 
kimondhatlan nagyok s iszonyatosak j dc te az én Istenem vagy most 
is! - Ugy van K. H., az Isten ugy szerette a világot, hogy egyszü
lött fiát adá érette' miszerint azok' kik benne hisznek' el ne vesszc
nek, hanem üdvözüljenek, s birják az örök életet. Higyjetek tehát 
Istenben , és az ö sz. fiában, a mi urunk Jézus Krisztusban j a szent 
hi~ünk szabta kötelességeitek teljesítésében ne engedjétek magatokat 
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megell>ztetni senki által. Legyetek erl>sen meggyl>zl>dve , hogy mióta 
a világ fön áll, még ollyan jó ember, a ki lstennek hiven srolgált, s 
benne erősen bizott , meg nem szégyenült, soha el nem bukott : mert 
ha lsten velünk , ki állhat ellenünk? 

Üdvözitönk nemcsak lelkében szenvede, hanem érzékiségére is 
uj kinnak sulya nehezbült. Az elfolyt sok vér, a nagy forróság, meg 
a halálnak közelitése, olly nagy szomjuságot okoztak neki, hogy föl
kiáltott: "Szomjuhozom." És ö, ki teremté a forrást és vizeket, 
nem kapott egy ital-vizet! Oh keresztények! nem voltatok-e gyakran 
tűrhetetlenek, ha nem történt minden ugy, a mint ti kivántátok? 
Jóllehet talán az, mit ti akartatok, nem is volt olly szükséges, mint 
a száraz nyelv megnedvesítésére a fris ital viz! De tulajdonképen miért 
is szomjuhozott a Megváltó? Erre válaszu] adja sz. Bernárd: "a mi 
üdvösségünket, az emberek boldogságát szomjuhozta." Lássátok, mi
kor szijból font korbácscsal megostorozták Jézust, ugy hogy bőre hu
sával együtt lefeslett, ezt eltűrte békes szivvel j mikor hegyes tüske
koszorut nyomtak a fejére, ugy hogy vére ki fecscsent, ezt eltürte 
mint a szelid bárány; de ime most a keresztfán fölkiált: "szomjuho
zom ," mert a mi üdvösségünkérti szomja és szeretete kimondhatlan 
nagy és végnékülj volt. Legyünk mi is méltányosak, ne szünjünk meg 
az ur Jézust szeretetteljesen ölelni j ö legyen rózsabokra szerelmünk
nek , és imádásunk oltára. 

Üdvözitőnk dél után három óra tájban érzé, hogy a kemény 
halál kitörli őt az élők sorából; visszagondolt elmult napjaira. Ember 
még éltében annyi jót nem tett, mint az Üdvözitl>; ember még életé
ben annyit nem szenvedett, mint a Megvál tó. Azonban mindenkor és 
mindenekben tökéletesen megnyugodott mennyei Atyjának szent 
akaratján. A halál közeledtével a fájdalom s aggodalom alább hagyott, 
s ö erőteljes hangon fölkiáltott: "B é t e lj es e d e t t." Ugy van K. H., 
a megváltás nagy munkáját végbe vitte Jézus j ő a maga részéről 
mindent megtett, a mi megkivántatott arra, hogy a bűnös emberi
nem megmentessék az örök kárhozattól. De valljon mi élők iparkodunk-e 
jó cselekedetek által magunkat érdemesekké tenni arra, hogy a mi 
urunk Jézus Krisztus kinszenvedésinek érdemiben részesüljünk? Igaz 
ugyan , hogy Krisztus ·mindnyájunkért meghalt a keresztfán j de 
abból nem következik ám , hogy minden gonosztevő okvetetlenül ré
szesülend az ő halálának érdemiben. Hogy üdvözülhetünk , azt kiesz
közlé az Üdvözitö j de hogy üdvözüljünk is, bizony nekünk kell rajta. 
lennünk, miszerint Isten malasztjával együtt munkálkodva, annyi 
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jót tegyünk, a mennyi kitelik tőlünk. Lássátok a szentirás nyiltan 
kimondja: "Isten előtt drága az ő szenteinck halála j" ellenben: "a 
gonoszok halála legroszab b." A két lator közűl az egyiket , ki istensé
gét megvallotta s elismerte, Jézus üdvözíté; a másik latort pedig, a 
ki szivének gonoszságában megátalkodva maradt, elkárhoztatta. Ne
hogy azonban valaki megtérését egészen az utolsó óráig vakmerően 
hologassa, sz. Ágoston megjegyzi: "Volt egy, ki a vég perczben 
még, kegyelmet nyert; de csak egy volt, nehogy me részen vétkezzél." 

Végtére magáról gondoskodék az Üdvözítő. Elközelítvén az idő, 
midőn e világból ki kelle költöznie, fölsohajtott: "A t y ám a t e ke
z e d b e aj á n lom l e lk cm e t." Tehát a haldokló Jézus megtanított 
minket, mint kell magunkat viselnünk, ha majdan le kell fizetnünk 
a közadót, és meg kell halnunk. Az Üdvözitönek halálraválásakor a 
föld megrendült, a természet gyászolt j az énekként: "A kősziklák 
repednek nap és hold sötétednek, minden állat megindul, csak a bü
nös nem busul !" Az Üdvözitö testét levették a keresztről, a köszik
lába vágott ujdonos uj koporsóba tették. Ennek emlékezetét eszünkbe 
hozza ott a mellékoltárnál ama rejtek hely, hová csak írnint az Oltári
szentség belepiczve, fájdalmas gyász körmenettel átvitetett. Ezennel 
fölhívom a ker. hiveket, hogy ma és holnap bizonyos órában jöjjetek 
ide , kövessétek a szcnt asszonyokat és apostolokat, kik meglátogatták 
Krisztus koporsóját j a mi rutságaink s vétkeinkért megsebcsítetett, 
érettünk a keresztfán meghaJt és koporsóba tétetett előtt imádkozzatok. 
"Keresztények sirjatok, mélyen szomorkodjatok; keseregjen minden 
sziv, a ki Jézusához hiv." 

Most pedig mi mindnyájan, kik itt. egybegyültünk, imádkoz
zunk egész áhitattal: 

Irgalmas és kegyelmes megváltó Jézus! ki a te keserves ki
naid között a keresztfán hétszer szálottál, s azt akartad, hogy végső 
szavaidat mindenkor szemünk előtt hordQzzuk, esedezve kérünk, 
bocsásd meg nekünk hét mondásod ereje által, a miben megbántottuk 
szent fölségedet. És miképen tc mindeneket, a miket mennyci Atyád 
parancsolt, tökéletesen elvégezvén, utolsó szavaidban is bizonyságot 
tettél, hogy bételjesedtek mindenek : ugy a te szent nevedért Jézus! 
kérünk, add meg nekünk, hogy minden jó ügyeinkben a te sz. akaratod 
szerint rendezhetvén életünket, holtunk után a te keserves kínszenvedé
sed és halálod érdemi ben, az örök boldogságban részesülhessünk, Amen. 

* 





Husvét ünnepére. 1. 
Bossuettől •). 

Miképen halt meg Jézus Krisztus a bünnck, s miért kell nekünk is 
vele együtt annak meghalnunk. A változás nagysága, mellyet a lel
ki halál követel. A biin fölötti diadalunk gyümölcsének megőrzésérc 
elkeriilhetlenül szükséges harcz. A szeretet országának két kiilön 
állapota. 1\Iiért vetette alá hten szolgáit olly sok gyarlóságnak. 
Milcépen válik testiink a Szeutiélek hajlékává, mi módon kezdődik 
az ö boldog halhatatlanságának müve már itt a földön, s minö tisz
telettel tartozunk lenni it·ánta. 

Conscpulti enim sumus cum illo per baptismum in mor
lem; ut quomodo Christus surrex it a morlttis per glo
riam Patris; ita et nos in novitate ·vitae ambuletnus. 

Tudniillik: 'Vele eguütt meghal "Dán, elternetteftiink a kereszt
ség által; hogy valarnint J(risztus föltámasztatott a ha
lálból az Atyának dicsőséges hatalma által: úgy mi is 
az életnek ujságában járnánk. Rom. 6~ 4. 

Az életnek eme szent megujulása, mellyröl olly gyak
ran szól nekünk az apostol, valóhan megérdemli, uraim! 
hogy a hivek azzal különösen a mai napon foglalkozzanak, 
mellyen Jézus annak mintáját nyujtá nekünk dicsőséges fol
támadásában. Jézus Krisztus, ez uj ember, letevé magáról 
végre e napon mindazt, mi a régiből még rajta maradt, s 
példája által fölhivott minket arra., hogy mi is uj életet 
kezdjünk. Ezen megujulásnak megértése végett, mellyre a 

•) Fraucziából fordítva. 
rO:zm::u~ .ru,clck. l'ia~ja a Slellt-lalnin T~ui.Jllll. lll. r~u:. 24 
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keresztényhit által köteleztetünk, ~:zükséges, hogy kissé a 
dolognak mélyébe pillantsunk. 

Az ember eredetének Ezentségében hármat kapott aján
dékul az Iste11töl: ártat.lan~ágot, békét és halhatatlamágot. 
lsten képmáf'ává lévén alkotva, igaz volt; szenvedélyei folott 
uralkodva, békes volt; az él~t gyümölcsét élYezve, halhatat
Jan volt. Az ész, mikE':nt sz. Agoston mondja 1), föllázadt az 
lsten ellen, s a szenvedélyek megtagadták tőle az engedel
mességet; a lél~k nem merítvén to bbé az életnek kiapadhat
lan forrásából, tehetetlenné vált, s a testet is ruegfosztá ere
jétől. !nnen van, hogy a halandóság azonnal E>röt vett 
rajta. Igy a bün az ernhernek romlására foldulta az ártat
lanságot; az érzéki vágyak fölülkerekedvén, megzavarák a 
békét; a halhatatlanság pedig a halál kényszerüségének E'n
gedett. Ebben láthatni a sátán müvét ellentétben az Isten 
müYével. 

Már az lsten Fia azért jött a világra, h o g y a z ö r
dö.gnek cselekedeteit elrontsa t), miként ö maga 
mondja evangeliomában; azért jott, hogy az embert, Teremtö
jének legelső szándéka szerint, megujítsa, miként erre az 
apostol tanít 3); és azért szükséges, hogy a malaszt öt visz
szahelyezze természetének ös kiváltságaiba. 

De a mit hirtelen elvesztettünk, azt hirtelen vissza nem 
nyerhetjük. lsten mindenben rendet tart. Megjegyzendő itt, 
maim! hogy Isten, midön választottait megujítjn, nem akar
ja, hogy hirtelen változáson menjenek át; hanem bizonyos 
haladási rendet határoz, n~elyen át napról napra a tökélynek 
nagyobb fokára vezérli öket. 

Az lstennek három ajándékot kell adnia az emberek
llek; s igy három különbözö korszaknak is kell lennie, mel
lyeken át fokról fokra, ru iként az apostol mondja: tök é l e
t es em b e r ekké legyenek 4), oly formán: hogy e világon 
visszaállítsa ártatlanságukat; a mennyekben megadja nekik 
a békét; a közfoltámadásban pedig testöket halhatatlanság
gal ékesítse fol. Ezen három kor által jutnak el az igazak 

1) De Civit. Dei. lib. XIII; cap. XIII. et seq. t. VII. col. 334. 355. 
2) I. Joan. III. 8. 
~) Coloss. lll. 10.: 
') lu virum perfectwn. Ephes. IV. 13. 
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Jézus Krisztus termetének teljességére, miké11t 
az apostol mondja 1). - A jelen élet, gyermeki kornak te
kinthető; azon élet, mellyet a szentek élveznek a menny
ben, hasonlít az ifjuság virágához; s ezután következik a föl
támadásban az érettség. Egyébiránt a jövő élet nem ismeri 
a vénséget; me rt egészen isteni lévén, a hanyatlásnak nin
csen alávetve. 

Látjátok tehát a különböző fokokat, mellycken át min
ket a Szeutiélek a léleknek és testnek tökéletes megujulására 
vezet. Azonban figyelembe kell még vennünk, - s uraim! 
épen ezen vizsgálat teendi beszédem alapját, - hogy jólle
het e bámulandó megujulás csak a jövő életben éri el a tö
kély tetőpontját: mindazáltal a nagy változásoknak, mellyek 
Jézus Krisztusban uj emberekkészülnek bennünket, már ezen 
az életben kell kezdöduiök; mert, miként mondám, a jelen 
élet gyermekséghez lévén hasonló, megvall va az igazat, tö
kély re épen nem vihető: mindazáltal szükséges, hogy az, a 
mi következni fog, már itten vegye kezdetét, s mintegy ké
peztessék ez alanti korban. Jézus Krisztusnak föladata, há
rom ellenséget verni le mi bennünk egymás után: a bi.'tut, az 
érzéki vágyat, és a halált, és pedig három mennyei ajándék: 
a.z ártatlanság, béke és halhatatlanság által; · s habár e há
rom dolog nem mehet is teljesülés be ez életben, legalább itt 
kell venniök kezdetöket. 

Lássátok tényleg is, uraim! miképen fejti ki heunünk 
Isten az ő müvét , mi alatt e halandó testben fogva tarta
tunk. Először is a bünt törli el az által, hogy malasztjával 
eszközli megigazulásunkat; - az érzéki vágy mimlegyre 
ébredezik, azonban hatalmas tusa következtében diadalmasan 
legyőzetik; - mi a halált illeti, ez ugyan ellentállás nélkül 
gyakorolja hatalmát; de azonkivül, hogy a halhatatlanság 
biztosítva van számunkra, testünk, a Szeutiélek templomává 
válván, arra elkészíttetile - Hogy tehát uj emberekké le
gyünk: 

lekell győznünk magunkban a bünt: ebben 
áll megszentelésünk; 

de nem elég csak a bünt legyőzni, hanem 

1) ln mensura.m aetatis plenitutünis Christi. U. ott. 
24* 
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a n n ak cs i r á i t is me g ke ll t á ni adnunk, me g k ü z d
v én a gon os z vágyakkal: se küzdelemben áll gyakor
latunk; 

leküzd ve mag unk ban a gonosz v ágyak at, 
e l k és z í t j ük l ass a nk i n t t e st ü n ke t a d i cs ö s é g es 
h a J h a t a t a t l a n s á g r a : s ez tartja fon a mi remé
nyünket. 

Keresztény atyámfiai! e három dolog által egyesülünk 
Jézus Krisztussal, hogy valamint ö foltámadott: úgy nu IS 

az élet ujságában járjunk. 

I. 

Az első lépés, mit tennünk kell, miszerint Urunkbau is
mét megujuljunk, abban áll, hogy kiirtsuk magunkból a 
bünt, természetünknek eme megavult rozsdáját, me ll y már 
kezdetben befészkelve magát, oly erővel tapad minden em
berhez, hogy csak égy második születés által szabadulhat 
meg tőle. Szent Pál, kinek tanítását nektek ma fejteget
ni magamban foltettem, iuti a keresztényeket, hogy a foltá
madt Jézus Krisztus példájára ne csak a bünt, hanem még 
a bünös testet is rontsák el magokban 1). Ime, így szól 
hozzájok: "Mert tudjuk, hogy Krisztus föltá
madván a halálból, többé meg nem hal;-
mivel, ami halálát illeti: csak egyszer halt 
meg a bünnek (a blin miatt); ami pedig életét il
l e ti: Is t e n u ek é l" 2); azután pedig a hivekre alkalmaz
ván e szavakat, folytatja: "Igy gondolkodjatok ti is 
magatok felől, hogy a véteknek ugyan meghal
tatok,' de az Istennek éltekami Urunk Jézus 
K r is z t us á l t. a l" ·3). 

Szintúgy beszédem tárgya, mint e napnak titka szük
ségkép arra köteleznek engem, hogy megfejtsem: mit ért az 
apostol, midön azt mondja, hogy Jézus Krisztus meghalt a 
bünnek. Oh Jézus! oh isteni Jézus! Hogyan? Tehát mégis 
bünös voltál? Nem voltál· e inkább maga az ártatlanság? Es 

1) Rom. VI. 6. 
1) Rom. VI. 9, 10. 
3

) U. ott ll. 
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ha maga az ártatlanság vagy, mire czéloz a nagy apostol e 
szavakkal: hogy Te a bünnek meghaltál? Míért nem tarta
tott fon szaruunkra a halál, kik hUnösök vagyunk? s miért 
vettetett annak alá a Szent és Igaz? Ezt nem nehéz megér
teni. Jusson eszetekbe, atyámfiai! minő állapotbau láttuk az 
elmult napok folytán a Megváltó Jézust, az ő kínszenvedésé
nek borzalmában és a keresztnek gyalázatában. Mint az em
beri nemnek közáldozata , a világ minden büneivel terhelve, 
alig me r te .fölemeln i fejét: annyira ránehezedett a gyaláza·· 
tos teher. Ö nem csak a bün terhét viselé; őt Isten, miként 
az apostol ruondja 1) a b U n ös t es t n ek h as o n l a t ossá
g á b a H k ü l d é, s ö ezen terhet születése óta hordozta. Va
lamint az emberek bünben szi.Hetnek: úgy Jézus is már szü
letésekor büneiket kezdé hordozni. Halandó életének lefolyá
sa alatt a bünnek bélyegét viselé testén. Ö, miként sz. Pál 
mondja, szolgai alakban jelent meg; sennélfogva a szol
gai alak a, Fiunak alakját és méltóságát eitakará 2). De eme 
Szent és Artatlan örökké csak nem viselhette a bU.nösnek 
alakját; s az, ki soha bünt nem követett el, azzal örökre fol
ruházva nem maradhatott. Ö másoknak hUneivel vala ter
helve; megszabadult azoktól, midön az azokramért büntetést 
kiállotta Leróván halála által, amivel Isten igazságának bli.
neiulcért tartozott, mai napi föltámadása által ártatlanságá
nak jogaiba lép. - Ezt jelenti, mit a nagy apostol mond: 
hogy meghalt a bünnek ·1). Isten nem tekinti öt többé el
hagyatott bil.nösnek ; nyiltan elismeri fiának, s másodszor is 
nemzi öt az által, hogy dicsőségre föltámasztja. "t~ n ma 
szültelek téged"~). Elég volt már a s~égyen, elég a 
gyalázat. Isten alakja eléggé el vala rejtve. Allj elő jelenleg 
oh istenség! állj el~ oh szentség! állj elő oh igazság, sáraszd 
el fényeddel ez uj embernek megromolhatatlan testét! 

Az Isten Fia tehát a bünnek örökre meghalt; s nektek is, 
atyámfiai! így mondja szent Pál, veJe együtt meg kell 
h a l n o t ok 5). Miért kell nekiink vele együtt meghalnunk? 
Ebben áll a kerszténységnek nagy titka, mellyet a nagy 

'l U. ott. VIII. 3. 
7

) Semetipsum exinanivit, formam servi accipiens. Philipp. II. 7. 
3

) Rom. VI. 10. 
') Ego Ilodie genui te. Ps. ll. 7. 
~) Rom. Vl. 8. ll. 
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pápa sz. Leo bámulatra méltóa.n fejt meg nekünk e gyönyö
rU oktatása által: "Azon különbség van, rnondja ö. ,Jézus 
Krisztus halála és a többiek halála között, hogy a többiek 
halála egyedes ~· Jézus Krisztusé pedig általános; vagyis: 
hogy rnindegyikünk különösen alá van v.etve a halálnak, s 
egyedül saját tartozását rója le az által'' 1). - Egyedül csak 
Jézus Krisitus az, ki valóban másokért halt meg; mert ma
ga magáért semmivel sem tartozott. Ez az oka, hogy halála 
ro indnyájunkat illet. ~,Ö az egyedül, mondja sz. Leo, kiben 
minden ember megfeszíttetett, kiben rninden ernber meghalt, 
kiben nlindeu ember eltemettetett, s kiben rninden ember föl
támadott." 2). Az a mi üdvösségünk, atyámfiai! hogy mi 
mindnyájan meghaltunk abban, kinek halála az ernberek üd
vössége volt; s ha mi mindnyájan meghaltunk ,Jézus Krisz
tussal, úgy tehát a véteknek is meghaltunk, s az ls
t e n n ek é l ünk a m i u r u nk J é z u s K r i s z t u s á l t a l 3). 

Nem elég az, keresztény atyámfiai! hogy ez apostoli ta
llítást elétek adtam; hanem gyümölcsözövé is kell azt ten
nem üdvösségtekre nézve. Most tehát halljátok annak alkal
mazását. Hogyha az apostol véleménye szerint, ami megté
résünk halál, ami kereszteltetésünk halál, a rni bünbánatunk 
halál: könny ü belátni, miszerint U runkbani megujulásunk ra 
nem elégséges, hogy bennünk csak középszerü változás tör
ténjék. A bün egészen belsőnkhez tapa.dt. Az érzéld javak 
iránti hajlam velünk születik; az, vétkes ragaszkodásunk és 
gonosz szakásaink által, ha úgy szabad szólnom, egész ve
lönkig gyökeret vert. Mi a teremtett dolgokat szivünk 
mélyéböl szeretjük; s e szív eléggé nyilvánítja azt az erő
szak által, mellyet szenved, rnidön elakarják tőle szakítani 
azt, a mi neki kedves. Ekkor a fájdalom panaszra fakad, a 
hara.g méltatlanságba, a boszúság fenyegetésekbe tör ki; sőt 
gy-akran a kétségbeesés istenkáromlássá fajúl. S mindezen 
nem csodálkozom. Oh emberi szív! elszakítják tőled azt, a 
mihez ragaszkodá!, s annyi kötelék által csatoltatál; azt hi-
1) Singulares qui pp~" insingulis rnortes fuerunt, nec nlterius quisquam debitum 

suo fine per·solvit. De Passion. Domin. Sermon. XII. cap. Ill. 
l) Cum inter filios hominum sol us Dominus noster Jesus exstiterit, in quo omnes 

crucifixi, in quo omnes mortui, omnés sepulti, omnes etiam sint suscit:tti. 
U. ott. 

8) Ita vos existimate, vos mortuos quidem peccat.o. viventes autern Deo per Je
sum Christum Dominum nostrum. Rom. Y l. 1 J. 
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szed, magadat is széttépnek, s a vér bőven ömlik e sebből. 
Hogyha a teremtmények szeretete olly nagyon szivünkhez 
nőtt, úgy fölületes változás nem elegendő a mi megtérésünk
re. Adjátok kezembe a kést: hadd üssem be egész tövig; 
hadd messek vele az eleven ig; hadd keressem föl vele a szív 
fenekén ama romlott hajlamok legkisebb száJait. Én meg 
akarok halni a bürtnek, s azért életének kutfejében akarom 
azt kiirtani. 

Im erre kötelez minket, keresztény atyámfiai! eme lelki 
meghalás a bünre nézve, mellyet sz. Pál apostol hirdet ne
künk; s ez oknál fogva hozzánk intézi eme szép szavakat: 
"Ha ti meghaltatok a bünnek, és megujultatok ami Urunk
ban : m i n t a h a l á l b ó l u j é l e t r e f ö l t á m a d o t t ak, 
szenteljétek föl magatokat lstennek" 1). Énnemelég
szem meg könnyü és fölületetes változással Itt nem c::ak ar
ról van szó, hogy ujra bevakoljuk az épületet; alapjából aka
rom azt ujra emeltetni. Meglehet, hogy, ha a fényüzés ellen 
fogtok valamit halla.ni, némileg alábbszállítjátok öltözeitek 
fényét, s azt hiszitek, hogy már eleget tettetek; pedig ez csak 
igen g-yenge kezdet. Hagyjátok, oh! hagyjátok abba a mester
kélt édesdedséget beszédeitek- és pillantásaitokban. Ha már 
külsötök ben elegendő szerénység lakozik, menjetek még to
vább; hassatok be a szívbe. A bünös vágy olly annyira tet
szeni és magát megkedveltetui, a titkos gyönyör, mellyet 
abból belsőleg élveztek, az e kárhozatos győzelem által keb
leitekben felköltött titkos diadalérzet: ez az, a mit onnan ki 
kell tépnetek. 

És hogyan'? Ez talán sohasem fog megtörténni; a meg
térés eme müve sohasem jön létre; és így sohasem lesztek 
megelégedve magatokkal? Nem. én szólok most hozzátok, 
hanem sz. Pál mondja nektek ajkaim által: "Sz e n t e lj é
tek föl magatokat Istennek, mint a halálból uj 
é l e t r e föl t ám a d o t t ak'' Ha a ti megtéréstek igaz, olly 
nagy változásnak kellett veletek történnie, mintha hallottai
tokból támadtatok volna föl. S minö változást látunk? Tor· 
zításhoz hasonló változást, olly változást, melly l{ é~ napig 
alig tart. Ezt teszi-e : me g h a l n i a b ü nnek? En leg-

1) Exhibete vos tamqua.m ex mortuis viventes. Rom. VI. 13. 
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kevesebbé sem csodálkozom, kereszény atyámfiai! ha a 
hitszónokok és gyóntató atyák gyakran kén~·telenek panasz
kodni, hogy kevés megujult ember és kevés igazi megtérés 
találkozik. - De habár lerontottátok volna is magatokban a 
bünös testet: ez meg nem alakít titeket uj emberekké i h a
n em még a n n ak cs i r á i t is me g ke ll. t ám a d n o t ok, 
m e g k ü z d v é n a g o n o s z v á g y a k k a l. És ez teszi beszé
dem második részét. 

ll. 

A győzelem, mellyet ami Urunk Jézus Krisztus roa
lasztja által a bün fölött nyeril.nk, nem azon teljes és tökéle
tes győzelmek közül való, mellyek egyszerre véget vetnek a 
harcznak, s örök nyugalmat hagynak magok után. E győ
zelem dicsőségét és gyümölcsét ho5szu tusák által lehet csak 
megőrizni; mert legyőzvén a bünt, annak ok fejét is meg kell 
tamadni. Erre int minket a föltámadott Jézus Krisztus. Az ő 
dicsőséges föltámadásában leginkább a~ nevezetes, miként ő 
nem támadt fol hasonlóan Lázár hoz, hogy ujra meghaljon. Ö 
nem csak a halált győzi le, hanem annak forrásáig megy, és 
legyőzi magát a halandóságot is. 6 nem csak tökéletes békét 
élYez, elűzve a nyugtalanságot és félelmet, mellyek ez el
mult napokban olly erősen izgatták lelkét; hanern gyökerestUl 
is kitépi azokat, s lelke most már nem csak nem izgatott, de 
még csak nem is képes az izgatottságra. Ekképen látjuk, ke
resztény atyámfiai! hogy az Isten Fia föltámadása által, kut
fejében támadta meg a halált, s forrásában fojtotta el a 
gyengPséget. Nekünk e példát kell követnUnk. 

Miután megzaboláztuk a bünt, menjünk át a gonosz 
kívánságok forrására, vagyis az érzéki vágyakra i s mint
hogy ez életben nem irthatjuk ki azokat tökéletes győzelem 
által egészen, igyekezzUnk legalább gyengíteni azokat foly· 
tonos harcz által. E harcz a rui gyakorlatunk zarándoklá
sunk folytában. E harcz által ujúl meg, atyámfiai! napról 
napra a belsö ember. É's hogy megértsétek ez igazságot, ta.· 
nuljátok meg rnindenek előtt sz. Ágostontól, miszerint a sze .. 
retet országa két oldalról tekintethetik. Van a szeretetnek 
ollyan országa, hol mÍl1den érzéki vágy ki van irtva, hol 
gonosz kivánságok nem léteznek i s van ismét a szeretetnek 
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ollyan országa, hol az ember legyőzi ugyan az érzéki vá
gyakat, . de hol azok ellen mindig kénytelen küzdeni. A sze
retetnek azon országa, hol az érzéki vágy kioltatott, a hol
dogoknak jutott osztály részül; aszeretet azon országa pedig, 
hol a legyőzött kéjvágy nem szünik meg ellentállást táma5z
tani, a halandó emberek gyakorlása. Amott tehát tökéletes 
békét élvez az ember; mert semmi gonosz vágy ott nem lé
tezik többé: itten győzeh}let arat az ember, de nem élvez 
békét; mert, miként sz. Agoston mondja, "a test, melly a 
lélek ellen föllázad, nem győzethetik le veszély, nem fékez
tethetik kényszer, következőleg nem kormányoztathatik 
nyugtalanság nélkül" 1). S épen illy különbség vagyon a 
szentek között, kik az égben s a szentek közt, kik a földön 
vannak. A mennyekben lakozó szentek megujult emberek; a 
foldi szentek pedig olly emberek , kik magokat t;negujítják. 
Amott, a már megujult emberekre illenek sz. Agostonnak 
eme szavai: "az érzéki vágy kialudt, sa szeretet tökéletes" 2); 

ez a boldogoknak jelszava. Itt, hol az emberek megujítják 
magokat, "az érzéki vágy csökkenik, s a szeretet mindegyre 
növekszik:" ·1) Következőleg ott diadalmaskodnak , itt pedig 
harczolnak az erények; amott az erények kip!henik mago
kat, itt pedig munkálkodnak; mi ama nyugalom után tö
rekszünk, de azt fáradsággal kell megérdemlenünk; mi ama 
béke után sohajtazunk , de csu pán e harcz által juthatunk el 
hozzá. 

Ti vagytok, oh Isten gyermekei! e harcznak tárgya s 
egyszersmind szinhelye. Mind ezen harczok az emberért kez
dödnek; benne támadnak. Ö maga az, ki támasztja azokat. 
A szeretet az örök javak felé ragadja őt; az érzéki vágy a 
mulandó javakra irányozza gondolatait. Soha sincs gonosz 
hajlamok nélkül: vagy a test ingerli szüntelen, vagy a di
csöség hiúsága hízeleg neki. - Bár mennyire legyen is 
szándékában jót cselekedni , saját magába gyökerezett 
gonoszra fog találni, mellytől megszabadulni nEm képe:::. 
,,J ó t c s e l e k e d n i a k a r v á n t n, l á l o m m a g a mb a n e 

') Et illa, quae resistunt. pericuicsa debellantnr proelia; et illa, quM victa sunt, 
nondum securo triumphantur otio, sed ndhuc sollicita premun1ur imperio. 
D e C i v i t. D e i, !ib. XIX cRp. XXVII t. VII col .572 

1) Cupiditate extincta, charitate com pieta. Epist, CLXXVII. no. 17, t. U. col. 628. 
8 ) Dellciente cupiditatc, crescente charitate. U. ott. 
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t ö r v é n -y t: h o g y a r os z h o z z ám r a g a d o t t" t). Hogy 
viseli magát a jámbor férfiu e harczban? Az érzéki vágy 
öt azon jónak eszközlésében akadályozza, mit véghez vin
ni akarna; ellenben , így szól szent Ágoston, ő nem en
gedi, hogy az érzéki vágy mindazon gonoszt elkövethes
se, mellyet óhajtana. Ö nem akadályozhatja ennek érze
tét, de azért még sem követi azt. Ha nem teljesítheti is leg
főbb tökélyében a parancsot: "Me g n e ki v á n d" 2); leg
alább teljesíti ezt: "Ne menj kivánságaid után" 3). A 
bünnek némi maradványai találtatnak még benne; de nem 
engedi azokat uralomra vergődni, miként sz. Pál apostol 
mondja 4); "N e u r a lk o d j ék a b ü n," úgy, hogy ha nincs 
is minden jónak birtokában, sanyargattatásában mégis leg
alább vigasztalására szolgál az, hogy semmifél,e gonoszban 
nem találja gyönyörét: "épen úgy, mondja sz. Agoston, va
lamint a sötétségben nem találhatunk gyönyört, jóllehet a 
teljes világosságra sem függeszthetjük tekintetünket" 5). 

Illyen az embernek állapota e világbani számkivetése alatt: 
szünet nélkül küzd saját gyarlósága ellen, s illy módou ujúl 
meg, igyekezvén naponkint öregségének egyegy redőjét el
törölni. 

Nagy Isten! Megengeded-e a halandónak, hogy itt 
cllened egyenest magadnak panaszkodjék? lVIiért hagyod 
szo1gáidat azon boldogtalan kényszerben, hogy belsőjokben 
mindig találtatnak vétkek, mellyeket le kell gyözniök? 
Miért nem adod meg nekik egyszerre azon tökéletes békét, 
melly szenvedélyeiknek minden nyugtalankadását lecsilla
pítaná? Sz. Pál intézte hajdanában lstenhez e panaszt. So
káig könyörgött, szabadítaná meg őt Isten a terhes kisértet
től; s mit nyert válaszu!? "Elég neked az én kegyel
mem'·' !J); mert akképen szoktam bánni választottaimmal, 
hogy erejök a gyengeségben növekedjék. - De én még to
vább megyek, és kérdezlek, oh Istenem! mi azzal a te szán-
1) lnvenio igitur legern, volenti mil1i facere bonum, quoniam mihi malum adja-

cet Rom. VII. 21. · 
2) Non concupisces Deus. V. 21. 
3) Post concupiscentia.s tuas non eas. Eceli. XVlll. 30. 
~l N on regnet peccatum. Rom. VI. 12. 
~) Potest ocul us nullistenebris delectari, quamYis non possit in fu] gentissima luce 

defigi. De Spirit. et lit. No. 65. t. X. col. 123. 
0

) II. Cor. XII. 9. 
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dékod? Milly titok van itt? Miért rendelte4 Te azt úgy, hogy 
az erő a gyengeségben tökéletesedjék? Sz. Agoston megmond
ja ezt nekt(~k, uraim! Itt a gőgnek hazája van; s valamennyi 
bennünket környező kisértetek közt a legveszélyesebb és leg
hathatósabb az, melly minket nz önhittségre ösztönöz. Ez 
az oka, hogy Isten erőt adva nekUnk, egyszersmind meg
hagyá gyengeségünket. Ha csupán csak gyengeséggel bir
nánk, folytonosan legyözettetnénk; s ha ismét csak erö
vel lennénk fölruházva, úgy gőgösök- és tűrhetlenekké 
váluánk. Isten ollyképen mérséklé a dolgot: hogy a gyarló
ság alatt össze ne roskadjunk, erőt adott nekünk; "s hogy 
más részről fölfuvalkodottakká ne váljunk az erőben, úgy 
rendelte, hogy ez erő a gyarlóságban tökéletesedjék" 1). ' 

Bámuljátok tehát, oh Istennek gyermekei! a mennyei 
Atyának irányatokbnn tanusított eljárását! Jól tudjaö, hogy 
ti kevélyek vagytok. Ezen vétek elválaszthatlan termé
szetünktől. S ö eme fölfuvalkodottság ellen gyógyszert ké
szített a mi gyarlóságunkból. Tanuljátok meg haszonra for
dítni gyengeségteket. Hasznotokra pedig akkor válik, ha 
megtanít az alázatosságra, a magatok iránti bizalmatlanságra, 
és arra, miképen járjatok mindenkor félelemben. Haszna
tokra válik, ha megtanít imígy szólani Jóbbal: "Midőn el
l~ntálltam a kisértetnek, szivem e győzelem miatt föl nem 
fuvalkodott, és én nem illetérn kezemet saját szfijcsókom
mal" 2). Mit jelent ez : kezét sajátcsókokkal illetni? Ez an~'
nyit tesz, mint a jó sikert önerejének tulajdonítani, és a jó 
tettért önmagának hálálkodni. Távollegyen tőletek; hiveim! 
e gondolat. Ha karotok erős volna, neki tulajdoníthatnátok 
diadalatokat; megcsókolhatnátok azt tartózkodás nélkül; ne
ki adhatnátok hálát a jóért, mellyet eszközlöt.t. De mivel 
azt gyengének és tehetetlennek találjátok, emeljétek fölebb 
szemeiteket és mondjátok az isteni apostollal : "H á l a l é
gye n az Istennek, ki nekünk győzedelmet adott 
a m i u r u nk J é z u s K r i s z t u s á l t a l" 3). 

1) Virtus, qua hic, ubi superbiri potest, ne superbiatur, in intlrrnitate perflcitur. 
Cont. Julian. lib. IV. cap. Il. no. ll. t. X. col. 590. 

2) Si laetatum est in abscondito cor meum, et osculatus sum rnanum rnearn ore 
meo. Job XXXI. 27. 

1 } Gratias Deo, qui d;dit nobis vidoriarn per Dominum nostrum Jésurn Chri
stum. l. Cor. XV. a7. 
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Az még nem elég, keresztény atyámfia! hogy gyarló
ságtok alázatosokká tegyen titeket; szükséges még, hogy 
buzgók és mun]{ásak is legyetek. A keresztény alázatosság 
a bátorságnak nem elnyomása. Minél gyengébbnek érzi az 
magát, annál merészebb és válalkozóbb. "Az erő a gyenge
ségben tökéletesedik.•' 1) Minél inkább nyomaszkodnak rá a 
gonosz vágyak, annál nagyobb ösztönt kap az azok elleni 
küzdésre; s a vénségnek csirái, mellyekkel önmagában min
dig találkozik, kényszerítik e küzdelemnek naponkinti meg
njítására.. Ezek a valóqi érzelmek, mellyekei a husvét szent 
ünnepén ajánlhatok nektek. Mindnyájan azzal foglalkoztatok 
e szent napok alatt, hogy magatokat a büt~bánat szentségé
ben megujítsátok. Nem is várhatok tőletek egyéb érzelmeket, 
a nélkül, hogy jámborságtokat megsértsem. Valóban, Jézus 
Krisztus vére nem hiában folyt a kalvária hegyen, s az lsten 
Fiának sebei nem tépettek fol sikertelenül a ti kebletek meg
indítására. Hogy ha tehát megnjúltatok a bün bánat szentsé
ge által, úgy "a r é g i e k e lm u l t ak , s n ek t ek u j é l e
t e t kell ke z d e n e t ek" 2). Vegyetek tehát búcsut örökre 
a gyalázatos társalgásoktól, vegyetek búcsut a szabados élet
től, s vegyetek búcsut a megrögzött cller~ségeskedésektől. 
"De ne gondoljátok, hogy elegendő, csupán csak egyszer 
megujúlni; magát az ujítást is meg ],ell ujítani." J) -
Még az kevés, ha csak a bnöket levetjük, s azoktóllelkiis
meretünket megtisztítjuk; hanem még a gonosz vágya
kat is meg kell támadnunk , a rosz hajlamokat is ki kell 
irtanunnk, mellyeket a bün visszahagyott bennünk, mint 
valamell y csirát, mi által csakhamar ismét föléledni re
mél, mint valamell y gyökérmaradványt, melly csakha
mar kihajtandja ben~ünk a gyomot. A foltámadott Jézus 
int erre benneteket. Ö nem csak, hogy legyőzte a halált, 
hanem még annak gyökerét is kiirtotta magában. -
Azonban nem elegendő lelketeket megujítani; 
hanem a test megujításának alapjait is le kell 

1
) Virtus enjm in infirmitate perficitur. II. Cor. Xll. 9. 

~) Vetera tra1:1sierunt: ecc;e facta sunt omnia noYa. U. o. V. 17. 
3

) N eque enim putes, quod innovntio vitae, quae dicitu r semel facta, suffieia t; 
sed semper et quotiuie, si dici potest, ipsa novitas innovanda est. Origen. in 
Epist. ad Roman. lib. V. Nr, 8. t. IV. 562. 
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r ak n o t ok. S ez teendi fcjtegetésem tárgyát a harmadik 
részben. 

III. 

Midőn azt mondom nektek, keresztény atyámfiai! hogy 
a sirból kiemelkedett, dicséret- és dicsöséggel koronázott J é
zus, a mi foltámadásunk záloga; s hogy azon halhatatlan 
fény, melly testét környezi, csalhatatlan jele annak, mit re
remélhet egykoron a mi testünk is: olly igazságot mondok 
nektek, melly, miután a szent apostol olly világosan tanított 
arra minket, 1) a hivek mindegyike előtt eléggé ismeretes. 
De ha azt adom e ta.nításhoz, miszerint eme uagy és isteni 
munka már ez életben ami halandó testeinkben veszi kezde
tét: ez talán meglepő lesz rátok nézve, s alig Loghatjátok 
meg, hogy már a romlottság ideje alatt mozdítja elő Isten 
testünkben az ö boldog halhatatlanságának müvét. Figyelj 
föld és hamu, és örvendj az Urban! Mialatt e halandó test te
hetlenség- és g-yarlósággal terheltetik, már is az lsten egy 
változhatlan állománynak alapját veti m6g abban. 1\Iíg egy
részről vénhedik, másrészről megujítja azt az lsten. Míg na
ponkint a legveszélyesebb nyavalyák martalékani s a legbi
zonyosabb halálnak tétetik ki, lsten az ö szent lelke által 
annak dicsőséges föltámadásán müködik. 

Szent Pál, hogy megfoghatóvá tegye előttünk a testnek 
megujulását, azt mondja, ,hogy az a Szentlélek templomává 
vá W~); s ez a.dott okot sz. Agostonnak arra, hogy e titkot gyö
n)·örü hasonlat általfejtse meg nekünk. Ugyanisaztmon·lja, 
hogy testünk a kereszténység malasztja által ujultmeg, olly
formán, mint valameily pogány templom szokott megujíttat
ni, mellyben azelőtt bálványok imádtattak, most pedig az élő 
Istennek szenteltetik föl. Először is a bálványok döntetnek 
le; s miután a pogány vallásnak minden jelvényei eltörül
tettek, az igaz Isten tiszteletére készíttetik el, s nemesebb 
czélra szenteltetik föl. Ekképen kell megujítanunk, mikép sz. 
Ágoston mondja, halandó testünket is, melly az előtt a bálvá-

1) Philipp. Ill. 21. 
1J I. Cor. III. 17; VI 19. 
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ny ok temploma volt, most pedig a nialaszt által ,.az Urnak 
sze n telt templommá" válik, t em p 1 um sa n c t um D o ru i
n o, miként az apostol mondja. Először is szét kell törni a 
bálványokat, vagyis azon duló szenvedélyeket, mellyek az
előtt e templomban uralg? istenségek valának: ,~Ezeket kell 
lerontani, úgymond sz. Agoston, mint a bálványokat" 1). 

"De, miként e nagy tanító emlékezik, a testnek tagjait nem 
kell elrontani, haneru csak megváltoztatui, hogy szentebb 
ezéinak szalgáljanak, hogy valamint előbb a tisztátalan ét·
zéki vág~'aknak szalgáltak, úgy szalgáljanak jelenleg a sze
retet malasztjának" 2). Keresztény atyámfiai! illy módon 
válik a mi testünk, ezen lJálvány templom, a Szentlélek tem
plomává, mellyet jelenlétével fog betölteni. 

Lássuk már, miképen tölti be a Szel)tlélek testünket; 
miképen veszi azt birtokába. U gy anazon sz. Agoston gy ön y örü 
elv által értelmezi azt: "Mindent bir az, így szól ö, ki az 
uralkodó részt kezében tartja;~' már pedig bennetek, foly
tatja a nagy férfiú, a nemesebb rész, vagyis "a lélek foglalja 
el az első helyet; ezt illeti az uralom" a). E két elv megala
píttatván, azonnal e következtetést vonja belölök: minthogy 
Isten tartja kezében a nevezetesebb részt, vagyis a lelket és 
szellemet, a jobb résznek l{özremunkálása által a cseké
lyebbnek is birtokába helyzi magát; a fejedelem által az 
alattvalót is meghódítja; s uralkodván a lélek fölött, kaijait 
a testre is kite1jeszti, s ennek, mint az ő templomának, birto
kába helyzi magát. Ime, ekképen ujúl meg testetek, sze
rencsésen urat cserél, s jobb kezekbe megy át. Természe
ténél fogva a léleknek volt sajátja; a romlotság által a bi\n
uek szolgált; az e gél y által Istenhez tartozik. A lélek alá
vetvén magát lstennek, átviszi rá minden uralmát: valamint 
a házasságban a nő férjét teszi nlinden vagyonának urává, 
s átadja neki nlinden hozzátartozóit. A lélek boldog szel
lemi házasság által lstennel egyesülvén, öt minden javainak 
urává teszi , mint a ki a boldog szövetségnek feje és ura volt 
"s teste követi öt, mondja Tertullian, mint nászajándékának 

') Ista. in nobis tamquam ido la frangenda sint. Serm CLXIII. N r. 2. t. V. col. 785. 
2) ln usus autem meliores vertendasunt ipsa corporis nostri membra; ut quae 

serviebant immunditiae cupiditn.tis, serviant gratiae charit.'\tis. U. ott. 
8) Totum possidet, qui pincipatum tenet. - ln te principatur, quod melius est. 

Serm. CLXI. Nr. 6. t. V. col. 777. -
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egy része; s a helyett, hogy pusztán csak a léleknek szo]gája 
volt, a Szeutiélek szolgájává válik" 1). 

Oh test, milly boldog vagy, hogy illy jó gazdána.k ke
zébe jutottál! Ez veti meg benned a halhatatlanságnak alap
ját, melly után sovárogsz. Minek oka elég világoi", csak min
dig ugyanazon elveknél ma.radjunk. Isten, miként mondók, 
betöltve lelkünket, testünket birtokába vevé; következőleg 
oh halál! te azt el nem veheted tőle. Te azt hiszed, hogy az 
martalékul esett neked; ez azon ban nem egyéb letétnél, melly 
rád bizatott és kezeidbe adatott. lsten fogja tudni visszakö
vetelni uralmát. lsten Fia mondotta, hogy A t y j á n ak ke
z e i b ö l semm i t sem l e h e t ki csikar n i 2); mert a ke 
zek hatalmasak lévén, sennni erőszak azokat le nem győzheti, 
se nem kényszerítheti, hogy prédáját kibocsássa. Minthogy 
tehát az lsten kezét már rátette testünkre, az ö szent lelke, 
mit a szentirás ujjának nevez, lép~tt annak birtokába. Kö
vetkezőleg, oh hivöknek teste l a világnak bármelly :zugába 
vetett is téged, vagy hamvaidnak valameily részec~kéjét, az 
enyészet, te mindig az ö oltalma alatt leendesz. Es te fold 
minden halandónak anyja s egyszersmind közös sírja! bár
minő sötét mélységben nyelted is el és rejtetted testünket, 
egy napon egészen Visszaadandod azt, s hamarább elmulik 
az ég és fold, mint csak egy hajszálunk csorbulást szenvedjen. 
Miél't? keresztény atyámfiai! azért, mint már mondám, hogy 
miután tudniillik az lsten testünknek urává lett, azt birnia 
kell az örökkévalóságban a nélkül, hogy bármilly erőhata
lom akadályozhatná müvének bevégzését abban. 

Éljetek e reményben, uraim! s e közben testeteket a 
Szeutiélek templomának tekintvén, ne engedjétek abban ura
lomra vergődni a már fölforgatott bálványúkat. A ti testetek 
azon állapotban, mellybe Isten helyezte azt, szentségtörés nél
kül meg nem sértethetik. "N em t u d j á t o k-e, mondja szent 
Pál, hogy ti az Istennek temploma vagytok, és 
az Istennek lelke lakozik bennetek? Ha valaki 
pedig az lsten templomát megfertőzteti, e l-

1) Sequitur animam nubentem spiritui caro, ut elotale mancipium; et jam non 
animae famula, sed spiritue. De Anim. Nr. 4. 

1 ) Nemo poteat rapere quidquam de manu patris mei. Joann. X. 29. 
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v es z t i a z t a z Is t e n" 1). Igy tehát; keresztény atyámfiai! 
ne szenszégtelenítsük meg a Szentlélek templomát; s mint
hogy hitünk szerint a mi testiink egy templom: birja azt 
mindenikünk szentségben és tisztességben; a tisztátalan ki
vánság zabolátlansága által megne becstelenítse azt , mint a 
pogányok, kik nem ismerik az Istent; mert "Isten nem hivott 
minket tisztátalanságra, hanem szentségre a mi Urunk Jézus 
Krisztusban 2)." Oh szent szüzesség! a te foladatod őrizni e 
templomot; a te foladatod elhárítani annak megszeutségte
lenítését. Azért mondá Tertullian a szép szavakat, mellyeket, 
hogy emlékezetek be véssetek, nagyon kérlek benneteket. "M i u
tán a Szeutiélek belénk szállott, hogy itten lakozzék, mint va
lam ell y templomában: e templomnak őrszelleme a szüzesség; 
ez, miként Tertullia u mondja, abban a szentély szolgája :i).'' 
Az ő kötelessége Íoldiszíteni, az oltárt, mellyen égnie kell e 
mennyei illatnak, akarám mondani, a szent könyörgéseknek, 
s mintegy kellemetes illat gyanánt lsten szine elébe fólszál
laniok. 

Azonban oh templom! oh oltár! oh emberi test! oh em
beri szív! mennyi szentségtelenítést látok én bennetek! "Em
ber fia, közeledjél hozzám, mondja a Szentlélek Ezekielhez~), 
s utálatosságokat mutatok neked. És én közeledém, így szól 
a proféta, s láttam a templomot és a szentélyt: s itten utá
latosságokat. Ime, gondolám magamban, mÍl1den oldalról emel
kednek a bálványok; az élő Istennek saját templomában, 
sőt magának az élő Istennek oltárán, a hamis isteneknek ál
doznak. Ottan vala a féltékenység bálványa: dicsvágy, te 
emelted azt; a hány vetélytársat csak látRz, mind annyi 
áldozatok azok, mellyeket e bálványnak foláldozui ahaj
tanál 5). Amott férfiak, háttal az Ur temploma ellen, arcz
czal pedig napkeletre fordulva imádák a folkelő napot : a 
mosolygó szerencsét 11). Ök feledék az igaz Istent, s imá
dák a szerencsét. S a templom beljében asszonyok Ado· 

1 ) Disperdet illum Deus. I. Cor. III. 17. 
~)Thess. IV. 4. 5 7. 
8 ) Illato in nos, et consecrato Spiritu sancto, e jus templi aeditua et antistita pu-

dicitia est. De cult. fem. lib. II. Nr. I. 
4) Ezech VIII. 10, ll. 
S) Idoium zeli. Ezech. VIII. 3. 
") Do rsa habentes contra. templum Domini et faci es ad orientem, et ado ra ban t ad 

ortu1u solis. U. ott. 16. 
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nist siraták" l). Ne kényszerítsetek am1ak kimondására, hogy 
ez az érzéki szeretet áldozata. E látvány megrémít bennete
ket. S ami nektek mások irányában borzalmat okoz, az ne 
okozzon-e borzalmat magatok irányában? Oh test, mellyet 
lsten templomau) választott! oh szív, mellyet Isten óltáraul 
fölszentelt! mennyi utálatosságokat lelek én bennetek ! meny
nyi hamis istenek, mennyi bálványok imádtatnak hajlékai
tokban! 

Azonban meglehet, a föltámadt J é z us Krisztus tisztele
tére le fogjátok dönteni azokat, s az egész egyháznak eme 
nyilvános ajtatossága arra fog indítani titeket, hogy e tem
plomot megtisztítsátok, s a bálványokat összetörjétek. Ah! 
de mennyi okom van félni, hogy ti sirjaitokból, mint vala
meily rémek s az élőknek árnyképei, fogtok kikeini, mely
lyeknek csak látszólagos alakja, de sem élete sem szive nem 
leend; mellyek egészen mesterkélt s mintegy kivülről alkal
mazott mozdulatokat és müködéseket fognak tenni, nem belső 
okfőből származottakat! Ha ti egyszer föltámadta tok, minden 
előbbi kötelékteknek meg kell szakadnia. Azt kell monda
notok: hiában csábítotok engem hiu és vétkes kívánságok: 
én nem ismerlek titeket; hiában emlegetitek a régi barátsá
got: bennem nagy változás ment végbe, mellynél fogva tel
jesen megfeledkezem rólatok. Igen, eme változás egy halál. 
Eme változás egészen más _emberré tett engem. S ti azt akar
játok, hogy ismét az előbbi módon cselekedjem? - Én te
hát nem elégszem meg könnyü változással. Keresztény 
atyámfia! E szent ünnepek alkalmával az élet forrásából, a 
szentségek kutfejéből merítettél; úgy hiszem, te megnyerted 
a malasztot; te uj életet kezdettél Jézus Krisztussal. Ez uj élet 
itt alant csak kezdődött, s midőn teljesedésbe ruenend, mind
azon bámulandó hatásai lesznek, mell yeket az imént el ötted 
rajzol tam. Egy hó, egy hét, egy nap mulva talán ismét föl· 
ébrednek benned régi hajlamaid. Az iszákosság, ·szemtelen
ség, boszuállás ösztönözni fognak, hogy el~get tégy hamis 
vágyaiknak. Te megbocsátád ellenségednek a sérelmet; a 
gyülölet fulánkja megujúl szivedben. Megállj nyomorult, gon
dold meg: minö szép reményeket fogsz te meghiusítani; minő 

1) Pl11.ngentes Adonidem. U. o. 14. 
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szép kezdetet ruegszakítani. Hogy ba csakugyan türhetetlen 
gonoszság, kitépni a szántóföldeknek sa1jadzó vetését, mert 
az képezi aratásunk reményét; hogyha mi különös nagy 
megbántásnak tartjuk, ha valaki kertünkheu egy fratal nö
vényt kiszakít, mert az szép gyümölcsöknek termésével ke
csegtetett: mil1y örültség tőlünk, milly nagy megbántása sa
ját magunknak, az egyháznak, a Szentléleknek, elűzni ma
gunk tól a Lelket, mellyolly szép müvet kezdett meg ben
nünk; megvetni a malaszto~, mclly a halhatatlanságnak 
magva; elveszteni az uj életet, melly naponkinti növekedése 
által ~ fontebb rajzoltam tökélyt elérte volna. 

Következőleg, atyámfiai! valamint Jézus Krisztus föltá
madott: szintúgy járjunk az életnek ujságá ban. Itt alant 
e világnak számkivetésében annyi viszontag~ágok közt élvén, 
gondoljuk meg, miként nem létezhetik jobb valami ama szép, 
dicső reménynél, mellyet az Isten nekünk nyujt Jézus Krisz
tus által. Miután büneinket a töredelem alázatosságában be
valottuk: szünjünk meg szeretni azt, amit ünnepélyesen meg
utáltunk az anyaszentegyház szolgája előtt, lsten és az ö 
szent angyalainak jelenlétében; Ne téljünk vissza többé a 
mocsáros vizekbez, miután Jézus vérében megmosdottunk. 
S miután az ö isteni testében részesültünk, me ll y a mi föltá
madásunk záloga: ne közlekedjünk a sátánnal, sem az ö pom
pájával, vagy cselekedeteivel, s az Isten lelkét1ek szent öröme 
győzze le a világna.Js- núnden haniis örömeit. 

Eszembe jut itt, keresztény hivek! azon isteni és lelki 
öröm, melly hajdanában husvét napján nyilatkozott az egy
házban. Ez valóban mennyei öröm volt, olly öröm, melly 
Jézus Krisztus tiszteletét emelte; minthogy nem vala egyéb 
tárgya, mint az ö diadalának dicsősége. Ez oknál fogva a Jeg
távolabb esú pusztaságok s a legborzasztóbb magányok is 
mosolygó képet öltének magokra. Igaz ugyan, hogy jelenleg 
is vigadunk; azonban, oh Megváltóm! nem Te vagy örömünk 
tárgya. Mi örvendünk, hogy már most nlinden kihágásnak 
átengedhetjük magunkat. Vége a böjtnek, vége a szigoru 
életmódnak; olly kevés gondot fordítottunk különhen is a 
böjt alatt arra, hogy életünk rendetlenségeit helyrehozzuk: 
s most egészen tágítunk a renden. A szent husvétnap, arra 
rendeltetv e, hogy uj életet kezdjüuk a Megváltóval, vissza-
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hozza ismét a századnak veszélyes kéj gyönyöreit, ha csak kis 
pihenést engedünk magunknak; s a feledékenységbe temeti 
az önmegtagadást és bünbánatot: annyira megtágult nálunk 
a [egye~er~ .. Mi azt hiszszük, már eleget tettünk, ha csak úgy 
szmre, Imigy-amagy elvégeztük a gyónást és áldozást. Mi 
talán részünkről szentségtörés is lehetett. De habár, a mint 
hinni akarom, szent volt is e cselekedet, ti a munkának még 
csak felét tettétek meg. ' 

Keresztény hivek! Isten nevében mondom ezt nektek : a 
fö dolog még hátm van; mi abban áll, hogy javítsátok meg 
bünös élteteket, szüntessétek meg a rendetlenséget erkölcsei
tekben, s irtsátok ki a megrögzött szokásokat, mellyek tilint
egy termÉ'szetté váltak bennetek. Ha egyszer megigazúlva 
lesztek, megvallom, nincs többé mit felnetek az örök kárho
zattól. De azért ne képzeljétek, hogy már is biztosságban 
vagytok. Rettegjetek gonosz kivánságaitoktóL Féljetek azon 
tárgyaktól, n1ellyek sokkal inkább tetszenek nektek, hogy 
sem keresztényhez illenék , ki a Megváltó testében része
sült. Féljetek ama veszélyes alkalmaktól, mellyekben a ti ár
tatlanságtok annyiszor hajótörést szenvedett. - A tapaszta
lás után okuljatok. Ez indítson benneteket üdvös ovatosságra; 
mert a penitentzia két tulajdonsággal bir, s mind a kettő egy
formán szent és sérthetetlen. 

Kérlek, jegyezzétek ezt meg magatoknak. A peniten
tziának két tulajdonsága van: gyógyszer az a multra, s óv
szer a jövőre. A kézség, elfogadni azt mint gyógyszert 
mult kihágásainkért: a bánat az általunk elkövetett bünök 
fűlött; a kézség elfogadni azt mint óvsztrt a jövőre: a fi ui 
felelem az általunk elkövethető bünöktöl s azon alkalmaktól, 
mellyek minket ama hUnökre csábíthatnának. Őrizkedjetek, 
hiveim! megsérteni a penitentziatartás szentségét, egyik vagy 
másik részében; nehogy ekkép a Megváltónak malasztját és 
bökezüségét elveszítsétek. 

Ekképen ne tegyük le soha a tiszteletteljes félelmet, 
melly ártatlanságunknak egyedüli őre. Féljünk inkább Jé
zus Kl'isztus elvesztésétől, ki vére által minket magának vál
tott meg. A hol csak látom öt, kaijait terjeszti felénk, 
mondván: jö,tietek föltámadni velem. Jézus Krisztus az 

25. 
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At-yának jobbján karjait terjeszti felénk: jöijetek, úgymond, 
uralkodni velem j azok lesztek egy napon, a mi én vagyok 
e dicsőséges lakban j éljetek, vigasztalódjatok e remény
ben. Én boldog vagyok, én halhatatlan vagyok: legyetek 
halhatatlanak a malasztban. Igy végre el fogjátok érni 
mennyekbe:n az uj élet végteljesedését, vagyis a tökéletes 
igazságot, a biztos békét s a test és lélek halhatatlansü
gát. Amen. 



Husvét tinnepére. ll. 
P y r k e r t ö l. I.· •) 

A megfeszittetett názáreti Jézust keresitek? Föltámadott 
- Már/€: 16, 6. 

Krisztusban szeretett hiveim! Hitünknek szerzője Krisz
tus Jézus, kit a szerencsétlen első szülőink vétke miatt elégté
telt kivánó isteni igazság arra választott, hogy az első bün
nek eredetiképen mindnyájunkra elszármazott szennyét le
mossa, és elvesztett jogunkat a mennyei boldogságra vissza
szerezze, jól tudta azt, hogy azon három esztendő alatt, mel
lyekben ő maga tanított, az ő tanítása Judeának határain 
túl nem hatott; ő pedig ab ban nem csak a zsidó népet, hanem 
a világnak minden nemzetét akarta részesíteni: ugyariazért 
dicsőséges mennybemenetele előtt megparancsolta tizenkét 
választottainak - az apostoloknak, -- hogy elmenvén az 
egész világba, prédikáljanak minden teremtménynek 1). -

Az igaz anyaszentegyház tanítása szerint az apostoloknak 
utódai a püspökök; ezeknek is tehát parancsoltatott magától 
Megváltónktól, hogy az ő hitét hirdessék, az ő tanítását ter
jeszszék, prédikálván minden teremtménynek. 

A véghetetlen isteni kegyelem és bölcseség ezen megye 
főlelki kormányát az én kezeimbe adta. Engem választott 
arra, hogy· az üdvösség utján fővezetőtök legyek; követke
zésképen, hogy én is ama szelid Jézusnak tanítását nektek 

•) Hátrahagyott kézirataiból. Mondatott az egri föegyhá.zban. 
1) Márk: 16. 
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hirdessem, mellyet az apostolok isteni mesterök parancsolat
jából hirdettek a nemzeteknek. De ezen parancsolatnak meg·· 
felel ismét a ti részetekről azon kötelesség, hogy az én okta· 
tás~ imat szivetekre vegyétek, azokat ezen szent falakon ki
vül is kövessétek, és igy magatok is tanításomnak czélját~ 
melly egyedül a ti vigasztalástokra és örök boldogságtok 
eszközlésére vagyon intézve , előmozdítani igyekezzetek. 
Megismerik a szentirás bizonysága szerint a juhok pászto
ruk szavát ; megismeri a jó pásztor is juhait: ismerjetek 
meg tehát ti is engem, mint örök boldogságtokat minden 
igyekezettel megszerezni kivánó· fő lelki pásztortokat; és ad· 
játok meg egyszersmind nekem azon lelki örömet, hogy Jé
zus tanításának, mellyet elétek terjesztek, követéséből, én 
is titeket, mint oktatásaimat igaz szívvel elfogadó és teljesítő 
jó hiveimet megismerjelek. -

Szent hitünknek minden ágazata olly jeles erkölcsisé
günkre, olly csalhatatlan igazságára nézve, hogy akár mel
lyikből is magunknak üdvösséges tanítást vehetünk; de mi 
jobbat választhatnék én most beszédem tárgyaul, mint amit 
az anyaszentegyház maga, ezen napra istenfélő elmélkedé
sünkre rendelt,- Krisztus Urunknak önnön erejé
höli dicsőséges föltámadását,- hitünk igazságá
nak e legföbb bizonyságát, mellynek emlékezetére tartjuk 
mai nap a kereszténységnek eme sátoros ünn~pét? - Ma 
mondhatjuk mi is Dávid prófétával: "E z am a n a p, me l y
ly e t Is t e n sz e r z e ; ö r v e u d j ünk és v i g a d j u n k 
azon" 1). Mennyi ok legyen pedig ebben foglalva szivünk
nek vigasztalására, mutatja azt Krisztus tanítványainak pél
dája. 

Véghetetlen öröm lepte meg sziveiket, midön olly vé
letlenül elenyészett előttök a mult napoknak halálsötét fel
lege. Még a Szentléleknek ereje által megerősítve nem lévén, 
hogy a menn y ei tárgyakra és a természetfölötti kincsekre 
mély vágyódással fölemelnék ~zemeiket, csak ezen világnak 
relllénységeivel táplálták magokat, és Krisztus Jézustól csak 
e vifá~op v4rtak jutalmat, - földi javakat, nagy dicsőséget 
és kincseket azon országban, mellyet~ amint gondolták, ezen 

1) Zsolt. 17, 24.. 
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a világon fog folállftani. Ú gy is látszott nekik , hogy közel 
volnának ezen ezéihoz, midőn tanítójok pompásan beméne 
Jeruzsálembe i midőn a nép, lábai alá teljesztette ruháit, vi
rágzó pálmafa ágakat hányt e1ébe, és örömharsogva kiáltá: 
"Hozánna Dávid fiának!-:- áldott, a ki jön az 
U r n ak n e v é b e n !" 1). De csakhamar megszünt ezen ör
vendezés, és eltünt mint a füst azon tisztelet, mellyel a köz
ség Krisztusnak hódolt. - Nem régen azelőtt magok is hal
lották őtet nyilván beszélni közellévő kínos szenvedéséröl és 
irtóztató haláláról i látták azután, hogy fogták meg, pökdös
ték, ?storozták, és fosztották meg életétől a csíltos kP-reszt
fán. Igy elenyészett minden reménységoki és azok, kik rö
vid napok előtt csak nagy világi birtokokkal, és fényes tol
magasztalásokkal kecsegtették elméjöket, most annyira meg
ijesztve, megalázva és lenyomva valának, hogy a zsidók elöl 
elrejtették magokat, mintha sohasem szünnék meg többé 
szomoruságuk és fájdalmak. 

· De folvirradt nekik a legszebb és legszerencsésebb baj
nal, a harmadik napnak fölkeltével, Jézusnak koporsóba té
tetése után; mert midőn a jámbor asszonyok visszatérvén a 
koporsótól, mindazt, a mit ottan láttak és hallottak, nekik 
elbeszélék, és magok is meggyöz_ődtek isteni tanítójok dicsö
séges foltámadásáról: ujonnan fölelevendett ellankadt bátor
ságuk; örömtől dobogtak sziveik, és uj virágra nyiltak el
hervadt reménységeik. Látták Ut'Unk dicsőséges föltámadá
sának körülményeiből, mi11y határtalan legyen az ö nagy-· 
sága és hatalma, s mi legyen az ő küldetésének igaz czélja; 
látták, hogy az nem ezen halandó életnek javára és birtokai
ra, hanem· mind~·ájunknak örökös boldogságára van intézve. 
Szalgáljon ezen meggyőződés nekünk is oktatásunkra, hogy 
minémü vagyonok megszerzésére gerjedjenek a mi kivánsá
gaink is; és örömök tanítson meg minket, milly indító okok
ból származzék ami vigasságunk is. 

Legyen tehát kedves és örvendetes ezen nap, mindazért, 
mivel ezen szentséges és dicsőséges csodának emlékezetével 
ujra ismét kijelenti annak isteni fölségét, kivel mint tanítvá
n y ok és hivek össze vagyunk kapcsolva; mindazért, mivel 

1) Máté 21, 9. 
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ezen szentséges és dicsőséges csoda indíthat bennünket leg
inkább arra: hogy Krisztushoz ragaszkodjunk 

legerősebb hittel, 
legelevenebb reménységgel, 
és legérzékenyebb szeretettel. 
Krisztus szent malaszÍja szállja meg sziveiteket, 

hogy figyelmesen hallgassátok és buzgón teljesítsétek taní
tásomat. 

I. 

Krisztus U runk föltámadása h i tünk legerősebb bizo
nyítván~·a; mert ha Krisztus föl nem támadt volna, hitünk, 
religiónk nem volna egy~ b hiu álmadozásnál; azon titkok, 
mellyeket hinnünk kell, ámbár fölülhaladják az emberi el
mét; csak egy embernek ábrándozásai volnának; az erkölcs
szabályok, mellyeknek megtartása nekünk olly szarosan 
van megparancsolva, csak embernek hatalmából szármázó 
rendeletek volnának, mellyeken lehetetlen volna megnyu
godnunk. Szent Pál apostol mondja: "H a K r is z t us föl 
nem támadott: úgy kétség nélkülami tanítá
sunk sem igaz, a ti hitetek is alaptalan" 1). De 
Krisztus önnön erejéből föltámadván, -- mit ember sehogy
sem tehet, - magát igaz Istennek lenni bebizonyította; kö
vetkezőkép mindaz, a mit az ő bennevaló hit tőlünk kiván, 
természetfölötti hatalmára, melly a halálon is győzedelmes
~edett, és csalhatatlanságára van alapítva. Mert csakugyan 
Udvözítőnk föltámadásában találjuk fol azon megdönthetet
len tanuságot, mellyel a mennyei Atya egyszülött Fiának 
istenségét n~·ilván bebizonyította, és mellyet az isteni ke
gyesség azél't terjesztett a világ elé, hogy századokról szá
zadokra buzgóságban tartsa azok hitét, kik hi ven követik 
szent Fiának nyomdokait, és ellenben elnyomja azoknak 
büszke törekedéE"eit, kik tanítása ellen föltámadnak. 

És valóban, ki tudott volna önnön erejéből föltámadni, 
az életnek Urán --az Istenen kivül? Ki tudta volna eleven
né tenni azon testet, mellyből a lélek már kiköltözött, mirlőn 

1
) I. Korinth. 15, 14. 
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a világnak összes ereje, a legnagyobb emberi mesterség és 
legmélyebb tudomány egy megholt tagnak egy szempillan~ 
tásra sem szerezheti vissza az életet? - Azért mondá Jézus 
szent J án osnál: "M ik é p e n a z A t y á n ak é l e t e v a g y o n 
önmagában, azonképen adta a Fiúnak is, hogy 
élete legyen önmagában" 1). Kiről sz. János mindjárt 
evangeliumának elején mondja, hogy ö kutfeje minden élet
nek, általa teremtetvén minden e világon : "M i n d e n e k ö 
á It a l a l e t t ek , é s ö n á l a n é l k ü l s e m m i s e m l e tt, 
v a l am i l e t t. Ö b e n n e v a l a a z é l e t 2). 

Az élet , halál és az egész természet urának és kutfejé
nek mutatta ö magát akkor, midön annyi beteget, sántát, 
vakot és elfonyadtat csodálatosan meggyógyított; midön 
Lázárt, a náimi ifjút, és Jairusnak leányát halottaikból foltá
masztotta. Tanítványai mindezen csodatételeknek tanui vol
tak; és mégis ingadozott hitök Megváltónknak istenségében, 
és hanyatlott a kisértetek idején, midön őt más emberek 
módjára meghalni és eltemettetni látták. De minekutánna 
Krisztust halála után több iz ben magok között látták, vele 
társalkodva az egekbe való dicsőséges fölmeneteleig, végsö 
tanításait hallották, mellyekben Pünkösd napján a Szentlé
lek eljövetele által megerősíttettek: már azontúl nem kétel
kedtek többé, hogy ö igaz élő Isten; sőt inkább meggyőzöd
ve lévén isteni hatalmáról és folségéröl, vigan és bátran, éle
tök veszedelmével hirdették tanítását az egész világon , meg
vetvén a sok nehézségeket, mellyek mindjárt eleinte a taní
tás hirdetését akadályozni kezdették. 

És milly bizonyságot hoztak ök fol leginkább azon hit
nek megerősítésére, mellyet hirdettek?- Krisz tus U runk 
foltámadását; - mintha egyéb nem is lett volna követsé
göknek győzedelmes bebizonyítására. Midön sz. Péter apos
tol a jeruzsálemi templom ajtaja előtt ama születésétöl fogva 
sántát meggyógyította, az öt rémülve körülvevő néphez így 
szólott Jézusról: "Ti az életnek szerzöjét megölté
tek, kit az Isten föltámaszta a halálból, melly
n e k m i t a n u i v a g y u n k. - A z ö b e n n e v a l ó h i t 
sz e r z é me g e nnek t e 1 j es é ps é g é t, ú g y, am i nt 1 á t-

1) János: 5, 26.-~) János: t. 3, 4. 
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j á t ok" 1). És midőn a főtanács előtt az apostolok magokat 
védelmezék, sz. Péter így végzé beszédét: "A mi atyáink
n ak Is t e n e föl t á m,a sz t o t t a J é z us t, ki t t i me g ö l
t e t ek , f ö If ü g g e s z t v é n ö t a f á r a. E z t a z I s t e n a z ő 
m i n d e n h a t ó s á g a á It a l f ö l m a g a s z t a l á" 2) , és az 
örök boldogság szerzöjévé tette. . 

Jézus foltámadása annálinkább megerősítheti hitünket, 
minthogy ö azt előre megmondotta, és arra, mint oly tényre 
hiva~kozott, melly leginkább bebizonyíthatja isteni küldeté
sét. Igy, midőn a templomból kiüzé az árulókat és pénzvál
tókat, és a zsidók öt kérdezék, hogy micsoda jelt mutat ne
kik, niiután ezeket cselekszi ? saját testére mutatváu azt 
mondá: "Rontsátok el e templomot, és harmad
napra fölépítem azt 3"). Máskor meg, midőn csodát ki
vántak tőle a zsidók, azt mondá Jézus, hogy "más jel nem 
adatik nekik, rnint Jónás prófétáé; mert amint 
Jónás a czethal gyomrában három nap és három 
éjjel volt: úgy lészen az ernber Fia is n föld 
gyomrában három nap és három éjjel.'' 4) 

Oh Krisztus Urunk föltámadásának fölséges titka! mél
tan csodálunk téged legmélyebb háladatossággal; te rnuta
tád meg nekünk kedves Megváltónk isteni nagyságát és ha
talmát; te leginkább kezeskerlel arról, hogy hitünknek ál
tala kijelentett ágazatai és titkai igazak, ámbár ezek elmén
ket fölülhaladják; hogy parancsolatai rnegnemesítik szivün
ket, ámbár sokszor akadályt találunk teljesítésökben; hogy 
igéretei mind be fognak teljesedni, ámbár olly jutalmak ból 
állanak, mellyekröl korlátozott elménk érdemök szerint ítélni 
sem képes. - Igen, mindaz, a mit ö parancsolt: hogy rniké
pen kelljen szalgálnunk az lstennek, és miképen magunkat 
viselnünk minmagunk és felebarátunk irányában: - mind
az az örök bölcseség örökigaz szájából jött. - - Tanítson 
tehát mást bármil1y jeles ész; cselükedjék bár máskép az 
egész világ: erősen ragaszkodjunk hitünkhez, egyetlen egy 
lépést sem ·távozván az ö tanításának igazságától és paran
csolatjainak szabályaitőL 

') Apost. csel. 3, 115, 16. - 1; Apost. csel. 5, 30, 31. - 8) Jll.nos 2, 19. - ')Máté: 
12, 39, 49. 
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n. 

Jézus Kri3ztus halottaiból föltámada l Csalhatatlan igé
jének hitelére tehát maradjon föl nlindig elevenen szivünk
ben azon r em é n y ség is, hogy rni is, mint ö, föltámadunk. 
- "E lj ö n a z i d ő, mondja Jézus szent J"ánosnál, me ll y
b e n m i n d n y á j a n , k i k a ko p o r s 6 b a n v a g y n ak, 
meghallják az Isten Fiának szavát: és előjön
n ek, kik j ó ka t cs e l ek e d t ek, a z é l e t n ek föl t á ru a
dására; kik pedig gonoszokat cselekedtek, az 
itéletnek föltámadására" 1). Szent Pál apostol a ko
rinthusokhoz irt első levelében Jézus föltámadásából egye
nesen következteti, hogy mi is föltámadunk, azt adván hoz
zá: "V a l ó b a n, h a cs ak e z é l e t b e n v o l n a r em é n y
ségünk Krisztusban, úgyminden embereknél 
nyomorul ta b bak v ol nánk" 2). 

Krisztusban szeretett hiveim! A sok veszedelem, nyo
moruság és sanyargatás közepett, mellyek ez életben szünte
len érnek bennünket'· oh, milly nagy vigasztalás nekünk 
azon állhatatos reménység, hogy. mennyei Atyánk, ki el 
nem hagyta Fiát, bennünket sem hágy el! hogy valaha di
csőséggel és örök boldogsággal jutalmazza meg békeséges 
türésünket! hogy bőven fizet meg ru indazon áldozatokért, 
mellyeket neki teszünk! Hiszen Jézusnak is előbb szenved
nie kellett, hogy dicsöségébe bejuthasson :J). - - Nyugod
junk meg tehát az lsten végzésén, valamint az ö szent Fia is 
megnyugodott; bármilly inség érjen is bennünket. Ragasz
kodjunk aföltámadtJézushoz, mint azoknak, kik alusz
nak, e l sö z se n g éj éhez 4), e rösen remél vé n, hogy 
ha vele szenvedünk, vele dicsöíttetni is fogunk. 

III. 

Végre Krisztus föltámadásában leghathatósabb ös.ztönt 
találunk arra is, hogy öt legérzékenyebb szeretettel szeres-

1
) Jll.nos: !i, 28, 29.- 1

) l. Kor. 15, 19. - 3 ) Luk. 24, 26.-') I. Korinth. 
15, 20. 
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sük. Az emberi nem iránti szeretete · szállította őtet le az 
egekből a földre, és ezen szeretet indította öt arra, hogy 
érettünk a keresztfán halált szenvedett. Élete és halála a mi 
megváltásunkra volt szentelve. Minthogy pedig csak Jézus 
foltámadása tett bennünket bizonyosokká arról, hogy meg
megváltásunk b e t e l j e s e d e t t , hogy miké pen Ádám által 
mindnyájan meghaltunk, azonképen Krisztus által mindnyá
jan föleleveníttetünk : ki ne szeresse megváltásunk eme 
győzedelmes szerzöjét? és ezen szeretetböl ki ne hódoljon ne
ki szives készséggel, teljesítvén mindazt, init parancsol , s 
kerülvén mindazt, mit tilt? annál is inkább, minthogy Jézus
nak foltámadása és fölmagasztaltatása bizonyosokká tesz ben
nünket, hogy mi is egykor jó cselekedeteinknek gyümölcsé
vel élni fogunk, hogy halhatatlan örömünknek és vigaszta
lásunknak forrása lesz mindaz, a mi jót e világon cselek
szünk. 

K. H. ! Krisztus U runknak dicsőséges föltámadásában 
az Isten az egész világ előtt olly nagy csodát vitt véghez, 
hogy elenyészett ez által hiveiben minden habozás és állha
tatlanság: megerősíttetvén hitök, és megszilárdíttatván aka
ratjok, tanítása szerint élni és halni. U runknak foltámadása 
tehát nekünk is leghatalmasabb indító ok lehet arra, hogy 
benne higyjünk legerősebb hittel; tőle várjuk örök boldog
ságunkat Jegelevenebb reménységgel; és őtet szeressük leg
hőbb szeretettel. Tegyük föl azért mi is magunkban ezen di
csőséges napon, hogy híven fogjuk követni isteni Mesterünk 
nyomdokait. Kövessük egész erőnkből Istennek szentelt kész 
engedelmességét, és az ö akaratján való tökéletes megnyug
vását. Legyen életünk fölszentelve az ártatlanságnak, igaz
ságnak és irgalmasságos jó cselekedeteknek. 

Te pedig dicsöségesen föltámadott Ur Jézus! ki a világ
ra jöttél, hogy a bün által meghomályosodott emberi elmét 
mennyböl aláhozott tanításaiddal folvilágosítsa d: tarts meg 
bennünket állhatatosan szent hitedben, mellyben a te foltá
madásodra való háladatos megemlékezés által ma ujra meg
erősíttettünk; - adjad nekünk szent malasztodat, hogy 

1) l. Korinth. 15, 22. 
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mindazt, a mit tanítottál , cselekedettel végbevihessük. For
dítsd irgalmas szemeidet az én szeretett kedves nyájamra, 
megyém ájtatos hiveire, és engedd, hogy ve.zetésem alatt 
velem együtt azon soha el nem muló boldogság ba juthasson, 
mellynek elzárt kapuit, Te szelid irgalmas Jézus! szenvedé
seid általnekünk megnyitottad. - A hová segítsen bennete
ket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Am e n ! 



Husvét ünnepére. lll . 
. Pyrkertöl. Il. 

Én éle/r, s ti is élni fogtok.- János: 14, 19. 

Előfordult ismét e mai napon, Krisztusban szeretett hi
veim! a kereszténység legfőbb ünnepe, - Krisztus Jézus fol
támadása emlékezetének napja. U runknak ezen dicsőséges 
foltámadása nyilván, a maga valóságában, bebizonyítja azon 
sza va inak csalhatatlan igazságát : "É n é l e k , é s t i i s é l n i 
fo g t ok"; az az, valamint én foltámadván többé meg nem 
halok, hanem örökké élek : úgy ti is föltámadástok után 
többé meg nem haltok, hanem örökké élni fogtok! - Oh 
mint repdesnek örömökben a jó keresztényeknek szivei, ezen 
vigasztalás hirdetésén! Mint nyugszanak meg ők MegváJ
tónknak eme vigasztaló igéretében, a világ mindennémü ter
hei között, és mint áldják a me n n y ei Atyát, kinek kebléből 
a nagy vigasztaló leszállt vala! -- Föltámadunk tehát hol
tunk után mi is, midőn az Istennek szerit akaratja azt úgy 
fogja kivánni. N em is lehet ebben semmi kétségünk; me rt az, 
ki se maga nem csalhat, se másoktól meg nem csalattat
hatik, Krisztus Jézus mondotta: "É n é l ek, és t i is é l n i 
fogt ok." 

De ha a föltámadás egybe van kapcsolva, egy örökké 
tartandó élettel; vajjon mindyájuknak van e igaz okunk föl
támadásunkon örvendeni, akár istenfélő, akár pedig gonosz 
életet. éltünk e világon? - Nem, - Krisztusban szeretett 
hiveim! - nem lesz a gonosznak föltámadásunk után egyenlő 
sorsa az istenfélővel, és így jövendő föltámadásunknak sem 
örülhet mindenik egyaránt. Maga Megváltónk kinyilatkoz-
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tatta az0n különbséget, melly lészen azután a jók és gono
szok között. "És e l ő j ö nnek , úgymond, a kik j 6 ka t 
cselekedtek az életnek föltámadására, a kik 
p e d i g g o n o sz o k a t c s e l e k e d t e k , az i t é l e t n e k 
föl t ám a d ás á r a" 7) - Igen szükséges és hasznos tehát 
tudnunk, hogy millyennek kell lennie magunk viseletének 
e, világon , hogy a föltámadás örömünkre szalgáljon? -
Utmntatónk és tanítónk ebben maga aminden jónak leg
tisztább tüköre, ami Urunk Krisztus Jézus, kinek tanítása 
szerint, 

föltámadásunk úgy lesz örömünkre, ha 
úgy élünk, mint Isten Fia által tőlünk azt 
ki vá nj a. 

Ezen üdvösséges tárgynak bővebb magyarázása lészen 
szent beszédemnek foglalatja. - A Szentlélek roalasztja 
szállja meg sziveiteket, hogy ezt figyelmetesen és hasznosan 
hallgassátok. 

• 
* • 

Hogy a jelenvaló életnek legnagyobb béfolyása van az 
embernek jövendő örök sorsára, azon semmit sem kételked
hetünk. - A mi életünk hasonló a naphoz, halálunk az 
éjhez, és föltámadásunk a reggelhez. IG nézheti pedig csen
des szivvel az estéli homályt, hogyha lelkiismerete arról vá 
dolja, hogy a napot vétkekbe töltötte el? Ki emlékezhetik 
örömmel a reggeli csendes órában az elmult estéről, ha ez, 
vagy mértékletlenségéröl, va.gy fajtalanságáról vádolja őtet? 
Vajjon tehát nézhetünk-e szinte halálunk óráján is nyugodt 
lélekkel vissza mult életünkre, vagy örömmel a jövendőre, 
hogyha elkövetett roszaságainkért bánat, szégyen, meghábo
rodás fojtja mellünket, és kínozza lelkiismeretünket? Vizs
gáljátok meg csak jól, Krisztusban szeretett hiveim! mostani 
életeteknek módjút: bizonyosan előre tudhatjátok, minémü 
sors várakozik rátok a jövendő életben. Ha egy ifju csupán 
haszontalan híjábanvaló vigasságokban és foglalatosságok
ban tölti fiatalsága napjait, könyelmüen elfecsérelvén azon 
idOt, mellyben jövoendőbeli helyeztetésére nézve, a szük~:~éges 

')János: 5, 29. 
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tudományokat megszerezhette volna; ha nem tökéletesíti lelki 
és testi erejét; ha megrontja erkölcsét, és igy egy nyomorult 
ifjuságról hasonló vénségre jut: kételkedhetik-e azon, hogy 
a dilhös bánatok, és szégyennel telt visszaemlékezések ne le· 
gyenek roszra fordított ifjuságának következései? A mi a fia
tal kor a későbbi időre, az, életünk a jövendő örökkévaló
ságra nézve. A mint itten élünk, úgy fogunk a síron túl ju
talmaztatni. Amint itten vetünk, úgy fogunk ott aratni. Es 
így vagy öröm, vagy fájdalom, vagy jutalom, vagy kárho
zat lesz sorsunk. 

Hogy jövendő életünknek sorsa ezen a világon esz
közöltetik, azt az Istennek igazsága is nyilvánvalóvá teszi. 
Mi az Istent minden részrehajlásnélküli igaz birónak hisz
szük. És kétség kivül az is ö. Ö előnkbe terjeszti törvényeit, 
vagy szivünkbe nyomván azokat, vagy pedig a szentirás és 
anyaszentegyház által hirdetvén. Ennél fogva megjutalmazza 
azokat, kik hi ven megtartják törvényeit, és megbünteti, 
kik általhágják, és megvetik azokat. Tehát az Isten pa
rancsolatj ainak ellenére élni , ezeket vakmerően áthágni, 
és mégis dicsőséges foltámadást várni: ellenkezik az Isten 
igazságával, melly valamint a jóknak az örök boldogságat 
megnem tagadja, úgy a roszaka.t sem menti meg az örök 
haláltól. 

Nem adott e nekünk az Isten emlék~zetet, hogy a 
mi régen történt, és régen elmult, előttünk látszassék lenni? 
--Nem adott e lelkiismeretet, hogy megismerjük, mi
képen egyeznek meg tetteink az lsten parancsolatjaival? Te
hát önnön lelkiismeretünk vádolása, a bánat, a szégyen, a 
nyughatatlanság, vagy pedig a belső öröm, nyugodalom és 
megelégedés, a miket velünk éreztetni a lelkiismeret soha 
meg nem szünik, mind annyi jelei annak, hogy jövő boldog
ságunk vagy kárhozatunk össze vagyon kapcsolva jelen 
életünkkel. - Úgy vagyon Krisztusban szeretett hi
veim l - Az emlékezet és a lelkiismeret Megváltónknak 
szava szerint, azon rágó féreg, melly soha meg 
nem hal és azon ti.iz, melly soha el nem al
s z ik 1

). Ez a kettő kínozza az erkölcsteleneket véte-

1) Márk 9 .. 43. 
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keikért azon fájdalmas képzelettel életöknek ;:tlkonyodásakor: 
hogy milly boldog sorsot szerezhettek volna magoknak jöven
dőre ezen életben, midön e helyett a kétségeknek marczangoló 
nyughatatlanságaitól keseríttetik életöknek vége! -V égre a 
Szeutirás is nyilván bizonyítja ezen igazságot : ki mit vet, 
azt fogja aratni; .,Az Isten kinek kinek megfizet az 
ö cs e l ek e d e t e i sz e r i n t", úgymond szent Pál Apostol a 
romaiakhoz irt levelében. 1) 

Mind ezekből immár nyilván kitetszik, hogy jövendő 
sorsunk jelen életünk következése leszen. Ha tehát f\Z így 
van, igen szükséges tudnunk, hogy mikép kelljen élnünk: 
hogy az örök boldogságot megnyerhessük. - Krisztusnak 
sze nt tanítása, mellynek czélja úgy is ami örök üdvösségünk, 
magában foglalja mindazt, a mit e végre tennünk kell. Ezen 
tanítá.s szerint, bizonyosan nem remélhetünk örök életet és di
csőséges föltámadást; ha először: meg nem őrizzük magunkat 
azon szörnyü bünöktöl, mellyekröl sz. Pál apostol szól a ga
latusokhoz irt levelében: hogy a fi:tjtalanok, házasságtöt·ök, 
gyilkosok, irigyek, ellenséges szivvel élők, bálványozók, és 
több efféle vétkek elkövetöi, nem látják az Isten országát 2). 

A ki tehát ill y en vétekkel undokította meg lelkét, micsoda 
vigasztalást találhat az a föltámadásban? Nem fog-e az resz
ketve gondolkodni a jövendő életről? - Szükséges továbbá 
más o ds z o r: hogy az, ki a jövendő életben szerenesés sorsra 
akar érdemeket tenni, lelkiismeretének szava szerint éljen, és 
ne csak akkor őrizze magát a vétek tő], midön öt embertársai 
látják, hanem akkor is, midön a magányosságba.n, vagy sö
tétségben csak az Isten láthatja tetteit; mert ö az, ki elménk-' 
nek elrejtett gondolatait is szemléli, szivünknek legtitkosabb 
kivánságait is ismeri, és majd az utolsó itélet napján az egész 
világ előtt fölfedezi. - Szükséges h a r ma ds z o r a dicsősé
ges foltámadás elnyerésé:re az is: hogy testünket és lelkün
ket az erkölcs és jó cselekedetek eszközévé tegyük, és ezeket 
roszra ne használjuk. Nem fog a mennyei örömekre foltá
madni a gonosz, ki szemeit a roszra szegezi; kinek fúbi a rá
galmazásokat örömest hallják; ki beszédeivel felebarátjának 

1) Rom. 2. 6. 
1) Gal. 5. 19. 

26 
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becsületét sértegeti, ki kezeivel mások tulajdonát elragadja; 
ki lábait csalfaságra indítja, és minden tehetségét bünök el
követésére fordítja. - De ellenben, oh! milly vigaztaló a föl
támadásnak emlékezete az ollyan keresztényre nézve, ki sze
meit csak ollyan tárgyakra. függeszti, mellyek a religiához 
és erkölcshez vonzák szivét; - ki örömest hallja az Isten 
igéjet, és szegén y em bertársának kérését; -ki jót tesz keze
ivel, és letörüli a kesergönek arczáról a keserüség kö
nyeit; - ki szóval és cselekedettel hirdeti az Isten dicső
ségét, jóságát és irgalmasságát; - ki védelmezi mások be
csületét a rágalmazó nyelvek ellen; - ki felebarátja javáért 
is fáradozik, és nem keresi minden cselekedetében csak ön
hasznát; - ki jó élete által egész testét, a szentirás szava 
szerint, a Szeutiélek templomává teszi. Mi11y kimondhatatlan 
örömek közt fog illyen lélek ismét egyesülni testével az utolsó 
itélet napján, midön ö rá is kiterjednek a világ ité16 birájá
nak ezen szavai, mellyekkel a jókat az örök jutalomra beve
zeti : "J ö j j e t e k A t y á m n a k á l d o t t a i , é s b i r j á t o k 
azon országot, melly nektek készíttetett a. vi
l ág kezdetétől fogva" 1) • 

• 
* * 

Ime, Krisztusban szeretett hiveim ! megértettétek, hogy 
J é z us él, és mi is élni fogunk; hogy valamint ,J é z us föltá
madván többé meg nem hal; úgy mi is föltámadásunk után, 
egész valóságunk szerint halhatatlanok leszünk; megértetté
tek, hogy a boldog foltámadásban csak azok lesznek része
sek, kik ezen a világon az Ist.en parancsolatjainak hü meg
tartása által magoknak arra érdemeket szerezuek. Szolgáljon 
tehát ezeknek meggondolása nekünk hathatós ösztöniil arra, 
hogy életünknek mindcn napjaiban, és foglalatosságinkban~ 
az Istennek akaratja legyen utmutatónk; legyen cselekedete
inknek igazgatója. Az ö szent hitének szeretete lángoljon 
mindenkor szivünk ben. N e áldozzuk föl a világi rövid és mu
landó hasznokért, azon örökké tartandó örömeket, mellyeket 
jó életünk után remélhetünk az Istentől. És hogy mind 

1) Máté: 25, 34. 
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ezek beteljesedjenek' kérjük ajtatos szivvel és lélekkel az ő 
szent malasztját mondván: Oh élő Isten, irgalmasságnak 
Atyja! a Te Fiadnak, halottaiból önnön erejével föltámadott 
Jézus Krisztusnak, érdemeire nézve kérünk Tégedet: gyámo
lítsd és erősítsd a mi gyarlóságunkat hathatós kegyel
med által , ezen világzarándokságunk ideje alatt, hogy 
szent akaratodat mindenekben teljesítvén, föltámadásunk nap
ján mindnyájan hallhassuk azon vigasztaló szavaidat, mely
lyekkel a jókat bevezeted az örökké tartandó boldogságba. 
Amen. 

26 



Husvet.-hetföre. 
Oh! balgatagok és késedelmes szivüek mindazok elhivésére, 

miket a proféták jövendöltek; nem ezeket kellett-e szen
vednie Kris~tusnak? Lukács: 24, 25. 

Illy szavakkal dorgálta meg az Ur Jézus, dicsőséges 
foltámadása után, Emmausba menő tanítványait hitetlensé
gök miatt. Három egész esztendő folytán annyi bizonysá
gait adta szerelmcs Megváltónk isteni küldetésének, hogy -
legalább tanítványai, csakugyan hitelt adhattak minden sza
vának; tehát ama jövendöléseknek is, mel1yekben keserü 
kínszenvedését, gyászos halálát, és erre következő foltámadá
sát előre megmondta: mig más részről olly számos és megha
tó tanításokkal igyekezett őket a megváltás nagy munkája 
iránt folvilágosítni, hogy az Ur Jézus kínszenvedése- és ke
resztre feszittetésének üdvözülésünkre szükséges volta felől 
teljes meggyőződést kellett volna szerezniök. Következéské
pen nem volt volna szabad kételkedniök , sem arró] , hogy az 
U r Jézus valóban foltámadt; sem a megdicsőítte_tést megelő
ző kínteljes szenvedésének szükséges voltáról. - Es mégis ök, 
a tanjtványok, mindkettöről kétkedtek. Kétkedtek U runk 
föltámadásának igazsága felől, még azután is, mikor ezt a 
sírboltnál mPgjelent ass2:onyok bizonyították; de kétkedtek 
az ö halálának ereje s haszna felől is: mivel azt vélLék, hogy 
az Ur Jézus megoletése után semmivé lett az olly nagy 
munkával terjesztett, és magasztos reményekre jogosító 
szent hit, összeow]ott az általa folállított üdvintézet, az egy-
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ház, s mindazon boldogító tanítások, me Ilyeket hallgatóinak 
adott, meghiusul va, haszontalanokká váltak. 

Ez volt oka, hogy elcsügged ve legszebb reményeik el
enyészte miatt, bús szívvel mentek egy Emmaus nevü hely
ség felé Jerusálemből, a hitetlen, a háládatlan városból; 
melly legnagyobb jóltevőjének, szabadítójának, Urának -
keresztet készitett. Ki is jelen~ék az utközben hozzájok csat
lakozott, és meg nem ismert Udvözítőnek, hogy ők minden 
reménységöket elvesztették; mert panaszolkodva mondák 
neki: "Mi pedig remélettük, hogy ő szabadit
j a me g I z r a e l t;" világosan tanusítva e nyilatkozatok 
által , hogy ezt többé már nem is remélik. 

Ime IC H.! a hitheli fogyAtkozásnak szomoru követke
zései. Tehát hiában mívelte Jézus a számtalan csodákat? 
Hiában gyógyított egyetlen szóval annyi betegeket, és támasz
totta fol a holtakat? Iliában táplált néhány kenyérrel egész se
regeket?- Hiáhan hirdetteJézusunk isteniméltóságát maga 
a lelketlen természet is, midön halálakor a nap elsötétedett, a 
sziklák megrepedeztek, s a föld a maga halottjait visszaadta? 
Tehát még tanítványai sem bíztak isteni szavának csalhatlan 
igazságában; mell}nél fogva az Ur Jézus ,valamint iszonyu 
kínszenvedését, úgy egyszersmind dicsőségteljes foltámadását 
is előre megjövendölte? 

Valóban nagyvolt, és halálosa.lelkinyavalya, mellyben 
atanitván~·ok sinlődtek: és millyatyailag szelidagyógyszer, 
mellyet a sérül t lelkek isteni Ol'vosa, J ézns, a sebre alkalma
zott! Ama lelki betegség, a hithiány és késedelmes hit, 0ket 
máris a legnagyobb szomorusággal tölté be, s a kétkerlés 
baljóslatú örvényébe sodorta; melly a Krisztns Jézusban he
lyezett fiúi bizodalmat lassankint egészen kiirtván, végre 
teljes hitetlenség gé változott volna: - mint ez fájdalom l so
kakkal történt már a világon ; és még mindig történik. 
Ugyanis a hithián y, a késedelmes hit, mellynél fogva Jézus 
szavainak, s az általa rendelt anyaszentegyház tanításának 
hitelt adni vonakodnak, - ez ma is sokaknak azon félelmes 
lelki nyavalyája, melly öket kétségbeejtő szomorusággal, 
és életölő búval tölti be; melly erkölcsiség ök gyökerén rágó
dik, kiapasztja a hitéletet és buzgóságot, s ha nyilt isten- és 
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hittagadássá nem fajul is mindig, legalább a szív leverettsé
gével együttjáró értelmi homályt és erkölcsi·lankadtságot, 
a jóra való restséget szüli, és hithidegekké tesz. 

Nagy dolog annakokáért K. H. h i n n i ! S valamint föl
emelkedett lélek, isteni erő kell hozzá, hogy valakiben az 
élő hit gyökeret verhessen: úgy más részről tőlünk is a leg
gondosabb igyekezetet kivánja, hogy azt magunkban foly
tonosan tápláljuk, és kialud ui, gyengühii ne engedjük. 1\'Ii a 
legszentebb kötelességü! teszi mindnyájunknak , a hitünk 
élesztésére s'zolgáló ihdokok felöli komoly elmélkedést; minőt 
a hithiány következtében olly szomorú tanítványok példája 
is nyujt, az imént fölolvasott evangeli um i szakaszból üdvös 
tanulságot vonni kész kereszténynek. - Tanuljuk innen: 

1-ör, hogy a hith~ány, vagy csak késedel
m e s h i t is , a z U r J é z u s d o r g á l ó s z a v a i t m a g á r a 
v·o n ó, n ag y me g 'b á n tás a Is te nnek; mig ellenben az 
élő hit Istennek legnagyobb dicsőítését foglalja magában. 
De tanuljuk . 

2-or azt is, h ·o g y a h i t h i á n y é s k é se d e lm e s h i t, 
l e g n a g y o b b o s t o r a a z em b e r f ö l d i b o l d o g s á g á
n ak is; mint melly őt a legédesebb vigasztalások kutfejétő] 
fosztja meg. · 

E két igazságot bebizonyítani, mai beszédem czélja, K. 
H. Minthogy pedig ~,a h i t," mellyről szólani szándékozom, 
"h a ll á s b ó l s-z á r m a z i k , a h a p á s p e d i g K r i s z t u s 
i g é j e á l t a l" 1) : hallgassatok ti is engem szakott figye-
lemmel. · 

l 

Az emberi ész természete és rendeltetése hozza magával, 
!lliszerint mindent vizsgálat alá vesz, mindent ismern i törekszik, 
mindent megtudni vágyódik. És e természetes ösztönt követni 
(a végetlen bölcseség által kiszabott. határok közt), köteles
sége is az embernek: úgy, hogy mikor -valamelly állítás és 
dolog igaz voltát megvizsgálni nem csak hasznos, hanem le
hető is: 'akkor azt nem vizsgáin i' vele mitsem gondolni' vé-

1) Rom. 10, 17. 
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tek; mivel ez nem egyéb, mint az Istentől nyert egyik leg
fönségesebb tehetség elhanyagolása, az evangeliami talen
tum elásása. Nem csak természeti hajlam tehát, hanem isteni 
parancsolat is az emberre nézve, hogy ne higyjen el akár
mit, és akárkinek puszta szavára; hanem használva saját 
eszét, az igazat és valót a hazugság- és té\-·elytől megválasz
tani törekedjék; f>s a mit belátni, megisrilcrni, erkölcsi 
tekintetben ugyan hasznos, értelmünkre nézve pedig lehetsé
ges, azt megismerni, belátni, el ne mulaszsza. -De nem olly 
végetlen tökélet.ességünf!k alkotta lsten elménket, s a hUnbe
esés következtében még kevésbbé lehet ez arra képes, hogy 
m i n d e n t át lásson és meg hirjon ismerni. Nem csak t r. st i 
e rönk n e k Yetett az Isten határt, hanem é r t e lm ü n k e t 
is illő korlátok közé szorítá; s valamint sokat, ah! de milly 
sokat, neru tudunk saját erőnkből me g t e n n i s végrehajta
ni; hanem mások segedelmére szorulunk, vagy pedig a mirt
den véges erőt haladó fonsöbb hatalom előtt meghajlunk: 
úgy sz inte sokat, fölöttébb sokat nem tudunk saját erőnkből 
me ff ism e r n i és belátni; hanem kénytelenek vagyl}nk má
soktól tanulni, s azt, a mit mondanak, elhinni. -·Igy hisz 
a gyermek szülőinek; így a tanitván y mesterének; így hi
szünk milidnyájan azoknak, a kiket valameily dologban ma
gunknál járatosabbak·, értelmese bbek-· és tanultabbaknak 
i tél ünk. E l h is zs zük nekik azt, amit mondanak: és a z é r t 
hiszszük el, mert meg vagyunk róla győződve, hogy az iga
zat megmon,dani, és csak ezt mondani, nem csak tudják, de 
akarják is. Igy hiszszük el lstennek is mindazokat, a miket 
nekünk kijelenteni méltóztatott, és a miket mi csekély értel
mi erőnkkel belátrii, vagy, legalább hiba nélkül megérteni, 
sohasem lettünk volna képesek: és a z é r t hiszszük el, mi vel 
ö, a kinek ebben hitelt adunk , örök igazság és végetlen böl
cseség, melly sem meg nem csalhat, sem meg nem csalat
ha tik. Elhiszszük pedig annál is inkább, mivel a legbotrá
nyosabb ellenmondás, és nyilvános esztelenség lenne, föltenni 
az ember véges es z éről, hogy az minden t beláthat és 
teljesen megismerhet, még az istenit is, azaz: a vé g e t l e n t; 
mivel esztelenség volna, m i n d e n más t e h e ts é g e i nk e t 
illetőleg megismerni azok korlátozottságát, csak az észnek, 
az é r t e lm i e r ö n ek, követelni végetlen hatáskört. 
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Látnivaló tehát, hogy a h i t á-l t a l, midőn tudnillik 
az Istentől kijelentett igazságokat egészen, és minden tétová
zás nélkül elfogadjuk, . Istent a legigaza1b és legbölcsebb 
lénynek valljuk; ki, mint igazat mondó, tévedésbe szándéko
san soha senkit sem ejthet, és mint legbölcsebb, maga sem 
tévedhet. Látnivaló, hogy őt a h i t á l t a l, egy mondbatla
nul fönsöbb, és az emberi véges ért~lmet végtelenü! fölül
muló, magas értelmiségnek bizonyítj\.lk i és ekkép isteni föl
ségéhez méltó tiszteletünket nyilvánítjuk irán)'ában: melly 
tisztelet épen az ő, minden emberi fogalmat haladó tökéle
tességeinek elismerésében, s az ezen elismerésből származott 
önkénytes hódolatban áll. - Ellenben a hithiány és bizodal
matlam:ág Isten irányában, az ő szent fölségének szintolly 
nagy megbántása, mint a milly vétkes merény, az ő isteni töké
Ietes égeinek, igaz és szent voltának, határtalan bölcsességé
nek kétségbevonása. A hitnélküli ember tudniillik , az Istent 
magához hasonló, vagy még a halandónál is alárendelte bb, 
esniódásnak kitett' vagy épen a tévutra szándékosan vezető 
lénynek állítván, nem csak az iránüti köteles engedelmessé
get tagadja meg: hanem azon tiszteletet is a legiszonyúbban 
megsérti, ruellynek követelésére minden erkölcsi valóság, a 
maga tökéletességeihez mért arányban, és így az isteni szent 
Fölség a végtelenig, föl van az emberek-, mint teremtmé
nyeinek irányában jogosítva. 

Vagy rniben ál1 az Istennek valódi tisztelete, ha 
nem abban, hogy őt magunknál minden ben, és végetlen ül 
dicsöbb lénynek ismerve, neki minden testi és lelki tehetsé
geinket, tehát nem cE ak szivünk ·vágyait, hanem é r t e 1-
m ü n k b e l á t ás á t is alávessük? Hogy megalázva magun
kat előtte, megismerjük gyarlóságunkat i megismerjük azt, 
hogy valamint az ő hatalma csekély tehetségünket, úgy 
nz ő bölcsesége is, parányi s töredékes ismereteinket végte
lenü! fölülmulja? - Ezt cselekszi pedig a.z élő hittel biró 
keresztény, mikor hisz. Hitelt adva tudnillik-az lsten igéjé
nek, mindenkor, és mindenben, még ha az, egyes vonatkozá
saiban, gyarló értelme előtt megfoghatatlan lenne is, ez ál.
tal vallás. t tesz 1-ör: az Istennek minden em ber i tehetséget 
haladó végetlen bölcsesége felől, mellynélfogva előtte 
az is világos, mi a halandók legbölcsebbjeire nézve is oldhat-
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lan csomó, és megfejthetlen titok e földön; vallja 2-or: az Isten
nek i g a z v o l t á t é!3 szentségét, mellynélfogva olly tökéletes 
hitelre méltókul tartja szavait, hogy öt a bizodalmatlanság 
sértő gyanúja még akkor sem érheti, midőn gyarló értel
münkkel látszóJag ellenkező dolgokat állít; vallja. 3-or: az 
Istennek m i n d e n h a t 6 s á g á t , mellynélfogva mi sincs 
előtte lehetetlen, még ha a por fiának egeket igér is, vagy 
egy jövőről szól, melly előtt az emberi tehetetlenség össze
roskad, és a bünös öntudat elszörnyed; végtére, mi legfőbb, 
vallja mindezekben 4-er: a T e r em t ö n a g y s á g á t, és elis
meri tulajdon semmiségét; szi vének alázatosságában fogad
ván el azon szerepet, melly hozzá egyedül illik, és mellyben 
áll minden igazi méltósága az embernek: hogy tudnillik 
magasztalája legyen az Ur miiveinek, és irgalmasságának 
hirdetője, ruellyet a bünös és gyarló teremtménynyel érez
tet; hogy életének minden napjaiban énekelje az Isten szal
gáinak, és a báránynak amaz énekét, rnondván: "N a g y ok 
és csodálatosok a te cselekedeteid, mindenható 
Ur Isten! igazságosak és valódiak a te taná
esid, szentek királ-ya. Ki ne tiszteljen téged 
Uram! félelemmel; és ki ne dicsőítse fölsége
d e t '? M i v e l t e e g y e d ü I s z e n t v a g y , a k i h e z j á
r u I n ak m i n d e n n é p ek; h o g y I e b o r u l v a im á d j a· 
n a k t é g ,e d a t e i t é l e t e i d n e k k i n y i la t k o z t a t á s á
é r t" 1). Es ki ne higyjen neked Uram! "A z ö rök é l e t 
i g é i v a n n ak n á l a d." 2) "M i n d e n em b e r i t es t h a
sonló a fü.hez; és az emberek minden dicsősége," 
akár kincsében, akár tudományában kérkedjék, "a fünek 
v i r á g á h o z. A f ü e IS z á r a d , é s a n n a k . v i r á g a l e
h u ll ; d e a z U r n a k i g é j e m e g m a r a d ö r ö k k é. E z 
pedig az ige, melly hirdettetett," és még mindig 
hirdettetik apostolaid által.:;) Ah! milly nyomo
rult ama bölcsészet, és milly szánandó a tudomány, melly 
ezen igében hinni nem tud; melly nem tud a véges értelem 
szük korlátain túl valami nagyoblmt és magasabLat, az is
meret- és igazságnak végetlen birodalmát képzelni; melly a 

1) Ján. titk jeL 15, 3. 
2) Jrin. 6, 69. 
E) Péter: I. 1. l, 24-25. 
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test bilincseiből szabadult lélek parányi tudományát akkép 
nyeli el, mint a lehulló esőnek cseppeit a nagy tenger. A 
legkisebb harmatcsepp is visszatükrözheti ugyan a pompás 
eget, ragyogó na:pjával, (és ezt teszi értelmünk a végetlen 
igazságra nézve); de azt meg nem foghatja. 

Nemde K. H., szánakozó nehezteléssei tekintenénk a 
gyermekre, ki kegyés és bölcs parancsokat osztó atyjának 
szavát nem akarná teljesHni előbb, sem azt elhinni, vala
mig csak gyenge eszével állításának minden okait ki nem 
puhatolta : s mi bölcseségnek tudnók tartani , az Isten 
igéje által kivánt hiteJadásnak folfüggeszté::.ét, vagyis in
kább annak megtagadását, valamig a hitigazságok bellé
nyegét eltompult értelmünk be nem látja? Bizonyára min
den atyai szív jobban fog egy benne foltétlen bizodalmat he
lyező, és szavát készséggel fogadó gyermek szeretetének örül
ni, mint egy, a vett parancsot okoskodva taglaló fiatal láng
ész idétlen bölcseségf-nek; és az előbbinek hivöi, bizodalmas 
szereteiében minden szülő élénkebb jeiét látandja az irántai 
kellő t is z t e l e t- és hódolatnak, - mÍl1tsem az utóbbinak 
hideg észlelésében. Mindenki kedvesebhén fogja a bizoda
lomteljes önmegadás áldozatát venni, mint az értele .. n erejé
nek bármilly fényes próbáját; mivel ez csak a mélyebb be
látásnak, de amaz a szeretö, jó szívnek kifolyása. S vajjon az 
Istennek nincs-e joga, ezt m i n d e n gyermekeitől, kivétel 
nélkül. még a legeszesebbtöl is megkivánni? 

A hittehát igaz, és legfőbb isteni-tisztelet; mivel 
ez az isteni végetlen tökéletességek nyilvános bevallása, sem
miségünknek alázatos elismerése, s a legnagyobb önmegt..'t
gadást tanusító hódolat az isteni szent Folség irányában; 
mert midön hiszünk, épen azt, a mi bennünk legnagyobb ér
tékű, szellemi jobb részünket, értelmünket, vetjUk alá az is
teni végetlen bölcseségnek; azt, a mitől legnehezebben szo
kott az önző ember megválni, miben legnagyobb erejét fejti 
ki a mindentudással kecsegtetö, édeni tiltott g-yitmölcs, és 
első büneset átka, - véges eszének egész világát, kedvencz 
eszméit , és megszokott véleményét ·hozza az örök igazság ol
tárán Istennek, ha az úgy kivánja, áldozatul; az apostol 
mondása szerint a hitnek igájába V•)tvén értelmét, s a z em-
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b e r i b ö l cs es é g e t a z is t e n i n ek mintegy r a b Já v á 
té v én 1). 

A honnan nincs is mit csodálkoznunk rajta, ha olvassuk 
a szent írásokban, hogy Isten is azokat fogadta mindellkor 
leginkább kedvébe, kik ö benne tántoríthattanul hittek. Áb
rahám ősatyánk hitt az lstennek 2): és alázatos hite által a 
legnagyobb áldások~ és igéretekre lett méltóvá. Hitt az Is
tennek, midön megigérte neki az U r, hogy Kánaán földjét 
adand ja maradékainak örökségül; és e rendületlen hitében el
hagyva szülöfoJdjét, el rokonít és ismerösit, hetvenöt éves 
agg korában kész vala vándorbot után nyulni, hogy egy 
idegen és messze tartományba költözködjék által. Hitt ezen 
igéret igazságában még akkor is, midön egyszi.Üött fiát, 
Izsákot, öregségének gyárnolát .s egyedüli vigasztalását, áldo
zatul kivántatöle az Isten; tehát épen azt, a kiben a tett igére
teknek valósulniok kellendett! Ábrahám mégis rendületlenül 
hitt, és e hitében engedelmeskedett; rabbá téve saját értelmét, s 
ezt a végetlen bölcseségnek alávetve. H i t t; és sz~ Pál apostol 
szavaiszerint, ezenélő hit "érdemül tulajdoníttatott 
n ek i ·1)"~: h o g y előképe, példánya, s "í g y a t y j a l e
gyen mindazoknak, k_ik mint körülmetéletlen~k 
h is znek; h o g y n ek ik is h as o n l ó kép e n, a z ö h i
tök ig az u l ás nk ra sz o I gá lj o n" 4). Igy hittek minden vá
lasztottak: azért voltak kedvesek· Istennél; mert hiszen irva 
vagyon, hogy: "l e h e t e t I e n Is t e n e l ő t t ke d v és n ek 
l e n n i h. i t n é lk ü 1 5)"; sem "n em i g a z u l h a t me g a z 
e mb e r e g y é b k é n t , ... h a n e m c s a k a h i t á l t a 16)". 

Azért mondat.ott az lsten anyjának méltóságara emelt 
boldogságos Szüznek is , a hitben erősnek , Erzsébet ál
tal : "B o l d o g v a g y t e , k i h i t t é l ; m e r t b e t e l j e
sednek rajtad azok, amik neked igértettek 
a z U r t ó l i)". 

És így, a milly kedves a hit, szükségkép annyira nem 
kedves lsten el&tt a hitetlenség; mint megtagadása azon hi-

1
) ll. Kor. 10, 5. - ~) Jak. 2, 23. - ") Gal. 3 6. - ') Rom 4, 11. 

- !.) Zsid. 11 1 6. -•) Ga.l. 2, 16. - 1) Luk. 1., 45. 
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zoda.lmas gyermeki viszonynak, melly a fiut atyjához, a ta
nítványt ta.nitójához, a szeretet és önátadás gyengéd kötelé
keivel füzi; mint megtagadása az isteni végetlen fölséget il
letö tiszteletnek; mint kétségbe vonása a magát és szent aka
ratját kinyilatkoztató Isten örök bölcseségének és igazmon
dóságának_. S mint illyen vonta magára az Emmausba lllenö 
tanítványok hithiánya is, az Ur Jézusnak ama szigoru meg
feddését, és az esztelenség vádját. A hitJenség ugyanis eszte
lenség: valamint az igaz hit az értelemnek, emberhez leg
illöbb, bölcs használása. Avagy nem balgatagság volt-e ama 
tanítványok részéről is, épen azon lettdolgok és körülmé
n)'ek bekövetkezése miatt csüggedni el, és veszteni el az Ur 
Jézus isteni küldetésében helyezett bizodalmat, mellyeknek 
inkább legerősebb bizonyságokul kellett szolgálniok, messi
ási hivatásának kétségtelenné tevésére? Midön a szeuvedö 
Jézusoh olly betüszerint látták az isteni jóslatokat teljesedni; 
midön a kereszten függönek egekbe ható szavai~ a 21-ik 
zsoltárnak ama kezdő sorait ismételték: "É n Is te n em! É n 
Is t e n em - m ié r t h a g y t á l e l e n g em 1)" '? nem kel
lett-e egész valójokban megrendülve gondolniok ezen igék 
folytatására: "gn pedig féreg vagyok, és nem em
b e t'; a z e lll b e r ek csúfja, és lll e g v e t t e t e t t a n é p
t ö l. M i n d e n e k , a k i k l á t n a k , g u n y o l n a k e n g e m, 
félrevonják ajkukat, és fejöket csóválják, 
mondván: Az Urban bizott, szabadítsa meg 
ö t e t; me n t 5 em e g ö t, me r t ke d v e l i ö t e t ... Ki ö n
t e t t e m, m i n t a v i z , m i n d e n c 5 o n t j a im e l v á l n a k 
egymástól: szivem mint a viasz, elolvadt belső 
r és z em b e n... Á l t a ll y uk g a t t á k ke z e im e t és l á
b a i ma t, e 1 o s z t á k r u h á im a t ma g uk k ö z t, és ö l t ö
zetemre koczkát vetettek' 2)". Nem kellett-e Dániel 
jövendölésére , s ama titkos hetek elérkeztére gondoluiok, 
me ll y ek "u t á n me g ö l e t i k a K r i s z t u s" ; és a népre, 
"me Il y me g sz ü n ik ö v é l e n n i, me ll y ö t me g t a g a
dandja ·l)'' ? S ama borzasztó látványban) mellyet az örjöngő 
nép dühös lármájával telt Jerusálem, és a kopon)·ák hegye 

1) Zsolt. 21, 2. 
l) Zsolt. 21, 7. 
3) Dán. 9, 26. 
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nyujtott, nem kellett-e egészen porig a]ázódva fölismerniök 
ama képet, mellyet egy nagy férfia Izraelnek, Is a i ás, szá
zadok előtt ill y jós igékkel festett: "Ki c so d a h is z i a z t, 
amit mi hirdetünk? És az Ur karját ki veszi 
é s z r e ? F ö l n e v e k e d i k e l ő t t e , m i n t a v e s s z ő s z á l, 
és mint a gyökér a szomjazó földből. Nincs neki 
dísze, nincs ékessége ... Utálatos az emberek 
e l ö t t, é s m e g v e t t e t e t t; fáj d a l m a k f é r fi a , é s i s
m e r ö j e a sz e n v e d és eknek ... a z é r t n em is b e cs ü l
t ü k ö t e t. B i z o n y á r a b e t e g s é g i n k e t ö v i s e l i , é s 
fájdalmainkat ö hordozza ... Megsebesíttetett 
a m i v é tk e i nk é r t, e l z ú z a t o t t a m i g o n os zs á g i nk
é r t ; . . . a z ö s e b e i á l t a l g y ó g y u l t u n k ru e g. M i n1d
nyájan, mint a juhok tévelyegtünk; kiki közü
lünk saját utjára tévedt; az Ur pedig ö reá tette 
m i n d n y á j u n k b ü n s u l y á t. F ö l á l d o z t a t o t t ! m i
v e l ö a k a r á ; s n e m n y i t o tt a m e g s z á j á t : h a s o n l ó
lag a bárányhoz, melly öletésre vitetik,és mint 
ajuh nyiröje előtt megnémul. .. Ki vágattatott 
a z é l ö k o r s z á g á b ó l ; m e g ö l e t e t t n é p e m b ü n é é r t. 
A gonosztevöknél jelöltetett ki temetése; de 
sirj át gazdagnál talál ta 1)." Ha illyennek kellett a 
a világ Megváltójának lenni, minönek öt az isteni szellemtől 
ihlett proféták, Mózses, Dávid, Dániel, Isaiás, és valamemryien, 
az egész ó-szövetségben előrejósolták: nem az ezen jóslntok 
teljesedését saját testében felmutató Jézust kellett-e minden 
értelmes izraelitának az igért Messiásul ismerni? Nem eszte
lenség volt-e, épen annak kínszenvedésében és halálában bot
ráokozni meg, és az iránt veszteni el a bizodalmat, kiben a 
természetfölötti bizon)'Ít\rányok, minök ajövendölé
s ek, a legélénkebben központosultak? Nem épen akkor lett 
volna-e okuk az U r Jézusbani kételkedésre, ha ama szent 
jósJatok rajta vagy épen nem, vagy legalább kisebb mérték
ben teljesúltek volna? Ez épen az esztelenség, az igazság 
mellett tanuskodó legfőbb hizonyitváuyokat, a kétely és ta
gadásokaul venni. Azért valának a tanítványok is kén~·telenek 
hallani : "O h! b a l g a t a g ok, és k é s e d e lm es s z i v ü ek · 

1) lsaiá; ó3, 1-9. 
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m i n d a z o k e l h i v é s é r e, m i k e t a p r o f é t á k j ö v e n
d ö l t e k ; n e m e z e k e t k e ll e t t - e s z e n v e d n i e K r i s z
t us n ak, és ú g y me n n i b e d i c s·ő ség é b e'?" Boldogok, 
ezer8zer boldogok ők, kik hithián)'uk- és késedelmes hitök
nek olly szelid orvoslójára találtak; de boldogok mi is, ha 
ezen dorgálás, és az azt követő tan i tás, bennünk is minden hit
beli kételyt eloszlat, megsemmisít, és az isteni kinyilatkozta
tásbani hitünket rendületlen roeggyőződéssé szilárdítja_) Ah 
IL H. ez által nem csak lsten iránti tiszteletünk fog az Orök
kévaló nagyságának megfelelő magasztosságat n~·erni; ha
nem saját boldogságunk is, már ez életben, a legjobban, és 
marandóbban biztosittatni. 

II. 

Milly hatalmas befol~ás:t legyen . a hitnek boldogsá
gunk e8zközlésére, nem szükség hosszaiian mutogatni; mert 
hogy erről meggyőződjünk, elegendö, ha azon szerencsétle
nekre vetjük szemeinket, kik hit nélkül vergödnek egy egész 
'kopár életen keresztül, és annak vigasztalásai nélkül, de még
is fenyegető, mert el nem távolítható ismerete mellett, érik 
el gyászos napjaiknak gyakran szándékosan keresett határát. 
Csak az illy hitetleneket kell látni, s azonnal megismerendj ük, 
hogyvalóban a hit boldoggá tesz; és c8akis az tehetazzá, 
már ez életben is: annál inkább az egyedül általa biztosított 
örökkévalóságban. Sőt még az sem szükséges, hogy másokat 
vizsgáljunk. Saját beléletünk és erkölcsi világunk is elegen
dő minden ez iránti kétségnek eloszlatására.-Vizsgálja bár 
kiki multjának boldog és boldogtalan perczei t, és itéljen róla, 
mikor érezte magát boldogabbnak, akkor-e, midőn még tudott 
hinni, tehát remélni, tehát szeretni is : vagy pedig akkor, mi
dőn e tulvilági fény meszünt a rideg ész és komor élet sö
tétségét, enyhítő sugaraival földerítni ... A ki tehát h i n n i, 
még pedigIs t e nnek hinni nem akar, (mert rninden egyébben 
helyezett hit és bizodalom megcsal), az megbecsülhetlen szel
lemi javaktól fosztja magát meg; az megsemmisíti lelke nyu
·galmát, elhomályosítja értelmét, s elveszti tetterejének biztos 
irányát, az erény- és istenességben előnkbe öröktől kitűzöttet; 
mig ellenben az élő hit békét és nyugodalmat szerez a lélek-
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nek, értelmünket a legtermékenyebb eszmék- és igazságok
kal megvilágosítja, s a testiség és bünvágyak fölötti uralko
dásra képesítvén, erkölcsileg is megnemesít és jobbakká tesz. 
Már pedig az embemek, mint egy eszes és halhatatlanságra 
hivott lénynek boldogsága, csak ez által lehet megalapítva. 

Mindenek előtt a hit szerzi meg nekünk, és teszi min
den álokoskouások irányában rendületlenné ama meggyőző
dést, hogy a lélek magasztosabb valami, hogy sem a föld 
m nlékony javai, s a test ingerei, akár kielégíthetnék szentebb 
vágyait, akár pedig azokkal együtt a sírba szállhatna; ez 
biztosít róla egész bizonyossággal, hogy van örök élet, melly
ben az erény jutalmát, az erkölcsi világ változhatlan törvé
nyeitől való elpártolás pedig érdemlett büntetését veendi, s 
hol a szellemek urának szolgálatában faradozott híí munkás 
ohajtott pihenésre .találand. Nem egyéb, csak a hit áU jót 
érte, hogy e zavaros élet hánykodásai közt is egy végetlen 
bölcseségü Istenn ek gondviselö keze vezérel minket; és így 
sem a méltatlanul türt szenvedések feledékenységbe nem 
mennek Isten előtt, sem a szerencsétleuségek és sokféle szo
m,c>ruságok erkölcsi haszon uélkül nem jönnek ránk. A ki te
hát hittel nem bir, az o Ilyan mind eme vigasztalásoktól, és a 
balsors csapásai köz t egyedül fontartó gondviatoktól meg va
gyon fosztva. Milly kétségbeejtőleg ijesztő állapotban kell az 
ollyannak sinlődnie, kit az élet terhei nyomnak, a nélkül, 
hogy a hit vigasztalásai közt könnyebbülésre találna! Való
ban nem csoda, sőt igen is természetes, ha ezen rémítő sors
nak viselhetetlen sulyja, ugyanazon mértékben hajtja az ön·
gyilkosságban egyedüli menekvést l:ító kétségbeesés örvé
nyébe a müveltségökben olly büszke halandók seregét, melly
ben a hitnek szelid világát az önző sziv, és gőgös értelem kö
dében elhalaványulni szemléljük. 

A hivő keresztény szintazon inséget, melly alatt a hit
nélküli ember összeroskacl. söt gyakran az annál nagyobbat 
is, nyugodt lélekkel tudja szenvedni: nem egyéb oknál fog
va, hanem csak azért, mivel ö hisz az Isten szavának; a má
sik pedig e hitet, és vele saját boldogságát is elvetette. Az 
élö hit tehát megszerzi a lélek nyugodalmát, ama bel békét, 
melly minden valódi öröm nélkülözhetlen föltétele s a.]apja. 
Megszerzi azt a hívőnek, nem csak szerény családi körét, ha-
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nem az egész polgári s egyházi tá1·sadalom visszonyait ille
tőleg. Megnyugtatja az embert, mint egyént, meg mint pol
gárt és hazafi.t, meg mint az Isten földi országának, az anya
szentegyháznak tagját. Va.gy talán az, kinek tudta s aka
rata nélkül még hajunk szála sem eshetik le, kinek imá
dandó gondviselése még a verébfiakra is kiterjed, nem ügyel
ne-e egész népek és birodalmak állapotjára? S a ki megigérte, 
nem csak, de tizennyolcz század folyta alatt be is bizonyí
totta, hogy erős szildán n,lapított szellemi országa fölött a 
pokol kapui sem fognak diadalmat venni, egyházának álla
potát nem fogja-e mindenkor akkép intézni, mint ezt a ke
belében élők valódi java, s erkölcsi tökéletesedése igényli? 

Oh! milly ~okkal kevf\sebb aggodalom kinozná a ha
landók keblét, ha soha sem lankadna bennök az éUl hit, s az 
a fölötti bizonyosság, hogy minden, mit az lsten rájok mér, 
jó, sőt legjobb reájok nézve! Ha mindenkor ingadozás nélkül 
hinnének Jézusnak; főképen pedig azon igéinek, mellyekkel 
az Isten iránti fiúi bizodalomra serkent. Az Enimausba menö 
tanítványok sem me1·ültek volna el annyira vigasztalás nél
küli szoruoruságukba, ha az U r J é z us szavai felől nem kétel
kednek. De mivel az Üdvözítő jövendöléseinek, mellyekben 
leendő föltámadását előre megmondta, teljes hitelt nem 
adtak; minthogy nem akarták elhinni, hogy valóban "e z e
ket kellett szenvednie Krisztusnak, és úgy 
menni be dicsőségébe"; azért telének el búval, azért 
veszték el Jézus halálának láttára minden reménységöket 
szabaduláshoz. Ah! mert az emberiségnek átaJános gyarló
~ága, hogy csak a látszólag diadasmas ügyet tartja igaznak 
s egyedül abban hisz, a mi szerencsés. Ellenben bizodalmat 
vesztve fordúl el attól, a rninek a szerencse hátat fordított. 
Ez a s ik e r és szerencse vallása : ez megtagadása a k e r es z t 
és gondviselés vallásának. A sz e n v e d ő i g a zs á g nem akar 
a világ gyermekének fejébe menni; sem azt nem tudja meg
egyez~etni, a v a l ó b a n j ó, és a csupán cs ak sik e r i.i l t fe
lőli fölfogásávaL Gyarló ember! Hisz azért, a mi szenved, 
nem vész el; sem a földbe vetett mag nem semmisül meg az 
azt ért rohadás által: sőt inkább csak ez biztosítja azt a le
endő uj élet- és gyarapodásróL 

Es mégis elcllügged, a sötét kételyek kisértö lelkétől 
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vétetik körül az ember, a szenvedö ártatlanság láttára i meg
rendül hite az isteni gondviselésben, a hamisság diadalát, és a 
jámborok elnyomatását szemlélve. De tehát mit igért ejám
boroknak az Isten? Van-e okuk, szavainak igazsága fölött ké-
telkedni? Arról biztosította-e öket, hogy a világon és a világtól 
mitsem fognak szenvedni; hogy az emberi sors változásaiban 
mi részök sem lesz? Hogy a foldi javak, a sze~ncse kétes 
adományai, vagy épen az érzéki kéjek, a kitüntetés, a méltóság 
és hirnév bájai, mindig az erényesség fokához rnért arány
ban fognak az öt követöknek osztályrészül jutni? S mivel 
ennek sokszor ellenkezőjét tapasztalják magukon, vagy má
sok irányában, azért csüggednek-e el i azért fakadnak keserü 
panaszokra; azért kezdenek az Isten igazsága- és gondvisfJlé
sének bölcseségében kétkedni?- Oh balgatagok! és késedel
mes szivüek rnindazok elhivésére, miket az ur Jézus, és az 
apostolok jövendöltek; nem ezeket kell-e szenvedniök az iga
zaknak, és ugy menniök be az U r Jézus dicsöségébe '? Igenis, 
ezt mondja nekik is az örök igazság; melly világosan megjo
vendölé hi vei t illetőleg a béketürésnek, és a kereszt viselésének 
szükséges voltát; melly sz. Jánosnál illy utasítást adott övé
inek: "E z ek e t sz ó l o t t am n ek t e k, h o g y á l t a l am 
békeségtek legyen. E világon nyomatást kell 
u g y a n s z e n v c d n e t e k : d e b i z z a t o k ; é n m e g y ő z
t em a v i l á g o t." 1) Melly az apostol szája által núnden igaz 
hivökre azon végzését hirdetteté ki, miszerint: "M i n d n y á
jan, a kik a Jézus Krisztns tanitása szerint, aj
tatosan akarnak élni, üldöztetést fognak szen
v e d n i." 2) Valljon nem akkor kellene-e épen az isteni hit, 
és kinyilatkoztatás igazsága felől l~ételkedni, ha a világ sora 
ellenkező eljárást tüntetne fol? ... Igy fordítjuk mi is, balga
tagságunk ban, a gondviselés elleni panasz oká vá azt, mi az ö 
legszentebb intézkedésének jele.: s rninek épen arról kellene 
minket meggyőzni, hogy valóban igaz és szeut mindaz, mit 
a hit szózata lelkünkre köt, mindaz, a mit igér: és mindaz, 
a mivel fenyeget a jövőben. 

Valamint annakokáért a kicsinyhit, vagy a hitnek teljes 
hiánya, az ember legfőbb javát, a belbékét megzavaró, nyugal-

')Ján. 16, 33. 
2) II. Tim. 3, 12. 

Fázmáoy-ruzelek Kiadja a S'tnl~b&váu-T8rsula&.lll. Cüa, 27 
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munkat elüzö aggodalmak és gyilkos kételyek kimeríthetetlen 
kutfeje: úgy ellenben az erős és tántoríthatlan hit, lelkünk
nek azon valódi békét és Istenbeni megnyugvást adja, melly 
csak Istentől származhatik, és meJlyet a világ nem adhat. 1) 

U gy van, nem adhat; de mellyet azért el sem vehet tólünk: 
mivel az igazán hivöt semmifele balsors, semrni szerencsét
lenség sem foszthatja meg a belbékétőL 

Hit a léleknek tulajdonképeni élete. Hit az, mi a keresz
tényt eleveníti; melly benne núnden jó gondolatot fölger
jeszt, táplál és istenes cselekedetre érlel; melly a legmagasabb 
eszmék, és legdicsöbb tettek szülöje; melly a reménységet 
szintúgy, valamint a szeretetet, a tisztább keblekben éleszti. 
Hit nélkül pusztán, üresen rnarad a lélek: meJlyet a jelen, és 
a mulandóság be soha sem tölthet; és elszakadván Istentől, 
megfosztatván az egyedül tőle nyerhető értelmi s erkölcsi 
eJ·ötől, (melly a malaszt), már itt, már e világon elhal: 
meghal tudnillik az Istennek, és öröklétnek; s csak azért él: 
hogy boldogtalanságát, most és a jövendőben , végnélkül 
érezze. Ezt jelentik az irásnak ama fontos igé i, hogy: "a z 
i g a z, h i t b ö l é L" 2) Csak a hit vigasztalja öt a jelenben, és 
igér neki jobblétet az örökkévalóságban. Mi lehetne tehát az, 
a mi ?t az emberre nézve kipótolhatná? • 

Es milly magasztos, az emberi vélemények tömkelegé
ben milly biztosau kalauzoló fényt vet e hit az ismeretek és 
tudományok világába! Milly erőt kölcsönöz az erény gya
korlatában olly könnyen megbotló, s lankadozó halandónak! 
De ezt ma csak érinteni akarom, nem pedig bebizonyítni. Azt 
legalább kétségtelennek fogjuk immár tartani K. H.1 hogy a ki 
élő hittel bir, az az Isten iránt legfőbb tiszteletet mutat, és az 
előtte legkedvesb értelmi szalgálatot a) végzi; míg egyszer
smind magának a lehető legfőbb boldogságat biztosítja, mind 
a jelen életre, mind pedig az örökkévalóságra nézve . 

• • 
Fordítsuk azért .tninden igyekezetünket ezen boldogító 

hit erősítésére s öregbítésére, valamint magunkban, úgy má-

1) Ján. 14, 27. -· ~) Gal. 3, ll.- 5) Rom. 12, 1. 
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soknál is. Ez a felebaráti szeretet gyakorlatának legfönsége
sebb módja. S mii1thogy a hit "Isten ajándéka" 1): for
duljunk alázatos könyörgésünkkel azon mennybeli kegyes 
Atyához, a ki olly örömest ád jó lelket a tőle kéröknek 2); 

forduljunk teljes bizodalommal az ö sz. Fiához, és kérjük mi 
is olly alázatos szivvel, minövel öt az apostolok kérték: 
"U r u nk" és Megváltónk! "n e v e lj e d b e n nünk'~ is, mél
tatlan szaigáidban, "a h i t e t!" :J) Amaz erős, rendíthetlen, 
és gyermeki hitet, mellyel egyedül közelíthetünk az Atyá
hoz, ki minden jónak kutfeje, s ki veled , és a Szentlélekkel, 
az örök dicsőség székében honol. Amen. 

1 ) Ephes. 2, 8. - 2 ) Luk. ll, 13 .- 3) Luk. 17, 5. 

27 



Husvét után 1. va.sárnapra. 
J öve Jézus, és megálla középen, szólítván ölre t: békeséy 

nektek. -· János: 20, 19. 

Ha körülhordozzuk szemeinket a roppant mindenség 
terjedelmes terén, s komoly figyelemmel kisérjük a természet 
csodamüveit; ha megemlékezünk, hogy minclazoka.t, vala
mik a föld szinén és az ég boltozatán szemlélhetök, vagy a 
föld méhéböl kiaknázhatók, a mi hasznunkra és ártatlan örö
mek élvezésére adta a természet hatalmas alkotója: fol kell 
sóhajtanunk hálás szivünk mélyéböl: lsten, mílly csodaszé
pek és dicsők a te müveid! "A d j h á l á t l e lk em Is t e n
nek, és ne felejtsd el sok jótéteményeit." 1) Ha 
pedig minmagunkra függesztjük :figyelmüuket, és becsülni 
tudjuk azon tulajdonokat, mellyekkelmiud külső- minu 1Jel
söleg olly bőven megajándékozott a végetlen jóságn Isten : 
akkor szent büszkeséggel emelhetjük föl fejünket, és fölkiáltha
tunk a zsoltározó királylyal: ,,M i cs o d a a z em b e 1·, h o g y 
megemlékezél róla?- Kevéssel ugyan kisebbé 
t e v é d ö t a z a n g y a l o k n á l ; m i n d a z o u á l t a 1 d i c s ő
~ é g g e l és t is z t e l e t t e l me g kos z o r u z ú d 6 t e t.'' 2) -·

Es mi helyezi az emuert olly állapotba, hogy a természet 
eme java.it megelégedéssel él vezhcsse, hogy e megdicsőítte
tésében nemesen dicsekedhessék, és még a szomoru sirnak 
komor üregébe is nyugodtu.n szálhasson alá'? A léleknek és 
szivnek igaz békéje; mert csak ermek birtokában élvezheti 
mindenki azon tiszta örömeket, és gyönyöröket teljes mérték-

1) Zsolt. 102. 2-2 
') Zsolt. 8, 6. 
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ben, mellyeket az ártatlan természet nyujt neki a mege~ 
légedés arany kelyhében; csak ennek birtokában emelkedho
tik föl tiszta kebellel s nemes büszkeséggel azon megdicsőít
tetése valódi méltányJására, melly minden foldi teremtmé
nyek között csak neki jutott örökségül; csak ennek birtoká
ban költözhetik át megnyugtató öntudattal az örökkévalóság 
hazáj~ba, bizván az igaz lstentől igért megjutalmaztatásban. 

Es ezen áldott békét, mint megbecsülhetetlen drága kin
cset, hozta a halál tartományából szeretett tanitványaina.k 
ajándékul a kegyes i12teni Mester, midön dicső feltámadása 
után megjelenvén köztUk eme szavakkal üdvözlé öket: "B é
k es é g n ek t ek." - Minö legyen pedig ezen béke, eleve 
megmondotta sz. János evangelistánál, ekkép vigasztalván 
egykor öket: ,.Békeséget hagyok nektek, az én bé
keségemet adom nektek; nemamiképen a világ 
a d j a, a d om é n a z t n ek t ek.'' 1) Tehát azon békét igérte 
és adta Jézus tanítványainak, mellyel ö maga birt, és minöt 
a világ nem adhat; mert azzal nem bir. 

Hogy Jézus békéjét mi is élvezhessük , szükséges 
tudnunk: 

m in a l a p ú 1 J é z us b ék é j e, 
és mi ál tal szerezl1etö az meg.-Figyelmezzetek. 

l. 

Midön itt a békéről van szó: nem a világ azon békéjét 
kell érteni, melly az ellenségek közti villongás t külsöleg 
megszüntetvén, rövid időre borum derüt hoz; hanem azon 
békét, rnelly az emb~r belsejében van, a szivben,honol, és az 
öntudat jó bizonyságtételén alapúl; melly sz. Agoston sze
rint: "az észnek vidámságot, a léleknek nyugalmat, a sziv
nek megelégülést szerez és ád, és ezeket a szeretet kapocsá
val állandóságban biztosítja 2);" - melly sz. Pál szerint: 
,,fólülhalad minden értelmet, és megoltalmazza a sziveket és 
elméket Krisztus Jézusban" ·1) .. - Az illy békét lehet igaz 
é1·telemben Jézus békéjének nevezni; erről lehet mondani, 

1 ) .Ján. 3. 2. 
2 ) Agost. L. de verbis apost. c. 258. 
~) Filipp. 4. 7. 
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hogy tökéletesen megnyugtató, és a kereszténynek legdrá
gább legbecsesb kincse. - Már ezen béke, melly noha a 
belső emberben fognnzik, születik s növekedik, dc a külsőre 
is foganattal kihat, vajjon min alapúl és hol található föl 
legbiztosabban? 

Alapúl az először: a sziv együgyüségén, melly 
azt kivánja, hogy ne legyen a sziv az emberben megosztva, 
hanem egéezen Istennek odaadva és vele egyesítve; mert ha 
,.jaj n feslett szivüeknek, kik nem hisznek az Istennek, azért 
megsem is oltalmaztatnak tőle" 1); jaj bizonynyal a kettő-3 szi
vüeknek is, kikszivök egyrészét az Istennek tartják, másikát 
a világnak adják; mert az illy szivböl eltávozik az Isten, ki 
B:í.állal azon egy szivben nem lakhatik. - l(risztus Jézus is 
szorosan tilalmazza, hogy meg ne oszszuk szivünket az Isten 
és világ közt; mert "senki két urnak nem szalgálhat a nélkül, 
hogy egyiket vagy másikat ne gyülölje" 2).- Mi természe
tesb pedig rnint az, hogy a megosztott szivü annak emeljen 
oltárt keblében, ki indulatainak bájolóbb györiyorökkel hí
zelg, kivánatainak szabadabb tért enged , és csábitó bb érzel
gésekkel kínálkozik? Ez pedig minden esetre a hiu világ, 
mellyröl sz. János apostol azt rnondja: hogy "valami a vi
lágban van, az a test kivánsága, a szemek kivánsága és az élet 
kevélysége ·1)," A ki pedig ezek által magát megvakíttatni en
gedi, az mint "testi ember, nem fogja fól azokat, mik az Isten 
lelkeé 4)." Ellenben~ ki szivét egészen Istennek áldozza, az szün
telen azokban foglalkozik, mik az Istennek kedvesek; az, Jób 
példáját követve, "az igazságot, mellyet az Istenért kezdett 
tartani, el nem hagyja a világ kedveért 5)" és a világ minden 
hiuságait úgy tekinti sz. Pállal, mint "ganéjt" szüntelen arra 
törekedvén, hogy ,,Krisztust megnyerje u); mert tudja, hogy 
kik egész szivböl szolgálnak Istennek, azoknak "hasznuk van 
a meg~zentelésben, mellynek vége az örök élet 7)." 

És mégis, mit közönségesebb látni, és tapasztalni, 
mint azt, hogy sokkal többen emeh1ek oltárt szivökben a vi
lágnak, mint az Istennek, és inkább áldoznak a világ ámitó 

')Sirák. 2. 15. - 'l) Ma té. 6. 24. - 8 \ I. Jan. 2. 16.- ')I. Kor. 2. 14. 
5) Jób. 27. 6. - 0 ) Fil. 3, 8. - ')Rom. 6. 22. 
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bálványainak, mint az egy igaz Istennek'? Siralmas lelki vak
ság! Hát nem tudod-e eszes halandó, hogy az Isten azon min
den jóknak eleven kutforrása, mellyből folynak ki áldások a 
legbővebb mértékben? Nem tudod-e, hogy ő lelkünk minden 
vágyaid, minden óhajtásának központja? Nem tudod-e, hogy 
ő habozó szivünk édes nyugalma, ki egyedül hatalmas meg
nyugtatui azt boldogító megelégedéssel? - A világ pedig, 
mellynek te szeretetére és szolgálatáraszivedetolly könnyen 
és szive!'en folajánlod, az élőknek csak fogháza, hol, ha vas 
bilincsekbe mindnyájan nem veretünk is, de a különnemü 
epesztő nyugtalanságok kínzó karjai közt szorongatva nya
valgunk; - a gonoszságoknak mühelye, mellyen kovácsol
tatnak a lélek meggyilkolására ezer meg ezer eszközök ; -
a multnak, jelennek és jövendőnek semmisége, mert ami el
mult már nincs, a jelen állhatatlan, a jövendő bizonytalan 
benne. Méltó-e hát, hogy a világnak áldoz:t:uk föl szivünket, 
és kétfelé megosztván ezt, kizárjuk belöle az Istent? - Azért 
igazságban elmondhatni, hogy a sziv valódi békéjét csak az 
élvezheti, kinek szivében az lsten uralkodik, ki szivét O!'lztat
lanul lstennek ,szenteli, mellyben egyedül az isteni ezeretet
nek oltára díszlik, s mellyen naponta bflmutatja az imádás, 
és hála kedves illatu áldozatját. - Ha azért szived nyugal
mát és Krisztus békéjét birni akarod keresztény: szeresd 
teljes szivedböl mindenek fölött az Istent, szeresd felebaráto
dat is, de őtet is az Istenért; légy alázatos és szelid szivü, 
tartsd tisztán szivedet minden gonosztól, keresd mindenkor 
az U ra t és törvényeiről elmélkedjéL Legyen szived együgy ü; 
s egyedül Istennek szentelve, s hidd el: meglesz szived nyu
galma. Kriszt.us békéje megelégedést fog szerezni, s állan
dóan veled maradui. 

Másodszor: Krisztus bt> kéje alapúl a l e lk i ism e re t j 6 
bizonyság tétel én. A lelkiismeret általazonrészrehaj
latlan öntudatot kell érteni, melly a belső emberben mflkö
dik; minden tettét igazságban birálj a, és érdemök szarint he
lyesli vagy rosszalja. - Innen a lelkiismeret vagy jó vagy 
t·osz: a mint vagy jó tettekben örvendezteti a szivet, vagy a 
roszak miatt háborgatja azt. - Ezen értelemben véve a lel· 
ki ismeretet, kinek keblében ez rosz, az békében nem élhet; me rt 
egy pogány bölcs mondása szerint, "ha bátorságban látszik 
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is lenni a rosz lelkiismeret , de c·sendes békében soha
sem lehet 1)." Azért világosan kimondotta a csalhatatlan 
isteni bölcseség: "A g o n os zs á g t u l a j d o n k é p e n r e t
t e g ö, a m i t. v á d o l t a t v á n b i z o n y í t; ám g on os z t 
s e j d í t , m i n d e n k o r a l e l k i s m e r e t á l t a l h á b o r
g a t t a t v á n" 2); és nincs békéjök az istenteleneknek :i), 
mert azt csak azon bírhatják, "kik az Isten utain járnak ~)" 
- Nem is csoda ez; mert aranyszáju sz. János szerint a v é
t e k t u d á s a a r e t t e g é s n e k s z ü l ő j e 5) ;" a hol pedig a 
rettegés uralkodik onnan , számüzve van a sziv békéje, 
lám első atyáink is a gyönyörHség édenében azonnal elvesz-· 
ték szivök nyugalmát, mihelyt elkövetett vétkök miatt vá
dolás kárhoztatá lelkiismeretök. Káin is földön fu tóvá s kóborrá 
lett, mihelyt árt.atlan testvére vérével megfertőztette kezeit 
és lelkét; és félt, hogy "minden, valaki megtalálandja, meg
öli őt li)." Dávid király is elkövetett bünei miatt lelkiismere
tétől nyugtalanítatván ezen siralmas szavakban önté ki pa
naszát: "N i n cs e n b ék e cs 'o n t j a im b a n v é tk e im m i
att-- mii1den nap gyászbanjárok vala i)." Is
kariotesi Judást is isteni mesterének eladása miatt, annyira 
kinzá lelkiismerete, hogy kétségben esvén folakasztá magát, 
Vajmi jól mondja tehát aranyszáj u sz. János, hogy a lelkiis
meret olly könyv, mel1yben _minden elkövetett bünök folje
gyezvék ö}" Jól mondja sz. Agoston is, hogy a "lelkiismeret 
nagy bt.intetése a gonoszoknak 0)''; "mert a bünös lélek soha 
csendes nyugalmat nem élvezhet, miután az ész a rosz lelki
ismeret ösztönétől szüntelen hány a tik 1 0)." 

De igazolja ezeket a tapasztalás is; · mert a kinek lelki
ismeretét vétkek nyomják, annak~ bár minö helyezetben ta
lálja is magát, sehol sem lehet tökéletes békéje. Nem a sze
rencse ölében; ruert ha a megelégedés küli'öleg kínálkozik is 
neki, de meghiusítja azt a belső elégületlenség, mellyet vét
kes lelkiismerete idéz elö: annyival kevesebbé a bal sors ke
serü óráiban ; mert ekkor a vétkekkel terhelt lelkiisméretnek 
méltó szemrehányásai, kettöztetve éreztetik vele aggasztó 

1) Seneca. L. de moribus. - ~) Bölcs. 17. 10. - ') Isains. 48, 22. -
') Haruk. 3. 13.- 5 ) Chrys. in.Psa.l. 5?·- 6

) l. Móz.es 4. 14.-;;- 7
} _Zsolt. 37 .. 4, 7. 

s) Choys. in Psa.l. 50, - 11) Agost. m ep. ad Cormth. - 1 
) Is1dor. L. 2. so

liloquior. 
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helyezetének sulyát. - Nem a társasági enyelgések köze
pett i mert ha föl is vidítják ezek az élet sok unalmas óráit, 
de nem a megháborított rosz lekiisrneretüekét, kik minden
kinek pillantásaiban gúnyt sejdítr,ek, mindenki szavaiban 
titkaik fölfedezését gyanítják,mindenki arczáról ferde tetteik 
kárhoztatását olvassák.- Annyival kevesebbé a világ lármájá
tól elvonult magányban, holleplezetlenül t ü nnek föl szemeiben 
undok tettei, vádoltatván és kárhoztatván n)'ugtalan lelkiis
merete által, rnelly minden erőködés daczára is békételenség
gel tölti be egész valóját. - Nem a természet javainak és 
gyönyöreinek élvezésében i mert ha bájolók is ezek ön 
magokban, ha áldásosak is a z emberiségre nézve; de csak a 
tiszta lelküek képesek azok becsét kellően fölfogni, és azokat 
örömmel és üdvösen használni; a rosz lelkiismeretüek pedig 
ezekre nem számolhatnak, sőt aggodalommal néznek a jö
vendő elé , a békételenség férgét ápolván keblökben. -
-- N em méltó-e hát, hogy a jó lelkiismeret birtoka által igye
kezzünk megszerezni aszivés lélek nyugalmát, mellyen ala
púl Krisztus békéje'? 

Harmadszor: Krisztus békéje alapúl a z ls t e n n e l i 
állandó m ulatozáson. -- De mit tesz az Istennel 
állandóan mulatni ? Annyit , mint minden gondolkodá
sunk fötárgyává öt tenni; szivünk minden óhajtásait ö 
benne pontosítni; minden cselekedeteinkben ö rá tekinteni. 
És mikép vihető ez végbe? Ú gy: ha öt szüntelen szemeink 
előtt hordozzuk i mint atyánkat szeretjük ; mint urunkat tisz
teljük; mint biránkat féljük; mint Istenünket imádjuk. Ez 
azon isteni társalgás, mellyet ajánl sz. Pál apostol manuván: 
"am i társ al kodásun k me n ny ek be n v an 1)''- Mi is 
lehet "ami reménységünk örömünk és koszorúnk 2), hanem 
ha megemlékezünk, hogy mindenkor ami U runk Jézus Krisz
tus előtt vagyunk?- Azért ki mindég az U r előtt áll, és állan
dóan vele mulatozik, édes reményben és békében birja lelkét; 
mert ,,nincs keserüség az Ur társaságában, sem unalom nyá
jasságában, hanem vígság és öröm ;s)." Innen a koronás pró
féta is azt vallja magáról, hogy rnidőn a háboruság napján 

') Filipp. 3. 20. 
2) l. Tess. 2. 19. 
8 ) Bölcs. 8, 16. 
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megkereste a"t U ra t és megemlékezett róla, megvigasztaltatott 
lelke és gyönyörködött az Isten ben 1); és hogy akkor ör
vendezett szive, midön az U ra t mindenkcr szemei előtt hor
dozta 2) bizonyságul: hogy valamint igaz öröme, úgy igaz 
békéje is csak annak lehet, ki szivében és lelkében állan
dóan az Istennel mulat. - Ha azért "nincs örömök az isten
tf:'leneknek :J)" "békéjök sincs; 4)'' mert mind a kettő csak az 
Istenben található fol kivánt Udvös mértékben. - Kivánod-e 
hát Krisztus békéjét?. Azon légy, hogy állandóan az li:'tennel 
mulatozzál; ö benne vigadj, magadtól soha eine távolítsd; 
mert ezeken alapúl Krisztus békéje. De lássuk most már: m i 
á l t a l sz e r e z h e t ö m e g J é z u s b é k é j e. 

II, 

Jézus békéje megszerezhető elóször: a z Is t e n ak a
r a t j á n v a l ó m e g n y u g v á s s a l. Ezt maga az isteni 
Mester mondotta tanítványainak, midön imádkozni tanítá 
őket: "Ti azért így imádkozzatok: Mi atyánk k) 
vagy menyekben;-- legyen te akaratod 5). O 
maga is igy imádkozott a Getzemánc kertben: "A t y ám, 
n e a z é n ak a r a t om l e g y e n , h a n em a t i e d li)." Azért 
atyafiainak is azokat nevezte, kik magokat az Isten akarat
jára bízván, ezen mindenekben megnyugszanak i). De mi ál
ta,l is szerezhetné meg az ember szive nyuga,lmát és békéjét 
biztosab ban, mint ha minden körülményeiben az U r akaratján 
tökéletes~n megnyugszik?- Példák igazolják ennek valóságát. 
Mi szerezte meg a szenvedő Jób belnyugalmát olly sok csa
pásnak közepette, mellyek életenapjaitkeserítik? Az Uraka
ratján tökéletes megnyugvása, melly eme szavaiban nyilat
kozik : ,1A m i n t a z U r n ak t e ts z ék, ú g y t ö r t é n t ; l e
gyen áldott az Ur neve 8)." Mi szerezte meg a szelid 
Dávid lelke csendét és szive igaz békéjét, hallván Szemeinek 
g~'a]ázó rágalmait és átkozódásait? Az U r akaratján türel
mP-s megnyugvása, így szólván az őt niegboszulni akarók
hoz: "H a g y j a t ok b ék é t n ek i; h a d d á tk o z ó d j ék; 

1) Zsolt. 76. 3. -~)Zsol. 15. 8. - 3) Ágost.L. 9. Confess.- 'l Isniás: 48, 
22 - ~) 1\láté. 6, 10. - 6) Luk. 22. 42. - 1) Máté. 12, 5. -~)Job. l, 21. 
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m .e r t I~s t e n p a r a n cs o I á n ek i D á v i d o t s z i d a l
m a z n i" 1). Mi szerezte meg az ist.enft3lö Tobiás belnyugalmát 
és szive igaz békéjét szomoru vakságának unalmas sötétsé
gében'? Az U r akaratján csendcs megnyugvása; me rt .,n em 
panaszolkodik elszomorodva Isten ellen, a 
rajta történt vakság csapása miatt; hanem 
tántoríthatatlanul megmaradalsten félelmében, 
hálákat adván Istennek élete minden napjai
b a n 2)." Mi sz erezte meg Pál apostolnak núnden szénvedé
seiben szive nyugalmát és belbékéjét annyira, hogy dicseked
nék: "B e t e It em v i g as z t a l áss a l és föl ö t t e b (i v e l
k e d e m ö r ö m m e 1 m i n d e n h á b o r u s á g i m b a n '? :;)" Az 
Ur akaratján álltatatos megnyugvása; merl megprobál ta, 
mellyik legyen az Isten jó, kellemetes és tökéletes aka
ratja 4). 

De mi is nyugtathatja meg jobban a habozó elmét, a 
nyugtalan lelket, a békételen szivet, bár melly kellemetlen 
esetekben, mint azon gondolat, hogy mind azok a végetlen 
bölcseségü Isten változhatatlan rendeléséből erednek, kinek 
ítéletei megvizsgálhattanok és utai megfog
h a t l a n ok 5); kinek akaratja ellen nem lehet müködni ; 
"m i v e l ö ak a r a t a sz e r i n t cs e I ek sz ik, m i n d a z é g 
e r e j é v e l, m i n d a föl d l ak ó si v a l, s n i n cs e n ki a z 
ö kezének ellentállhatna, vagy kinek szabad 
volna, tőle számot kérni, mondván: ezt miért 
cs c l ek e d é d li)"? - Ha azért szived csendes nyugalmát és 
igaz békéjét óhajtod: nyugodj meg mindenkor s rnindenben 
az Isten akaratján; és ekkor birni fogod a legdrágább kin
cset, élvezni fogod a Krisztus bé!téjét. Ha véletlen eset, vagy 
rosz akaratu kaján irigység megfosztanak arczizzadva szerzett 
keresményeidtől; ha a kiméletlen halál legyilkolja kedves 
szeretteidet; ha a n yavalyáknak sulya megnehP-zedett rajtad, 
és lankadt tested erőtlensége lekötve tart unalmas nyoszolád
hoz; ha a fájdalmak nagyvolta núnden tagjaidat · el
állja, és nincs talán senki, ki rajtad scgítni akarna, vagy 
csak szánakodni is tudna: ezen szomoru hel yezeteidben csak 

1) II Kir. 16 10.- 2 ) Tob. l, 13- 8 ) II. Kor. 6, 4. -')Rom. 12. 32.-
5) Rom. ll, 33. - u) Dán. 4, 32. 
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úgy találhatsz némi vigaszt 6::; en y h ülést, ha az lsten akarat
ján tökéletesen megnyugodva fölsóhajtasz a szenvedő de bé
ketürö JóbhJ-ll: "amint az Urnak tetszett úgy lett"; megemlé
kezvén sz. Agostonnak ezen szavait·óL: "Az Isten igazsága az, 
hogy néha egészséges, néha beteg légy. És ha csak akkor 
édes az Isten akaratja, midön egészséges vagy; és keserü mi
dön betegeskedel, nem vagy egyenes szivvel, mert nem aka
rod az Isten akamtjához alkalmazni magadét.(' 1) 

Másodszor: Krisztus békéje megszerezhetö a l á t h a t a t
l a n j ó k n ak r em é n y é v e l. Erre való nézve így !:'zól sz. 
Bernárd: "A hit mondja: nagy és ki nem gondolható jók ké
szíttettek Istentől az ö hiveinek; a reménység pedig azt 
mondja: neked tartatnak azok fön. 2)'' - És csak ugyan, mi 
szerezhet az embernek nagyobb lelki bekét és megnyugvást 
mint annak biztos reménye, hogy erényes tetteit csalhatatla
nul örök jutalom követendi? lVIivel egyiptusi Jósef ncr.l en
gedett a fajtalan asszony kivánságainak, bosszúból mint 
bünre csábítani akaró bevádoltatott Putifárnál, és durva bi
lincsekbe veretve tömlöczre vettetett. S mi szerezte meg 
belső nyugalmát, szive békéjét nyomasztó állapotában? Ár
tatlanságának öntudata mellett a láthatatlan jók reménye, 
mellyek megnyerését bizton várta az Istentől. - Házasság
törésről vádolá a tiszta életU Susánuát két bujagerje(lelmü 
vén. Az ártatlan már halálra vezettetett. S mi nyugtatá meg 
l}eblét, mi szerzé meg szive békéjét borzasztó helyezetében? 
Artatlanságának öntudatában n láthatatlanjók remén~·e, tud
ván, hogy megadja neki az Urazonjutalmat, mellyetatiszta 
szivüeknek igért. - Az Ur törvényének megszegésére é3 a 
bálványok imádására kényszeríttetik Antiochus által a hét 
Machabe us testvér, szörn y ü kínzások köz t; de inkább meghal 
mind a hét édes anyjokkal együtt, mintsem, hogy az Ur 
törvénye ellen cselekednék. S mi szerezte meg llekik leE\:ök 
éberségét és szivök békéjét, mellyet szenvedéseikben olly di
csően mutattak? A láthatatlan jók reménye, mellyel így vi
gasztalák magokat: ha ez életet el is vesztjük; "d e a v i l á g· 
n a k k i r á I y a m i n ke t , k i k a z ö t ö r v é n y e i é r t m e g· 
h a l' u n k , f ö l t ám a s z t a z ö r ö k é l e t n e k f ö l t á m a. d á-

1) Ágost. sup. psa.l. 38. 1) Serm. X. sup. psal. 90. 
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sár a 1)''. Megvetést, tömlöczöt, halált szenvedtek az aposto
lok; és pedig örömmel, békében birván lelköket. Mi sze
rezte meg nekik ezen békét viszontagságai közepett 7 A lát
hatatlan jók reménye. Szent Pál apostol világosan mondja, 
hogy ezen remény vala vígasztalásukra.; ehhez ragaszkod
tak mint biztos horgonyhoz bizodalommal várván, hogy 
mindazokhoz eljutnak, mik az előszönyegen belől 
v a n n ak 2); az előszőnyegen belől volt tudniillik a szentek 
szente, mi által itt sz. Pál a mennyországot, az Istent jelenti. 

De mi lehet mai nap is hathatósb szer a hazug vádak 
igaztalan sanyargatások, kemény üldözések közt a sziv nyu
galmának és békéjének megszerzésére, mint a láthatlan jók 
reménye? mert "ez a lelket az örökkévalóságra fölemelvén, 
kevessé érezteti azon külső roszakat., mellyek rajta megnehe
zedni látszanak" sz. Gergely pápa észrevételeszerint 3) - Ha 
azért az Ur törvényeinek megörzéseért, hited igazságainak 
védelmeért, keresz té n y kötelességeid teljesítéseért gún y ol ta
tol, és talán üldöztetel is: elne csüggedj szivedben, hanem te
kints az égre, gondolj a jutalomra, tápláld lelked a láthatat
lanjók reményével, é& ne félj, elnem távozik szivedtől se a nyu
galom se a béke. - Ha a bünökre kinszeritök istentelen törek
véseit megvetve, s az örök igazságokat követve megcsúfolta tol, 
megvettetél: megne zavarodjál lelkedben, hanem megemlékez
vén, hogy "Jehovának húségbe állandó örökké" 4), tekints az 
égre, gondolj a jutalomra, tápláld lelkedet a láthatatlan jók 
reményével; és ne i('llj, nyugalom é.; béke lesz szived boldo
gító része. - Ha ártatlm:ságod és tisztaságod megtámadta
tik, ostromoltatik és bajnoki ellenállásod mellett győzelmi 
jutalom helyett talán bünhödnöd is kell: ne epedj nyugtalan
ságban, hanem tudván, hogy a gonosz világ inkább szeretői
nek hízelg, mintsem, hogy az erényt juta.Imazza, tekints az 
égre, gondolj a jutalomra, tápláld lelkedet a láthatatlan jók 
reményével; és Ile lelj, nyugalom és béke fog szivedben la
kozni; szóval: minden bnJ esetben a láthatatlan jók remé
nyével tápláld lelke<let és Krisztus békéjét fogod birni, s ab
ban fogsz nyugodtan örvendezni: 

1
) II. Ma.kab. 7, 9. - 1) Z3id. 6. 19 - 8 ) Gergely.L. 6. mora.l. - ')Zsolt. 

117, 3. 
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Harmadszor: Krisztus békéje megszerezh,ető a ke r es z
t é n y s z e r e t e t v a l ó d i ö r ö m e i v e l. - U gy van : csak 
azon kehel dicsekedhetik valódi békével, mellyet az igaz 
öröm vidámít és állandóan lelkesít. Igaz öröm pedig csak ott 
lehet, hol kereszztény szeretet uralkodik. Mi is a keresztény 
szeretet? ha nem a szivuek olly nemes erénye, melly minden 
jótettben Istenre tekint és végczélul öt tüzi ki. Azért a keresz-. 
tény szeretet minden erkölcsös tettekre kiterjeszkedik és habár 
csak·"két parancsolaton kezdődik, de számtalauokra kihat dicső 
foganattal 1)." Valamint t. i. a fának sok ngai egy gyöker
ből erednek: úgy a sok erkölcsös tettek az egy szeretet által 
érdemesíttetnek. Nem is kérkedhetik a jó cselekedetek bár 
melly ága zöldelő ékességgel; ha megnem marad a szeretet 
ápoló gyökerén 2)." Azért a ketesztény szeretet azon erény 
is. melly az ember szivét örömmel hetöltvén, annak békéjét 
megszerzi. Minthogy pedig a keresztény szeretet tárgya 
Krisztus Jézus ruondásaként az Isten és felebarát; mert e 
kettő teszi az egész törvén y alapját: e kettős szeretet a belső 
ember békéjének is alapja. Innen az isteni szeretettőllángoló 
koronás próféta is, mivel nlinden jó csekedeteit az Istenre 
irányozta, örömmel eltelve vallotta:"Uram vígasságot adt.'tl 
az én szivemben, - -békében aluszom és megnyugszom. 3)" 

Krisztus tanítványai is, mivel az isteni szeretet hevité keblö
ket, nem csak kedvező körülnH~nyeikben, de háboruságaik kö
zepett is vígadozva dicsekedtek szenvedéseikkel, békében bir
ván lelköket, s nyugodt szivvel vallván, hogy semmi sem 
választhatja el öket Krisztus szeretetétöl.- Igy szerzi meg a 
sziv valódi békéjét és örömét az Isten szeretete. 

Ugyan ezt mondhatni a felebaráti szeretről is. -Érezte 
ennek jótékonyságát az öreg Tobiás, ki noha az aszir·iusok 
királya által sanyaru fogságban tartatott; de mivel a fele
baráti szeretet t:ize lángolt keblében; mivel az irgalmasság 
cselekedeteit naponta gyakorolta fogoly atyafiai közt, vigasz
talván öket, táplálván az éhezőket, ruházván a meziteleneket, 
eltemetvén a megholtakat : bekével tudta türni sanyaru 
fogságát, mert megédesí~ette annak keserüségét a felebaráti 
szeretet gyakorlása. - Erezte annak jótékonyságát sz. Ist-

1) Gergely L. 6. moral. · 2 ) Gergely. Hom il. ll.---") Zsolt. 41 7. 9. 
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ván elsó vértanu i~, kí annyira szerette még kegyetlen hóhér
jait is, hogy térdeiről kért nekik bolsánatot Istentől mond
mán: "U ram! ne tulajrlonítsu nekik e bünt"; azért nyugodt 
szivveléslélekkel "aluvék el az Urban 1)." De mi isszerezhet 
a keresztény szivének nagyobb és állandóbb békét, mint a 
keresztény szeretet gyakorlásának öröme, melly az öntudat 
azon jó bizonságtételéböl ered, hogy beteljesítette a két leg
nagyobb parancsot, mellyen alapúl az egész keresztény 
törvény. 

• 

Láttuk ezekből min alapúl Krisztus békéje, s mi által 
~c;zerezhető az meg. Vajha mindnyájan igaszságban dicseked
hetnénk azzal, hogy birjuk Krisztus békéjét. -Oh Jézus bé
kéje l szállj be sziveink be; lakjál ott állandóan ; mert csak 
veled és általad lehet boldog életünk. Amen. 

1 ) Rom 8. 35. 



Fe hervasárnapi 
OLTÁR-BESZÉD 

a 

gyermekek első áldozásakor. 

Én Uram, és én Istenem! - Sz. ·János: 20. 

Krisztusban szeretett először áldozók l -- Bölcsen ren
delték az anyaszentegyház legtöbb főpásztorai, hogy legna
gyobb örömötök napja épen ma, azaz: fe h é r v as á r n a p 
tartassék meg; minthogy ennek neve, eredeti jelentése, és 
történelmi értelmezése leginkább illik a ti állapototokra, t. i. 
keresztkuti fogadástoknak megujítására, és a mennyei ven
dégnek, kihez először van sze rencsétek , nem csak tiszta fe
hérruhá\'al, hanem tiszta szivvel és lélekkel való elfogadá
sára. - Hogy ezt még jobban megértsétek, és szivetekbe ál
landóul véssétek, elmondom nektek röviden a fe h é r v a
s á r n a p n ak eredetét, és annak rátok nézve üdvös alkalma
zását. 

A kereszténység eiső századaiban nem csak az ujonnan 
született kisdedek, hanem iiJak, érettebb, sőt öreg kornak is 
kereszteltettek, a kik ka t e c h um e n eknek neveztettek. 
Nehogy pedig méltatlanok vétessenek be az anyaEzentegy
ház kebelébe, két-három évi erkolcscis viseletök által érde· 
mes voltukat be kellett bizonyítaniok. Ezek közt az első osz· 
tál y hoz tartoztak az úgynevezett h a ll g a t ó k , a kiknek 
csak a keresztelendők miseig, azaz: a Credáig vala 
szabad jelenlenniök; és azért a keleti egyházban mai nap is 
ekkor azt mondja a dinkon: keresztelendők távozzatok. A 
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második osztályhoz tartoztak a t é r d e p l ők, a lr.ik szint
úgy ugyanakkor távoztak el, de részesültek az ünnepélyes 
áldásban. A harmadik ozztályban valának a v á las z t o t
t ak, és eltávozván, már különös, erre rendelt modor sze ri nt 
áldatta.k meg. Ez utóbbiak husvét vagy pünkösd elötti 
szombaton megkereszteltettek Jelesen pedig a husvét szarn
hatján megkereszteltek a fehér köntöst, mellyhe a kereszt
ség fölvétele után öltettek, nyolcz nap1g viselték, és nlÍm1en 
nap részesültek az Oltáriszentségben. Husvét utáni első va
sárnapon az isteni tisztelet után a fehér-ruhát letették. lVIiért 
is a mai vasárnap az ujonnan kereszteltek, és először áldozók 
emlékére fe h é r v as á r n a p n ak rleveztetett el , és mai na
pig e ,szép nevezetet megtartotta. 

Allapodjunk meg itt kevéssé, Krisztus testében és véré
ben először részesülendő gyermekeim! és elmélkedjünk e 
szent szertartásna.k dicső jelentése, s rátok és éltetekre való 
alkalmazása folött. - Ezen alkalmazást tevé már ama szent 
hajdanban jerusálemi szent Cyrill "a jó gyermek barátja és 
tanítója" 4-ik katekezésében következő szavakkal: "L e t é
Y é n a r é g i r u h á t , é s a z t , m e ll y a S z e n t l é l e k s z e
r i n t v a n , f ö l v e v é n , m á r á l 1 a n d 6 a n fe h é r r u h á
ban kell járnatok. Nem azért mondom pedig 
ezt, mintha mindig fehérszinii köntösben kel
lene öltözködnöd, hanem, hogy ollyanakat l">lts 
föl , a me ll y ek i g a z á n fe h é r ek, t. i. r a g y o g ó k és 
lelkiek, az erényes uj élet által." 

Ezen erényes vü:eletre, és keresztényhez illő ragyogó 
életre vezéreljen titeket leginkább Jézus Krisztus flzent testé
nek és vérének vétele; ez térít.sen benneteket az igaz útra; 
erősítsen az engedelmességben, a j~mborságban, a tisztaság
ban, szóval minden erényben. - Amde, hogy e legméltó!:'á
gosabb szentségben való részeslilés ne kárhozatot, hanem 
örök életet szerezzen nektek, fontoljuk meg most jól: milly 
nagy, milly dicső, milly fölséges áldozat ez, és ru illy készü
lettel kell járulnotok az U r asztalához. 

Jézus Krisztus, szeretett Megváltónk , ki az istenfélő 
gyermekeket annyira szerette, hogy· azokat isteni hirjainak 
ölelésére is mé1tatta, önmagát áldozta fól a mennyei Atyá> 
nak a keresztfán, és pedig mindnyájunk váltságaért. - Lás-

rdzm&uy-m ... ,.~. Kiadja • SzeDI-lolvrin- Tóroulol. lll. [űz. 2 8 
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~ó tok, kedves gyermekeim! ezen leg~zentebb áldozat, mellyet 
édes Jézusunk érettünk bemutatott, i:;:mételtetik a szent Mise 
áldozatban, és a keresztény hivek az ö drágalátos testében és 
vérében az Oltáriszentség vétele áltnl ré!<zesülnek, és ez által 
ők is a mennyei Atyának legkedvesebb áldozatot te:;:znek. 
Úgy de tisztán, nem csak külsö, de még inkább lelkiképen 
kell járulni e legméltó~ágosabb szer1Lséghez; külonben itele· 
tet és kárhozatot e~zik és iszik magának az, a ki bünnei ter· 
helten, kónny~lmüleg, igaz készület és töredelmesség nélkül, 
úgy, mint Káin, áldozni merészel. -

Aznnban meg vagyok győződve, keuvcs gyermekeim! 
hogy ti, midön szerencsések vs gy tok, elöszor ezen sze nt 
aszi al hoz lépni, olly tiszta lélekkel járu!tok hozzá, ru int 
amaz ártatlan A Lel, ki nem csak vagyonának legkedvef:t-bb 
zsengéjét mutatta be; hanem a folott tiszt.a kebel1~l, a.láí.:a· 
tossággal, gyermeki hódolattal lépett az oltárhoz A bel szol
gáljon tehát nektek példányul, most és mindig, az ártatlan· 
ságban, tisztaságban, és a h•ggyengédebb lsten iránti szere· 
te tLen. 

Tekintsetek gyermeki tisztelettel ama tiszteletre méltó 
fííatyára Noéra, ki a bün miatti vizözön után gyermekeivel 
szerencsésen a szárazra kilépvén, oltárt emelt, és hálaadásul 
áldozatot mutatott be a Mindenhatónak. Ti is, úgy mint ö, 
emlékezzetek gy2.kran ama sok jótéteményekre, meliyekkel 
titeket és szülöiteket tetézett eddig, és minden nap elhalmoz 
rnennyei Atyátok, s a mai szent. áldozatot ~gyszcrsmind há· 
laadásul runtassátok be az Istennek. Ime Abrahám is kész 
volt egyetlen fiát foláldozni lstennek, engédelmcssége ta· 
nusításaul; Iz~ák pedig kész Yolt atyja iránti szófogadás· 
ból föláldoztatni: és az Isten kedvesen vette ezen gyermeki 
készséget , és engedelmességi fölajánlást. Ti is tehát ked
ves gyermekeim ! legyetek engedelmesek az Isten , úgy 
mint menuyei Atyátok iránt, minden jó és törvényes do· 
logban földi szülöiteknek is az Istenért, ha mindjárt néha
néha ezen engedelmesség terhes és nehéz lenne is; mert 
az engedelmes és alázatos szivüeket szereti az Isten. - Mel
kizedek, hten rende szerinti pap, a Mindenható szent folsé
gének imádására kenyeret és bort mutatott be áldozatul: 
úgy ti is, tekintvén és látván mindennap az lsten nagy mü· 
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vei t, az eget, foldet, és e roppant mindenséget, imádásra. és 
hódolásra buzduljatok, és az .Istent mélyen im:'u.ljátok, s ezen 
hódolatot leginkább az Oltáriszentség imádá~a által gyak
ran és legkitünöbben nyilvánítsatok. - E szent érzelmet pe
dig, kedves gyermekeim! mellycl· ruost járultok az Oltál'i
szent$éghez, gyakran juttassátt>k eszetekbe; mert valóban 
ennek eleven emlékezete sok tévelygéstöl. hibától és büntöl 
vissza fog benneteket rettenten i. Ugyanis, emlékezzetek 
meg: mikép égő gyertyával járultatok az U r Mztalához i 
hogy mindig elevenen lobogjon a ti hitetEknek fáklyája' a 
j6ságos cselekedetek által. Emlékezzetek meg: mikép tisztán 
és díszes ruhában léptetek az oltárhoz; hogy illy tiszta le
gyen mindig a ti viseletetek és élteteknek folytatása Emlé
kezzetek meg: mikép szép s jó illat. u virágok kal koszurnzot
tan járultatok e szPntséghez; hogy jó illatu legyeu az Isten 
előtt állan<l.óan a ti további lételetek is, az erények gyakor
lása által. De leginkább emlékezzetek vissza: mikép nyil
vánvaló vallomást tettetek ma, hog-y elle· ne moudtok az or
dop:nek, minden véteknek, minden gono!'-zságnak, minden hi
tetlene:égnek; hOgy megfogadtátok: mikép i~tenes és j nm bor 
életet fogtuk élni, valamint l!>-ten fiaihoz illik; szóvnl, mikép 
megnjitottátok mindazon fogadnsoknt, mellyeket néhány év
vel ezelőtt, kereszt-ntyáitok és anyáitok e szent helyen 
tettek nevetc kben. Így lesz, kedves gye1·mekeim ! ezen 
szent elsö áld0zá<:tok kedves mennyci Atyátok előtt Így az 
Ur Jézus Krisztus, a gye1·mekek barátja. soha, ~ohad nem 
hágy titekPt. ÍgY. meg nem vonja a SzenL.lélek tőletek az ö 
szent malas.ztját. Így lesztek igazáu boldogok e földön; bol
dogok a siron túl az örökkévalóságban. Ameu. 
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Husvet uf.itn If. vasárnapra. 
Én vagyok a jó pásztor. - János: 1 O, 11. 

Milly kedves, milly gyönyörü kép a jó pásztor képe, a 
mint azt Jézus rajzolja! A j ó p ás z t o r ism e r i j u h a i t, 
é s j n h n i i s m e r i k · ő t. T u l a j d o n n e v ö k n é 1 h í j a, 
és e l ö t tök me n v e a legegészségesebb, a legtápláló Lb l e
g e l ök r e v e 7. e t i öket ; és ök k ö v e t i k , is m e r v é n s z a
v á t. Vigyáz, hogy egy se veszszen el közülok; és ha talán 
mégis egy eltévedne, utánna siet, és l! em nyugszik, mig 
meg nem találja. S ha megtnlálta, vállára veszi, és 
v isszavis z i a n y á j h o z. Örködik, hogy a farkas meg 
ne támadja nyáját; és ha csnkug~ an veszély fenyegeti f!Zt, 
nem fut el, hanem helytáll és életét adja juhaiért 1). 
- E képhen önmagát ábrázolá Jézus, kiröl már a próleta 
jiivendolé: "M i n t a p ás z t o r l e g e J t e t i ő n y á j á t; ka r
j a i r a füzi a b á r á n y ok a t, és ö l é b e n h o r d o z z a" 2). 

Igen, Jézus a j ó p ás z t o r, épen úgy, amint hogy ö a z 
ú t, i g a zs á g és é l e t ::). Ismervén az emberi nem lelki sötét
ségét, me H y ben az az égi igazságok napját nem látá; ismel'vén 
lelki gyötrelmeit, mellyek azt bünös voltának öntudatában 
kinzák; és haJlván, mint sohajtozott a prófétával: "E g ek! 
h a r ma t o z z a t ok o n n a n föl ü l ; fe 1 l e g ek ! cs e p e g
jétek az igazat; nyiljék meg a föld, és támadjon 
ü d v ö s s é g , é s v e l e e g y ü t t s a r j a d o z z é k a z i g a z
s á g:" 4) eljött égi sz ülö t tével - az igazsággal, - szólítá 
és hi vá az emberi nemet, s mint a jó pásztor nyáját a lege-

1) János: 10.- Lukács: 15. V. ö. lsaiás: 40, és Ezékiel: 34.- 2) Isaiils: 40, 11. 
- 8) Ján: 4, 6. - 1) lsaiás: 45, 8. 
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lőre, úgy veze té annak ismeretére; . és hogy a farkasnak -
a bünnek - körmeiből is kiszabadítsa, saj:.ít életét adá oda 
érette. Illykép jó pásztorként mintegy vállain vivé vissza a 
tévely sötétségében és a biin gyotrelmében elveszett emberi 
nemet, mintBossuet mondja: természetének ős kivált
s á g a i b a , megismertetvén vele az i g a z s á g o t , midön 
megtanítá az Isten akaratjára; megszerezvén neki a b ék é t, 
midőn halála által kiengesztelé az igaz élő Istennel. 

És épen ezért a Jézus rajzolta jó pásztornak képe kez
dettől fogva mélyen vésé be magát a hivek szivébe. Mit 
eléggé tanusít az, hogy az egyházban a legrégibb képek 
egyike az vala, melly Jézust mint jó pásztort ábrázolja egy 
juhval vállain, bottal kezében, feje körül hét csillaggal, 
mellyek a hét szentséget, lábitinál hét báránynyal, mellyek 
az első hét keresztény községet jelképezik. Jobbján Noé bár
kája van, amint a galam b a zöldelő olajággal feléje repül, 
mint jelképe az egyháznak, mellyet a Szentlélek megárnyé
koz; balján pedig Jónás próféta, amint a hal őtet a partra 
kiveti, mint Jézus foltámadásának és a halál folötti győzel
mének ábrázolatja. 

Ezen kép, keresztény atyámfiai! a milly kedvesen, olly 
hatályosan emlékeztet minket arra, hogy Jézus még ru ost 
is a j ó p ás z t o r. Még most is őrködik ö nyája - hivei -
fölött az e g y h á z által, mellyet az emberi nem üdvözítésére 
alapított. Ez által szólítja és híja hiveit; ez által vezeti öket 
az örök igazságok ismeretére; ez által nyujtja nekik a békét, 
mellyet számnkm vérével megszerzet.t. De ez által szólítja és 
híja azokat is, kik még nincsenek az ö aklában, hogy vala
mint csak egy az igazság: úgy legyen e g y ak o l és e g y 
p ás z t o r. - És ezzel oda jutottam, hogy ~n ma hozzátok 
szólják 

a lelki pásztori hivatalról, amint Jézus azt 
egyházában szervezte. 

Jézus! kiaTéged hel~ettesítö lelkipásztori hivatalban 
köztünk élsz ~s mC1ködöl, légy velünk ez órában is. Figyel
mezzetek. 

* * • 
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Az ignz~ág örök. Jézus tanitásának is tehát, mint tiszta 
igazságnakoroknek kellendett lennie. "A z ég és fold el
mulnn.k, mondá is Jézw~, de n.z én sz.avaim soha.el 
n em m n ln ak." 1) És azért nem is alapitá ő egyházát egy
két századra, hanem orök időkre, hogy az napként világít
son az elme és ~ziv világában. Ennélfogva rendelkeznie is 
kellett, hogy e foldröli eltnvo1.ása után egyházában lel!yen, 
/ki helyette és nevében a tanítói ti~ztet viselvén, az igaz~ág 
országának szilárdítá~án és terjesztésén müködjék. Már a do
log természete hozá ezt magáYal. Azért mondja s~. Pál is: 
"M i k é p e n h i s z n e k a b b a n , n. k i fe l ö l s e ru m i t s e m 
hallottak? 1\liképen hallhatnának pedig, ha 
nincsen, a ki hirdesse'?-- A hit eszköze a ta
n í t. á s h a ll á s a ; a t a n í t á s b a n p e d i g I s t e n i g é j e
nek kell előterjesztetnie.'• l!) Egyedül abban bizni, 
hogy a tanítmánynak igazsága majd saját ereje által tör 
magának utat az ember értelmébe, és onnan a szívbe, min
den jóra vonzván azt, annyi volna: mint. akarni, hogy a nap 
fénye nélkül lásson a szem, vezető nélkül az ú tou járjon a 
vak. nz atyai kéznek támogatása nélkül el ne essék.a kisded. 
Ennélfogva c~akugynn ki is vála~zta Jézus tanítványai kö
zii] tizenkettót ·-); kikhez, azt rnondja sz. Jánosnál: "N em 
t i v á l a s z t o t t a t o k e n g e m , h a n e m é n v á l a s z t o t
t a l ak t i t ek e t" 4) Ezeket tevé meghittjei ,.é, és bevezetvén 
öket tanítmányának szentélyébe, vagy mint Jézus maga 
mondja: kijelentvén n<'kik mindeneket, valami
k e t a z A t y á t ó l h n ll o t t 5 J, megparancsolá, hogy e l
m e n v é n a z e g é ~ z v i l á g r a , h i r d e s s é k a z e v a. n g e
l! nm o t m i n d e n em h e r n ek ti). - Minthogy pedig Jé
zus nekUnk nem csak igazságot., hanem n me g v á l t á~ ál· 
tal békét is hozott, megenge~ztPivén halálával az ignz élő Is
t~nt: rendelkeznie kellett nrról is, hogy legyen egy házában, 
ki azon kegyszerek kiszolgáltatása által, mellyeket ö az,m 
béke malasztjainak llleg~zerzésére szükségeseknek rendelt, 
ezekben a hi,,eket csakng-y:tn részesít~e is. E hivatn.Jlal is 
választottait., az apostolokat bizá meg, midön így szólott 

1) Máté: 24, !l5 - ~l Rom. l'l, 15, 17.- ') Luk. 6, 13.- ') János: 15, 16.
• 1 Jan 15 15. --:: ") i\lark: l ö, 4. 
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hozzájok: "M ik é p e n k ü l d ö t t e n g em a z A t y a, a z o n
k é p e n é n is k ü l d e l ek t i t ek e t; és rájok lehelvén foly 
tatá: vegyétekaSzentlelket; a kiknek megbocsá1 
játok büneiket, megbocsátatnak nekik; a kik 
nek megtartjátok, megtartatnak" 1);- e hiva· 
tallal is választottait, az apostolokat bízá meg, midőn meg
parancsolá nekik : "E lm e n v é n t a n í t. sa t ok m i n d e n 
népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, és 
Fi u n ak és Sz e n t l é l ek Is t e nnek n e v é b e n" 2); -

e hivatallal is választottait, az apostolokat bizá meg, midön 
az utolsó vacsoránál meghagyá nekik: "E z t cs e l ek e d j é
t ek a z é n em l ék e z e t em r e" a). 

Mindezekböl világos, hogy Jézus apostolait bizá meg 
egyházában azzal, hogy mint jó pásztorok, az igazság lege
lőire tereljék az emberi nemet.; hogy őrködjenek a.z ö vérén 
megszerzett nyáj fűlött; hogy a mennyei malaszt mindenne
mü adományaival táplálják lelkeiket a szentségek k,iszolgál
tatásában az örök életre. Azért is mondja sz. Pál: "U g y t e
k i n ts e n m i nk e t a z em b e r , m i n t K r is z t us sz o l
g á i t , é s a z I s t e n t i tk a i n a k k i s z o l g á l t a t ó i t" ~'). 

De minthogy egység és tartósság csak ott lehet, hol 
csúcs-oszlop módjára az alsó részelt_a fölsőbbekkel szarosan ösz
szekapcsolva, végre is a közös hegyben összetalálkoznak: 
Krisztus is egyházában a lelkipásztori hivatalt úgy rendez
te, hogy legyen egy fö, kiben mint központban a lelkipász
torkodás hivatalának minden ágai egyesüljenek mint a fény
sugarak a napban, hogy onnan ismét üdvös hatással az egész 
egyházban szétágazzanak, mint a nap sugarai az egész világ
ban. Ezen f ö n ek az apostolok kózt Jézus P é t e r t rendelte. 
A ki ezt tagadná, annak az észt, a szentirást, a történelmet 
kellene megtagadnia. - Midön Péter Jézusnak azon kérdé
sére: "T i p e d i g ki n ek m o n d o t ok e n g em l e n n i ?" 
azon nyilványosvallomást tette: "Te vagy ama Krisz
tus, az élő Istennek Fia," Jézus a tobti apostoljelen
létében ünnepélyes nyomatékkal azt mondá Péternek: "B o l
dog vagy Simon Jónás fia; mert a test és vér 
nem jelenté meg ezt neked, hanem Atyám, ki 

2) Ján. 20, 21-23.- 1) M&té: 28, 19.- 1)- Luk. 22, 19.- ')I. K11r. 4, 1. 
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mennyekben van. Én is mondom neked, hogy 
te Péter vagy, és e kösziklán építem föl anya
szentegyházamat, és a pokol kapui nem fognak 
a z o n d i a d a l t v e n n i." Mindehhez sokkal előbb, mintsem 
a többi apostolnak hatalmat adott a biinök megbocsátására 
vagy fontartására, még azt függeszté Jézus: "És n ek e d 
adom a mennyek országának kulcsait; és vala
mit megkötendesz e földön, meg leszen kötve 
mennyben is; és valamit megoldandasz a föl
dön, meg leszen oldva mennyben is" 1). Akul
c sok legfőbb, képviselői s helyettesi hatalmat jelentenek. 
Megkötni vagy föloldani pedig annyit tesz: mint tör
vényt szabni, vagy attól fölmenteni, :mint a bünöket meg
bocsátani vagy föntartani; annyit tesz: mint a mennyorszá
got fölnyitni vagy bezárni, mint az igaz hivők gyülekeze- . 
tébe Yalakit fölvenni, vagy abból kizárni. Az egésznek tehát 
az az értelme: mivel te Péter a mennyei Atyának kinyilat
koztatásából az én istenségemet első vallottad meg társaid 
közül: én is kitüntetlek téged közöttök; egyházamban elsö
séget adok neked fölöttök, úgy, hogy egyházamnak alap
köve leszesz, mellyen az olly szilárdul fog állani, hogy sem
mi ellenséges hatalom se fog erőt venr1i rajta. Téged tesz
Jek képviselömmé, helytartómmá a földön, rád ruházván 
egyházamban a legföbb törvényhozói és birói hatalmat. -
Vagy midön Jézus foltámadása után ismét a többi apostol 
jelenlétében ünnepélyesen rnondá Péternek, háromszor ismé
telve szavait:·"legeltesd bárányairnat; legeltesd 
j u h a i ru a t'• 2) : nem tevé-e csakugyan Pétert egyházában 
fopásztorrá, annál is inkább, rninthogy Jézus még azt is -hoz
záteszi, hogy Péter ö hozzá nem csak hivatala, hanem még 
halála által is hasonló lesz? -- És illy fölhatalmazások és 
rnegbizások után ki ruondja azt csak esetnek, hogy Jézus 
menúybemenetele után legottan Péter állott az apostolok 
élére? Hogy legelőször is ő hirdette a kereszt tanítmát1yát? 
Hogy ő neveztetik mindig elsőnek a szentirásha.n, a hol az 
apo::.tolok nevei csak elöíordulnak ·? Hogy ö hítta egybe az 
első apostoli gyülekezetet, és mondá ki a határozatot 't -

1
) l\llité: 16. - 2) János: 21. 
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Senki! - Mindez Jézus rendeléséből történt. Jézus akará, 
hogy Pétertől származzék egyházában az egység, rend, és 
hatalom. Jézus akará, hogy "ámbár, mint szent Hierony
mus mondja, az egyház erőssége egyenlően min
den apostolou alapul: mégis a tizenkettő közül 
egy választa tik, hogy megrendeltetvén a fő, a 
sz ak a d ásnak e l e j e v é t e ss ék" 1). 

Illykép tehát Jézus, mint főpásztor, akként szervezte 
egyházában a lelkipásztori hivatalt, hogy tőle vett hatalom
mal tanítottak, áldozta.k, kötöttek vagy oldoztak mindnyá
jan az apostolok; kitünő elsőbbséggel tevé mégis köztök 
mindezt Péter, mint az egyháznak feje, és Jézusnak -- a fő
pásztornak - képviselője. - - És ah, milly pásztorok va
Iának az apostolok élükön Péterrel! A legmesszebb utak fá
radalmai; a nyomoruság, mint sz. Pál monuja 2), az álmatlan 
éjek, éhség, szomjuság, hideg, ruhátlanság szenvedelmei; a 
tengernek és pusztáknak Yeszedelm ei; az atyafiak és pogá
nyok üldözései; a tömlöcz borzadalmai, a veszszőcsapások 
kinjai vissza nem tarták öket, hogy hiven a főpásztor paran
csolatjához, elmenvén a világba, az elveszett juhokat föl ne 
keresték, és Jézus aklába ne terelték volna. Sőt nem adák-e 
életöket is érettök? Oh! nem férhetett a farkas Jézus nyájá
hoz, hacsak nem ezen jó pásztorok holttetemein keresztül. 
Hü pásztorkodásu.k által Jézus akla napról napra tágult. 
Tanításuk által az igazság napja mindegyre magasabbra há
gott, hogy majdan fényével az egész világot eláraszsza. Azért 
áldás nekik és hála az Ur Jézus Krisztusban! 

Minden erkölesi te~tületnek természete azt hozza magá
val, hogy lén y e gé hez tartozó eredeti alkotmánya mindaddig 
fonmaradjon, mig maga a testület fonálL Jézus egyházát 
örök időkt-e alapítá; tehát szervezetének is, mellyet Jézus neki 
adott, öröknek kellendett lennie. Következőleg az abban fol
állított lelkipásztori hivatal az apostolokkal ki nem rnulha
tott; hanem utódaikra is át ,kellett származnia olly alakban, 
mint azt Jézus megalapítá. Es csakugyan az apostolok azon 

1
) Licet super omnes apostolos ex nequo Ecclesiae fortitudo solidetur: tamen 

proptereainter rluodecim unus eligitur, ut ca pite conslituto schismatis tol· 
leretur occa.sio. - Hier. L. l coutra Jovin.- ~)II. Kor. ll, 26. · 
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hatalomnál fogva, me11yel öket i~teni mesterök folruházta: 
"miképen engern az Atya kiildött, akképen küld-
1 ek é n is t i t ek e t," amint a folkeresett és megtalált bárá
nyok szaporodásával Jézus nk la tágult, rendeltek is pászto
rokat, kik helyettok és nevokben az Ur nyáját őrizték, öri
zendök azt mnjd akkor is, midön ök már az Urnál leendenek. 
M i n dennek ·n y il ván y os tanubizonysága Titus és Ti mothens -
A vagy nem az egész világ népeinek számára hozta-e alá Jé
zus tanítmányát az égből, még pedig azon népek számára is, 
mellyek csak későbben fedeztettek föl, vagy még csak fol fog
nak fedeztetui '? IGmulhar.ott-e tehát az apostolokkal az egy
házban a lelkipásztori hatalom, melly nélkül a nemzeteknek 
Jézlls aklábai térítése lehetetlen'?- A lelkipásztori hatalomnak 
tehát az eg) házban át kellett szállania az apostolok utódaira, 
és pedig úgy szervezve, mint azt az lstenember megalapítá; 
mert más alapot ugyan senkisern vethet azon
k i v ü l , m e ll y v e t t e t e t t , m e ll y l{ r i s z t u s J é
z us 1). És így a legfőbb lelkipásztori tekintély és hatalom, 
mellyel Jézus rendeléséből szent Péter birt, átszállott a romai 
p,ápákra, mint közvetlen utódaira. Mert miután szent Péter 
Azsiában számos hiveket nyert Jézusnak, Romába ment, ott 
is alapított egyházat, és ott is halt meg, mint isteni mestere 
a keresztfán, azon különbséggel, hogy fejjeJ lefelé; mint
hogy nem tartá magát me l tónak arra, hogy úgy függjön a 
kereszten, mint Üdvozítöje A többi apostol lelkipásztori ha
talma pedig átszállott általában a többi püspökre, mint utó
daikra. A romai pápának, mint az egyház legfőbb pásztorá~ 
nak tekintélye és lelki hatalma kiterjed az egész egyházra; a 
püspököké pedig kapcsolatos függésben amattól azon me
gyékre, mellyekben a Szentlélek teszi őket kormá
n y o z n i a z l s t e n e g y h a z á t. 

Minthogy pedig idővel a hivek nagyon megszaporod
ván és a megyék igen kiterjed vén, lehetetlen volt, hogymint 
a kereszténység kezdetén, mindenütt magok a püspökök hir
dessék az evangeliumot, szolgált.assák ki a szentségeket, szó
val, legeltessék a gondjokra bizott nyájat: alsóbb rend ü pa
pQkat szenteltek és szentelnek, azok bau, hogy úgy mondjam, 

1) I. Kor. 3, ll, 
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ru integy önmagokat folsokasit ván, kik nevökben és mellet
tok belépnek a Szentek szer1tébe, és kiszolgáltatják a ~zent
ségeket mint Krisztus szolgái, és az Isten titkai
nak kiszolgáltatói; kik nevokben és mellettok az örök 
élE: t igéjét hirdetik, teljc~ítvén az U r ama parancsát: "t a
nitsátok öket, megtartani mindazokat, amiket 
n ek t ek m o n d o t t am;" kik nevokben és m':lllettok őrköd
nek, hogy a nyájat s~mmi veszély se érje, hogy a juhok kö
zül egy se veszszen el , söt hogy fogyatkozást se szenvedjen 
egy se a lelki legelőben , - az isteni igazságok ismereté
ben, és a léleknek az orok életre ''aló táplálásában, - telje
sítvén az apostolok ·pal'ancsát: "v i g y á z z a t ok ma g a
tokra és az egész nyájra" 1

),- és "legeltessétek 
Is t e n n ek n. g o n d v is e l é s t e k n l á b i z o t t n y á j a t" ~). 
- - Ime, így "r e n d e l t, mint sz. Pál mondja, Jézus egy
házában a p os t o l ok a t , p ás z t o r ok a t és t a n í t ó ka t 
a ke r es z t é n y h i v eknek ·e g y t es t b e v a l ó össze
f o g l a l á s á r a , a s z o l g á l a t n a k m u n k á J á r a , K r i s z
tus testének megépítésére;- hogy ne legyünk 
t ö b b é g y e r ru ek e k , é s e z ek h e z k é p és t n e h a b o z
z u nk, és i d e s t o v a n e h á n y assunk a t udom á n y
n a k a k á r m e ll y s z e l e á l t a l , a z e m b e r e k r a v a s z
s ága által, az álnokul való elhitetésrelest vető 
c s a l á r d s á g á l t a l ; h a n e m a z i g a z s á g o t k ö v e t
v é n , a s z e r e t e t h e n m i n d e n ü t t n ö v e k e d j ü: n k a b
b a n, a ki Fő, t u d n i ll ik K r is z t us b a n" a). 

A lelkipásztori hivatal tehát úgy, mint fonáll az egy
házban, igteni mü, folállítva és szervezve Jézustól. Foladata 
is isteni: az emberi nemnek Jézusbani üdvözítése. És épen 
~zért sohasem lelehetett különös isten i segítség nélkül, nem 
leh~t most se, és nem fog lehetni soha. Isteni müvet puszta 
emheri e•·ö fon nem tarthat, be nem végezhet. Azért biztatá 
is Jézuf: tanítványait előre: "N em t i v a g y t ok, nem ti 
le!lztek , k i k sz ó l t o k ·, h a n e m a z A t y a l e l ke, k i sz ó l 
b e n n e t ek -l); és kevés~el mennybemenetele előtt azt igéré 
uekik: "És inH, én veletek vagyok mindennap a 

1
) A post. csel. 20, 28 - 2) J. Pét. 5, 2. - ~) Efez. 4, 11-15. -· ') Máté: 10 

20. 
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v i l á g v é g e z e t e i g" 1). - Miután Jézus ezen égi segítség 
igéretét azon előre bocsátott parancsolathoz kapcsolja: "kl~ 
m e n v é n , t a n í t s a t ok m i n d e n n é p e k e t , m e g k e
resztelvén öket az Atyának, Fiunak és Szent
léleknek nevében" 2): világos, hogy ezen igért égi se
gedelem az apostolok lelkipásztori müködésére, - a tanításra 
és a szentségek kiszolgáltatására -- vonatkozik, és azzal elvá
laszthatatlanul összekapcsoltatik. Valamint tehát az egyház
ban a lelkipásztori hatalom teljes erejében az apostoloktól át
ment utódaikra: úgy az ezen lelkipásztori müködéssel össze
k!lpcsolt isteni segitségnek is át kelle rájok szállania; mert ez 
Jézus igérete szerint amattól elválaszthatatlan. Ha örök az 
egyházban a lelkipásztori hivatal, mint Jézus azt szervezte: 
öröknek kelllennie azon égi segítségnek is, mellyet számá
ra Jézus biztosított. Miként beszédem elején mondám: a jó 
pásztort ábrázoló képen Noé bárkája a feléje repülő galamb
bal jelképezi az egyházat, ni.ellyet a Szeutiélek megárnyé
koz. Igen, a Szeutiélek megárnyékazza az egyházban a ta
nítói, a lelkipásztori testületet: vezérli, oktatja és igazgatja, 
hogy az örök élet igéjét hibátlanul hirdetvén, Jézus nyáját 
az isteni igazságok legelőin, és a kegyszerek -- a szentsé
gek - malasztos forrásain keresztül az örök boldogság 
mennyei aklába vezesse . 

• • • 
Oh pásztorok pásztora, édes Jézus! Hiveid tehát nem 

olly juhok, kikre pásztorok nem ügyelnek, kikhez a farkas 
- tévely és bün - szabadon ferhet, kénye kedve szerint 
pusztítva a nyájat, me Ilyet véreddel szerzettél. Oh 
nem! Te egyházad látható fejében a romai pápábau, mint 
Péter után e foldöni helytartódban , a püspökökben, mint 
mindig élő apostolaidban, és segédtársaikban, a fölszentelt 
papokban, pásztorokat rendeltél, kik szólítják és híják ju
haidat, elölmenve tanítmányod üdvös legelőire vezetik, és 
vigyáznak, hogy egy se veszszen el közülök; kik, ha 
veszély fenyegeti nyájadat, nem futnak, hanem helyt
állva életöket is készek odaadni érette. Igéreted szerint, 

1
) Máté~ 28, 20. - 2) Máté: 28, 19. 
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légy velök szent lelkeddel, hogy önfoláldozó örködésök ál
tal ne csak egy se veszszen el juhaid közül, hanem még 
azok is ak lod ba téríttessenek, kik még nincsenek abban. -
De szenteld meg szent lelkeddel a juhokat - a hiveket- is, 
hogy jó akarattal hallgassanak pásztoraik szavára, fogad
ják azt engedelmes készéggel, és teljesítsék tántoríthatatlan 
hűséggel. Hiszen Atyád lelke szól általok 1). Hiszen téged 
hallgat, ki öket hallgatja :z). - Füzd a hivek szivét lelkipász
toraikéhoz a bizodalom lánczával, és forraszd össsze a szere
tet lángjával, hogy szivben és lélekben egyesülve gyara
pítsák egyházadat, az ég emez elöcsarnokát, mellyen át egye
dül biztos a bejárás l).Z örök boldogság hajlékaiba. Amen. 

5) Máté: 10, 20. - ~) - Luk. 10, 16. 



Busvet utan nr. vasárnapra. 

Ti 'ugyan szomorkodni fogfok; de szomoruságtok örömre 
fordul. - János: 16~ 20. 

Sebes lépésekkel közelíte már azon óra, me ll y az annyi
ra szeretett isteni Mestert kedYes tanitvanyaitól orökre el
szakítsa. Jézus előre ismeré a fájdalom nagyságr.t, melly ta
nítványninak szivét öroktávozása miatt el togta tolteni. Szo
moruságha merül fl gyermek szive, midör1 édes atyjflt, ha 
bár csak rövid időre is, eltávozni, elutazni látja. Milly égető 
szivére nézve azon utolsó csók, mellyel az tőle búcsut Vf'SZ l 
Hogyne hasadjon meg tehát Jézus tanítványainak szive, mi
dön öt, kiért iránta i szeretetböl mindP.nöket odahagyták; ki
nek oldala mellett a zajgó tenger h niláru a i köz t ~em érte 
őket veszély; kinek egyszerü áldása által ot kenyeret annyi
ra megszaporodni láttak, hogy ötezeren jóllaktak; kinPk 
puszta szavára a betegek meggyógyultak, a holtak foltá
ma.dtak; ki tehát egyedüli remenyök , vigasztalásuk, i~táp
jok volt, - majd örokre eltávozni látandják 'l 

A fájdalom azonban enyhébb, ha az nem jön váratlanul. 
A csapás, legyen az még olly nagy, elviselhetőbb, ha arra 
nz ember eleve figyelmeztetik, és elfogadására elkészíttetik. 
Jézus is tehát, hogy tanítványainak, eltávozásából szárnm
zandó, fájdalmát enyhítse, eme rájok nézve kimondhatatlan 
nagy csapást elviselhetőbbé tegye. atyailag kegyes figyel
meztetéssei mondá nekik: "E g y kevéss é, és n em l á t
tok engem;" mert miután ruindent elvégeztem, mitAtyám 
rám bizott, v i s sz am e g y ek a z A t y ám h o z , és t ö b b é 
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nem láttok engem; én az Atyától jöttem e vi
lágra, és ismét elhagyom a világot, és elme
g y ek a z A t y á h o z ; de majd elküldöm hozzátok a V i
g as z t a l ó t, és nektek is ott helyet kéilzítek" 1). 

Oh! de Jézus tanítványaira. 1\testerok eltávozása után 
még igen nehéz sors várakozott. Az igazságnak az a sor·s ju
tott~ hogy ostromoltatik, üldöztetik. Ezen sorsnak kitévék 
tanítói is J ól látá azt J é z us, mint fogr.ak tanítván~ ai üldöz
tetni, tömlöczböl tömloczre hurczolt.atni, és hasonlóan, mint ö, 
az igazságért - isteni tanílásnkért - elvérzeni. Hogy erre 
is eleve elkészítse öket, mondja nekik a többi közt ma is: 
"Bizony bizon y mondom nektek, ti könyezni és 
si r n i fo g t ok.'" De, hogy a fe jok fol é tornyosuló vészfel
hők viharai közt el ne csüggedjenek , isteni reménybiztatás
sal, mellyben tanítván)'ai még sohasem csalatkoztak, igéri 
nekik: "de szomruságtok örömre fordul, olly 
örömre , m e ll y t ö l se n k i sem fo g me g fos z t h a t n i 
b e n n e t ek e t." t) - Ko n yez és és siránkozás vala tehát J é
z us tanítványainak föhli sorsa. Csak szenvedéseken át jut
hattak ök is a meg nem keserít.tethetö örömökre. Nekik is 
csak az éj sötétségéből emelkedett föl a nap Jén~·e. 

Könyezés és siránkozás, keresztény atyámfiai! a mi 
földi sorsunk is. Sok rajtlink és benr1ünk is a seb, mellyböl 
olly bőven ömlik a vér. l(i az köz t ünk, kinek szemeiből még 
sohasem hullottak könyek? Még az igazák sincsenek kivéve 
a szenvedések alól. Teljesen igaza van Jóbnak, midön folso
hajt: ,,A z em b e r r ö vid i d e i g é l v é n , sok n y om o r u
s á g g a l t e l ik e l." :r) - Dc hogyan? Egy szeretö Isten, 
egy mindenható At~·a, egy igazságos Gondviselö fólpt.t.ünk: 
és itt alant szenvedő emberek, szerencsétlen gyermekek, és 
könnyező igazak?!- Keresztény atyámfial- lassan,
lassan, - a keserüen kifaka.dó panaszszal. A firit igazán sze
retö atya kezében a ves~zö is üdvös. Az Íl1ségek és szenve
dések is, mellyeket a mennyei Atya ránk fiaim küld, csak 
hasznosak, csak üd vcisek lehetnek'. Nincsenek is azok lelki 
haszon nélkül az erkölcs országában, épen úgy, amint nin
csenek anyagi haszon nélkül a fergetegek a nagy természet-

1) János: 16. - 2) János: 16. - 8) Jób: 14. 1. 
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ben.- A mi szomoruságaink is oromre fordul
n a k , '- ö r ö m r e k e ll fo r d u l n i o k. 

Ezen vidámabb oldalról tekintsük ma, keresztény a
tyámfiai! a földi szenvedéseket, és lássuk: 

m e n n y i b e n é s m i k é p e n h as z n o s ak a f ö l d i 
s z e n v e d é s e k. 

A Vigasztaló malasztja legyen velünk, hogy sziveink 
netaláni sebjeire ez elmélkedésben üdvös írt találjunk. Fi
gyelmezzetek. 

• • * 
Szent Pál apostol a zsidókhoz irt levelében azt mondja: 

"M i n d e n fe n y í t é k a j e l e n i d 6 r e n é z v e , azaz, mig 
tart , u g y a n n e m l á t s z i k ö r ö m r e , h a n e m i n k á b b 
szomoru~:\gra okot szolgáltatni; mindazáltal 
kés ő b b a z oknak, kik ma g ok a t á b b a n g y ak o r o l
ták, a megigazulásnak békeséges gyümölcsét 
megszerzi." 1) E szavaival világo~an mondja az apostol, 
hogy a foldi szenvedé~ek. magok ba véve nem jók; de hogy 
~tzok még sincsenek minden haszon nélkül, minthogy me g
szerzik a megigazulásnak békeséges gyi.l.mölcsét 
azoknak, kik általok gyakoroltatnak; azaz: hogy 
a földi inségek azoknak erkölcsi tökéletesedését eszközlik, 
kik általok snjtatnak. Azért mondja a zsoltáros is: "J 6 n e
k em, hogy megaláztál engemet; me rt igy tanu
lom meg rendelete idet." 2) A foldi szenvedések orvos
ságok, mellyek nem jó izök, hanem gyóg~·ító erejok által 
ajánlkoznak. 

Ebből következik, hogy a földi szenvedések l e 1 ki 
haszna leginkább attól függ: mint fogadjuk és 
t ü r j ü k , s z 6 v a l , m i n t h a s z n á 1 j u k a z o k a t. - N em 
mindenik gyógyul fol, ki Ol'Vosságot veszen be. A betegben 
még valamell y életerőnek kell lennie, hogy az orvosság 
használjon; Nem szabad neki a bevett gyógyszernek munká
lódását · készakarva akadályoznia, annál kevésbbé erejétől 
megfosztania. A betegnek még holmit nem szabad ennie és 

2) Zsid. 12, 11. 
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innia, mit, ha egészségés volna, ehetne és ihatna. Nem min
denik, ki iskolába jár, tanulja és tudja azt, mit tanulnia és 
tudnia kellene. Sokau szintolly tudatisusággal térnek;vissza 
az oskolából, mint a millyennel abba mentek. Csak az enge
delmes és szargalmatos tanítvány tér vissza az oskolából, a 
hasznos tudományok kincsével folgazdagítottan.- Így szinte, 
a földi szenvedések is csak úgy válnak lelki hasznunkra, ha 
mi szem előtt tartva az Istennek azokban nyilatkozó akarat
j át, türelmetlenség, Isten ellen i ki fakadások által azon üdvös 
hatást nem akadályozzuk, mellyet lelkünkre gyakorolniok 
kell. Okos használat által még a méreg is orvossággá lesz. 

Azért végre a földi szenvedések a n n y i b a n· h as z n o
s a k , a ru e n n y i b e n a z e ru b e r e r k ö l c s i t ö k é l e t e s e
d é s é t e sz k ö z l ik. - V ann ak gyermekek , kiket csupa 
szeretet és jóság által lehet nevelni, és oktatni ; de vannak, 
kiknél keményebb fenyíték nélkül semmire sem mehetni. 
Azoknak lágy, érzékeny szivök van, mellyben núnden jó 
szó, ruinden üdvös intés megfoganzik, és mindig rajta van
nak, hogy szülöik, nevelőik kedvét megnyerjék: ezek ellen
ben kemény szivüek ~ nem igen hajtanak a szóra; azért nem 
ritkán ézékenyen kell megfenyíttetniök, hogy engedékeny
séget és engedelmességet tanuljanak. A betegek sem gyó
gyulnak meg egyenlő módon. Ez édes, amaz kererü gyógy· 
szer által kapja vissza egészségét. Ennek sebje lágy-fürdöt, 
amazé vasat kiván 1). - Sz intúgy vannak, kiket a szeren
esés állapot örömeiu ek élvezése bünre el nem szédít, ·sőt min
den jótéteményben, mellyet lstentől vesznek, uj öztönt talál
nak nagyobb vallásasságra és erényességre; de sokkal töb
ben vannak, kik az állandó szerenesés állapotot nem tudják 
elviselni a nélkül, hogy bennök nlinden erkölcs-vallásos ér
zés el ne tompuljon. Ha tehát a földi szenvedések az illye
nekben az elhalt szent érzelmeket fölébresztik; ha isteni féle
lemre, felebaráti szeretetre, valódi keresztény jámborságra 
vezetik: ki mondhatja, hogy azok nem hasznosak? 

És való ban : a földi szenvedések m e g t a n í t j á k a z 

1
) Aegris non una causa salutis est! ttltcr his reJlcitur, nl ter per nbstinentine be· 

neficia tenua.tur; hic lnvacra moll ia, ille ferrum quaerit ~td vu Inem: et v~t· 
rium poscit remeclium diversa qualit!ts passiouum. C~tss. "!'i~r. D. 

Pízmliny-tuzerek. liiadja a Szenl-hlv&in·TBrsulat. lll. fül. 2 9 
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e m b e r t e v i l á g j a v a i t v a l ó d i é r t é k ö k s z e r i n t b e
c s ü l n i , é s m é r s é k l i k a z u t á n o k i v á g y á s t. - V a
lamint a hold mindig csak fényes arczát fordítja felénk, a sö
tétet pedig szemeink elől eltakarja: úgy a világ is csak ja
vainak és gyönyöreinek csillámfényével kápráztatja szemein
ket, csalékony mulandóságukat pedig ravaszul elálarczozza. 
Csak a földi inségek tépik le rólok az álarczot, és mutatják 
föl azokat valódi semmiségökben. Ugyanis, hányan vannak, 
kik a világ javainak rabjai lévén, nem ismertek más bol
dogságot, mint a mellyet azok nekik szerzének vagy inkább 
ígérének, - hányan vannak mondom, kik a szenvedé~ek is
kolájában tanulták a világ javait, és gyönyöreit annak tar
tani, a mi azok valósággal? Igen, midőn a gond és aggoda
lom e világ javainak és gyönyöreinek élvezését megkeseríti; 
midőn a tüz lángja azokat fölemészti , vagy a jég elveri, 
vagy az árviz elragadja; midön a sorsnak roszra változása 
szerenesés állapotunk büszke épületét megrázza, és összedön
téssel fenyegeti; midőn a méltóságok fénye elsötétedik, a 
kincsek aknája kifogy, a pártfogók szeretete meghül, a hí
zelkedők szava elnémul: akkor esik le szemeinkről a hályog, 
melly minket eddig vakított; akkor látjuk, mint nem képe
sek e mulandó kincsek az embert igazán és mindenkorra 
boldogitani, és milly k~véssé érdemlik azon izzadást, mely
lyel utánok fáradunk. Igy okulván az ember, nem támasz
kodik többé töredéken y nádszálra, mintha erős kőszálra tá
maszkodnék; nem bizik e világ javaiban, mellyek csak köl
csön adattak neki, mintha soha el nem veszthető öröksége 
volnának; nem bizik az emberekben, kik még ma meghal
hatnak, nem az életben , melynek még ma vége szakadhat. 
És mivel a boldogság utáni vágy az ember kebelét egyre iz
gatja, sőt minél nehezebben ér czélt, annál inkább tör után
na: látván a világ javainak állhatatlanságát, gyönyöreinek 
hiuságát, és mélyen érezvén öncsalatkozását, olly javak után 
kezd sohajtani és fáradni, mellyek núnden helyezetben meg
elegedetté és boldoggá tehetik őt; mellyektől jég, tüz, viz 
meg nem foszthatja őt; mellyeket még a halál sem ragad
hat el tőle, sőt mellyeket magával visz az örökkévalóságba. 
Így tanulja az ember a valót a szinnél, az erényt a véteknél, 
a Teremtőt a teremtményeknél többre becsülni. Így t es z i a 
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n e h é z i n ség j ó z a n n á a l e I-k e t, megtanítván azt azon 
egy s z ü k s é g e s e t , a z o n l e g j o b b r é s z t v á l a s z t a n i, 
me ll y s o h a e l n e m v e t e t ik t ő l e ; megtanítván azon 
kincset ker3sni, mellyet se a moly és rozsda 
me g n em em és z t h e t , se a t o l v a j o k k i n e m ás
hatnak, és el nem lophatnak; mellynek birtokában 
gazdag és boldog: veszszenek bár oda e földnek minden ja
vai, keserüsedjenek meg pár minden édességei, forduljanak 
bár búra minden örömei. Igy, így tanulja legsikeresebben az 
ember boldogságát egy ingathatatlan alapra építeni, tud
niillik: a ke r es z t é n y e r é n y r e, melly mindig boldogít, 
sérthetetlen lévén, omoljék bár össze az egész világ. "Sem
mitse ragad el a sors, igen jól mondja egy bölcs , hanem 
csak a mit adott; az erényt nem adta, azért el se veheti 
azt. A bölcs tehát semmit se veszt, az erény lévén minden 
hirtoka, mellyből őt soha senki ki nem üzheti." 1) Így gyó
gyít az Isten akkor is, midőn sebet ejt; így sz e r e z a ki
s é r t e t b ő l i s h a s z n o t. 

A földi szenvedések továbbá sz e l i d e b b és r és z t v e
vő érzésekre indítják az embert.- A soha meg 
nem zavart szerenesés állapot csak igenis gyakran kemény
nyé, érzékenytelenné teszi az embert másnak baja iránt. A 
boldog ritkán képzelheti magának igazán a boldogtalannak 
nyomoruságát. Az erős és mindig egészséges ember igen 
gyakran csak nagyításnak tartja a betegség és fájdalom mi
atti panaszkodást; mert ő még sohasem szenvedett; és ha hi
szi is a beteg fájdalmainak nagyságát, azok mégis igen 
gyengén hatnak rá. "L e h e t e t l e n , h o g y a z a n y o m o
r u lt n ak n y om o r us á g á t t u d j a, ki ma g a n y o m o
ruságot sohasem tapasztalt," mondja aranyszájn sz. 
János 2). De a ki maga szenvedett, oh! az egészen más sziv
vel van felebarátja iránt szenvedéseiben. Annak kebelét a 
legmélyebb fájdalmak tőre járja át, midőn az embertársa 
szivét gyilkolja, érezvén annak minden döfését, mintha saját 
szivét érné. Résztvevő könyeket elegyít a sírónak könyeibe; 
mert mindazon nyomok, mellyeket egykori szenvedelmei 

1) Seneca, egyik levelében. -2) lmpossibile est scire affl.ictiones u.Cflictorum ei, 
qui experimentum u.fflictionis non habuit. Chrys. Sup. Ep. ad Heb. ser. 30. 

29* 
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belsejében hátrahagytak, megujulnak szivében, mélyen meg
rázzák lelkét, és embertársa szenvedéseiröl egy olly rajzot 
állítanak szemei elé, melly nem engedi öt érzékenytelennek 
lenni. "A szivnek füleit kinyitja az inség, mely
lyet a világ szerencséje gyakran bezár," mondja 
sz. Gergely 1); és ismét: "V a l am i n t a t is z t a i g a zs á
g o t c s a k t i s z t a s z i v v e l l á t h a t n i : ú g y e m b e r t á r
su nk nyomoroságát csak nyomorgó szivvel 
érezhetni.•' 2) A ki maga tapasztalta, mint könnyebbül a 
sziv, ha keserveit egy melegen érző barátnak kebelébe átönt
heti; a ki maga tapasztalta, milly édes a szenvedésben a 
részvét, vigasztalás, segítség; a ki maga tapasztalta, milly 
jól esik a siránkozóna.k, ha van, ki könyeit letörli, milly jól 
esik a betegnek, ha van, ki jótévö samaritánusként sebjeibe 
írt csepegtet, milly jól esik az éhezőnek, ha van, ki neki ke
nyeret nyujt; - a ki ·mindezt tapasztalta: ah , mint siet az 
szenvedő embertársán segíteni, fájdalmait enyhíteni, pana
szait csenuesíteni és mindent megtenni, mi vigasztalására le
het! - S így gyógyít az Isen .akkor is, midön sebet ejt; így 
szerez a kisértetből is hasznot. 

Általában a szenvedés so k e r é n y n ek a n y j a , és 
n e v e l ö j e. - A szélvész fejti ki a kormányosban a lelki 
erőt és éberséget; a harcz a katonában a bátorságot és vitéz
séget. Így szinte betegség nélkül ki ismerné a béketűrést, 
megbántás nélkül a megbocsátást, uyomoruság nélkül az ir
galmasságot?· És nem tiszta-e a viz, midön a sziklákon át 
hömpölyög, ellen l>en nem poshad-e meg, midön áll'? N em a 
pöröly alatt keményedik-e a vas? Nem a tűzben tisztul-e 
meg az arany? Az erény is a sanyargatásban tökéletese
dik ·1). A nap hősége mint.egy lebuzza a vándorról az öl
tönyt, de nem a hideg szél; sőt ebben jobban testéhez szo
rítja köpenyét, erősebben burkolva be magát azzal: úgyszin
te a jólét gyakran megfosztja az embert erényétől , ajtót 
nyitván neki a kéjvágyakra; a szenvedés ellenben mintegy 
elzárva tartja őt, hogy, ha akarna is, a földi gyönyöröknek 
ne rohanhasson. A virágok királynéja a rózsa; és ime, az is 

1
) Aurem C<'rdis tribulatio aperit, quam saepe prosperitas claudit. Greg. Jn mor.-

2) Sibut pura veritas nonnisi puro corde videtur: sic miseria fratris misero 
cord.e venus sentitur. U. o. lu mor.- 3 J Virtus in intirmitate pertici tur. 
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a tövisek közt fejlik olly széppé, olly bájossá! Igazán, jól 
mondja a bölcs: "Nekem senkise látszik annál szerencsétle· 
nehhnek, mint ki sohase volt szereucsétlen; mert az magát 
meg nem próbálhatta. N yornorultnak tartalak; mert soha· 
~em voltál nyomorult. Az inség alkalom az erényre" 1). -

Igy gyógyít az lsten, rnidőn sebet ejt; így sz e r e z a k Í· 
sértetből is hasznot. 

Végre a földi szenve·Jések az igaz megtérésnek 
isk o l á j a. - A mit az ész és religio elvei, a mit az Isten
nek jótéteményei, a mit a szülöknek, tanítóknak, jó barátok
nak könyörgései, intései, a mit a lelkiismeretnek szemrehá· 
nyásai véghez nem vihetnek: véghezviszik azt nem ritkán a 
szenvedések. Azok a megátalkodott bünösnek szivéről több
nyire csak lesikamianak, mint a habok a szirtről, a nélkül, 
hogy valamell y nyomukat hagynák hátra: ezek mélyebben 
hatnak a bünös szivére i megrendítik azt, és fö1tar~ják kár
hozatra vezető utjában. - Ú gy van: mig valakinek kedve
szerint megy dolga, nem igen szakott belsejébe szállani és 
lelke állapotjáról elmélkedni. Mindent csak a szokott kárho
zatos renden hagy i sőt lassan, lassan roszabbra tér át. De ha 
szeren cséjének ege beborul; ha a hiuság fénye elsötétül i ha 
az embernek mindene elvesz, és egyedül maga áll a nehéz 
próbakövön mezitelen élettel és levert lélekkel i ha a nyava· 
lya, vagy váratlan veszély őt az örökkévalóságnak, - az 
igazságosan jutalmazó és büntető örökkévalóságnak - part
jára állítja: akkor ébred föl veszedelmes álmából i akkor ve· 
szi észre, milly rendetlenség van belsejében i a~kor folyamo
dik ahhoz, kitől elpártolt, fogadja jobbulását, és kéri őt, 
hogy engedjen neki időt fogadása teljesítésére. ,·,M i d ő n 
pusztítás gyanánt hirtelen meglep titeket a 
rettegés, mondja az Ur Lelke, és viharként nyaka
t ok b a sz ak a d a v es z é l y; h a maj d i n ség és sz o
rongatás megkörnyezend titeket: akkor segít
s é g ü l h í n ak e n g em" 2). Oh! hány durva ·szelídült, 
hány kemény lágyult, hány bünös tért már meg a szenve
dések iskolájában? Hány tanult már ebben a tékozló fiuval 
t'c)]kelni és az atyához mcnni, előtte térdre esni és mondaui: 

1) Seneca; de providentia. - 1) Preclik. l, 27, 28. 



444 

"Atyám! vétkeztem ellened és az ég ellen; nem 
vagyok méltó fiadnak hivalni!" 1) Avagy nem a 
fogságnak rablánczai közt tért-e az U r hoz az istentelen Ma
nasses, Urához Istenéhez imádkozván, és peni
t e n t z i á t t a r t v á n ,a t y á i Is t e n e e l ö t t ? 2) "T ö b b
nyire, ugymondsz. Gergely, minekutánna a világ
ban azt meg nem kaphatjuk, amit akarunk; 
minekutánna földi kiv!i,nságaink lehetetlen-
5 é g é b e n e l fára d u nk : akko r fo r d í t juk e lm é n
ket az Istenhez; akkor kezd az tetszeni, ami 
nem tetszett; a törvények, mellyek keserüek 
voltak, rögtön megédesednek emlékezetünk 
ben. A bünös lélek, melly házasságtörö akar
v á n l e n n i , n em .l e h e t e t t , e l tök é l i ma g á b a n, 
hogy hüházastárs lesz." 2)- Így gyógyít az Úr 
akkor is, midön sebet ejt; így szerez a kisértetből is 
haszn ot. 

• • • 
Ime, keresztény atyámfiai! ennyiben és ekkép 

has z n os ak a föl d i sz e n v e dé sek. Az anyagi világban 
a fergetegek tisztítják a levegőt, elhajtják a ragadó nyava · 
lyát, és termékenyítik a földet: ezt teszik az erkölcsi világ
ban a szenvedések, megtisztítván vágyainkat, szelidítvén ér
zéseinket, nemzvén erényeket, és az Istenbezi térésre indít
ván sziveinket. Nem is lehet az máskép. A földi szenvedések 
is Isten kezéből jönnek. Ö pedig Atyánk, ki gyermekei bol
dodságát akarja nem csak akkor, midön jutalmaz, hanem 
akkor is , midön fenyít. "Is t e n , a k it sz e r e t , a z t fe
nyfti; de mind emellett kedveli, mint az atya 
fi á t," mondja az Úr lelke a példabeszérlek ben 3). Azért int 
is minket sz. Pál : "Fi am ! n e v es d m e g a z Ú r fe n y í
t ék é t, é s e l n e k e d v e t l e n e d j é l , m i d ö n t ö l e d o r-

1) Plerumque, postquam in hoc mundo non possumus obtinere, quod volumus; 
postq_uam in terrenis desideriis de impossibilitate lassamur : tunc mentem ad 
Deum reducimus; tum piacere incipit' quod displicebat; et <J.Uae nobis ama· 
ra fuerant praecepta, repente dulcescunt in memoria. Peccatr1x anima, quae 
adultera conata esse non potuit, decemit esse fideliter coniux.- In hom. Ho
mo quidam. - 2) Luk. 15. - 1) II. Par. 33, 12. - ') Példb. 3, 12.r 
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gáltatol; mert a kit az Ur szeret, azt megsa
nyargatja, megostoroz pedig minden fiat, kit 
ma g á h o z fo g a d." 1) A kertész is csak fájának termékeny
ségét kivánja előmozdítani, midőn ágait nyesi. Az orvos csak 
betege egészségét akarja helyreállítani, midőn éles késével a 
sebből a vadhust kivágja. Azért., keresztény atyámfiai! el ne 
csüggedjünk, midőn az Isten nem mindig rózsákat hint földi 
utunkra, hanem azt tövisekkel is kirakja; midőn nem küld 
mindig szép napokat, örömeket, hanem viharokat, szomoru
ságot is. És legyen bár a szenvedés, melyet az Ur küld, a 
seb,, mellyet rajtunk ejt, még olly nagy, gomloljuk meg, mit 
sz.Agostonmond: "Az Isten orvos, a csapások pedig 
o r v ossá g ok a z ü d v össé g r e. O r v os I ás a l a t t l é
vén égettetel, metszetel, kiáltsz; de az orvos 
n em h a ll g a t a k a r a t o d r a , h a n em e g é s z s é g e d .r e" 2). 

Az Istenbe vetett bizodalommal vegyük tehát atyai kezéből 
a keserüség poharát is, és szörpöljük azt, mig neki tetszik, 
nyugodt lélekkel, meg lévén győződve Tobiással: "hogy a 
kisértésnek kiállása után elnyerjük a győzelemkoszor,llt, a 
békeségesen türt szenvedések után ismét megszabadíttatunk, 
és a szenvedett fenyíték után ismét irgalmasságot találunk; 
me r t n em g y ö n y ö r köd ö l, oh Isten l a m i v e sz e d e l
m ünkben; hanem a fergeteg után csendességet 
sz e r z es z, és a köny h u ll a t ás és si r ás u t á n ö r v e n
d e z és t a ds z" 3). Amen. 

1
) Zsid. 12, 5, 6. - l) Inteliigat homo, medioum eee Deum, et tribula.tionem me

dicamentum esse ad salutem, non poenam ad da.mna.tionem. Sub medicamen
to positus ureris, seca.ris, clamas: non audit medicus a.d voluntatem, sed n.u
dit ad sa.nita.tem. - 8) Tob. 3, 21, 22. 



H us vet .. után IV. vasárna.(lra. 
Ahhoz meg!Jek, a ki engem küldött; és senki köziifetek nem 

kérdez engem : hová mégy? - J án. 16, 5. 

A vándor, kit szerencsétlen sorsn. messze eltávolított ha
zájától, kerüljön bár emberek közé, kik öt szivességgel fo
gadják, s neki baráti kezet nyujtván, a jó akar.at minden 
kegyeivel elárasztják; kik megelőző nyájassággal iparkod
nak őt magokhoz és n. tájhoz lebilinc~elni, s feledtetni vele a 
távollét kellemetlenségeit, ha bár megnyugszik is némileg a 
tanusított jó akaraton: de szivének egyedüli vágya csak a 
hon, melly őt édes an}akéut ápolta; egyedüli ohajtása a ro
konok, a barátok viszontlátása, kikkel együtt nevekedett, kik 
vele a jó, rosz körülményekben résztvevől~g osztoztak; mert 
hazáján kivül szebb eget, rokonin kivül jobb sziveket nem is
mer. Ezek nélkül, bármilly kedvező körülmények közt sem 
érezheti jól magát. Egy csekély hir hazájából átvillanyozza 
egész valóját. Kedves előtte még a sz~llő lengése is azon táj 
felől, merre szive vágyódik. 

Keresztény átyámfiai ! Mi mindnyájan vándorok va
gyunk az élet kietlen, kinteljes országában, mellyben ezer 
viszontagságok, ide s tova hányattatások közt, az erkölcs tö
vises, de egyedül üdvözítő utján szakadatlan törekvéssel kell 
az lsten országát keresnüuk. Minket is kínál a világ sokféle 
örömekkel, ezer csábító kellemekkel igyekszik magához bi
lincselni bennünket; de szivünk ohajtása, lelkünk vágyása 
ezekkel ki nem elégittetik. Keblünk belsejében egy kiegé-
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szíthetlen hiányt érzünk szakadatlanul. - És mégis, sajnos! 
látunk ezereket, kik ez idegen honban, e foldön, e kínok ha
zájában, minden szenvedések daczára is, élet-halál közt üzik 
a mindig szemünk előtt repkedő csalfa örömeket, kik szinte 
tapadnak a fóld mulandó javaihoz; az édes honról, az örök
kévaló hazáról, hol tartós örömek várnak ránk a mennyei 
Atyának szinről szinre látásában, hol a mennyei karok vágy
nak bennünket látni társaságukban, hol örömeinket senki
sem veszi el tőlünk, egészen megfeledkeznek. Megtörténik 
ugyan néha, hogy akaratjok ellen is eszökbe jut az örökké
való hon. Egy véletlen eset, fölriasztja néha öket földi an
dalgásaikból. Oh! de ezen emlékeztetés nekik kinos; azért fi
gyelmöket uj örömek élvezése által igyezkeznek elfoglalni, 
hogy eszökbe se juthasson a halál, az öröklét; mert félnek 
megválni e világtól, mellyet egyedül szeretnek; félnek az 
örök élettől, mellyre semmi érdemet se tesznek. 

De mi ne így! - Im Jézus mai napon tanítványainak 
~10ndá: hogy ö az Atyához megyen. Ott van a mi hazánk. 
O elment az Atyához, ott nekünk dicső lakhelyet készíten· 
dö. - Utánna tehát, keresztények! utánna. Igyekezzünk, 
hogy elfoglalhassuk ez örök lakóhelyet; mert itt maradá
sunk úgy sincs. 

A tanítványokat Jézus elköltözésének váratlan hi1·e 
megzava rá, s meglepetésökben senkinek se juta eszébe tőle 
kérdezni: hová mégy? De mi el ne mulaszszuk naponkint e 
kérdést intézni önmagunkhoz: hová megyi.lnk? - Melly 
kérdésre a felelet önként következik azonnal : 

1-ör. T es tünk a föl d b e, 
2-or. Lelkünk az öröklétbe megy,en; keres

sük tehát az örökkévalókat.--
Ez beszédem tárgya. Mig előadom , figyeljetek. 

I. 

"Minden halandó fü, s an11ak mindenjó aka
r a t j a , m i n t a m e z ö n e k v i r á g a , úgymond Isaiás pró
féta;- a fű megszárad, - és a forgószél mint 
p o l y v á t e l r a g a d j a ö k e t !" J) - Mill y igazak e sza-

1) Isai. 40,_ 6, 24. 
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vak! - Tekintsünk bár jobbra vagy balra; utazzunk bár 
messze tartományokba; vagy nézzünk szét saját lakunkban 
magunk körül, vagy a nagy világban: mindenütt, minden 
tárgy, me ll y figyelmünkbe ötlik, azt beszéli nekünk, hogy 
a test mulandó. Egy óra majdnem elenyészik száz esztendő
hez képest; de száz év is milly csekélység. sőt semmi az 
örökkévalósághoz képest. S mégis, csak száz esztendő előtt 

·is kevés kivétellel egészen más emberek laktak földünkön , s 
azon sok ezerek és milliók közül ma már alig leszen egy 
vagy kettő ez életben. Még nehány év, - és valamint ök, 
úgy mi is minden földi müveinkkel együtt az enyészetbe , a 
sírba omlottunk' és elfeledtettünk' mintha porainkat is el
hordta volna a forgószél. A késő ivadék pedig csak mint 
egy meséről fog rólunk emlékezni, s a képzelet országába 
számítani benünket. - Voltak már nagy nemzetek , mely
lyekről azt mertük volna állítani, hogy azoknak törzsöke 
soha ki nem hal; és ime~ ma már egy utódjok sem él talán 
többé! Voltak roppant városok,· mellyeknek végpusztulását 
soha nem hittük volna; és ma már csak falainak romjait ás
sák ki a földből. -- De ha tulajdon lakhelyünkön nézünk 
is körül, az is azt hirdeti, hogy az csak kevés ideig lesz a mi 
tanyánk; mert, ha szülöink, atyánkfiai, vagy hajdani birto
kosai abból elköltöztek, egykor ránk is kcriil a sor. És így, 
legyünk szegények vagy gazdagok, ifjak vagy öregek, 
mindnyájan bizonyosaak tarthatjuk, hogy egykor mi is, és 
talán sokkal előbb, mint gondolnők, élni megszününk , és a 
sirba szállunk. 

Azt mondja tán valaki: hogy e halál-hir már nem uj
ság; mert hetenkint, sőt naponkint látjuk hajdani barátin
kat, ismerősinket a sírkertbe kísértetni.- De ha ez igy van; 
miért nem okulsz hát, keresztény barátom? Miért törekszel 
hát mégis egyedül a világ birtoka után, midőn tudod, hogy 
lelked vágyát soha ki nem elégítheti; midön tudod, hogy 
csalfa a világ, melly elenyészik minden hiuságaival együtt? 
Tekintsd a siralomház asztala meJlett busongó szerencsét
lent, ·ki a halál rémképét az ajtó küszöbén látja állni: izgat
ja-e öt a fq1di csillámlás, pompa, hiuság? Képesek-e őt a 
földnek minden örömei vig kedvre deríteni? Hacsak minden · 
emberi érzékenységből ki nem vetkőzött szörnyeteg, követ-
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kezöleg nem is ember. Nem kapkod ö a földi javak, a mulé
kony kincsek után, mellyek sokszor halomban állnak előtte, 
tudván, hogy élete végével, melly néhány percz után be
következik , mindezekre szüksége nem leend. - És mi, kik 
szinte a siralomházban ülünk, mert minden óra utolsó óránk 
lehet, mitsem törődünk a halállal; söt vig kedvvel üzzük, 
hajtjuk a minket csak csalogató, sebes reptü földi fényt, 
melly kecsegtet ugyan, de soha ki nem elégít, és el-eltünik 
elölünk, mint a szaggatott felhök között bujkáló hold szökő 
árnyéka. 

Oh! ha az emberek komolyan emlékeznének a halálra, 
nem látnánk olly sokakat, kik e mulandó élet örömeit több
re becsülvén az örökkévalóknál, megvetik a szülök, a jám
bor etnberek figyelmeztétéseit; kinevetik az anyaszentegy
ház intéseit és kéréseit; lábbal tiporják Isten parancsait; o
gy~dül e jelennek élnek, és életöknek legszebb korában, test
ben és lélekbenelromolva végveszélynek indulnak: hasonlók 
lévén a kiváncsi bogárhoz, melly könnyelmül'eg egyik csal
étekről a másikra száll, és szenvedélyes vágya által megva
kítva nem lát egyebet a csaléteknél, melly után sovárog; s 
így ezer szeme me ll ett is mintha vak volna, hálóba kerül. -
Ha az emberek komolyan emlékeznének a halálra, nem lát
nánk oly sokakat, kik a földi javakért eladják testöket, lel
köket, eladják embertársukat, azokat csalás, egyéb károsítár:: 
által megrontván. - Nem; ezt ók nem tehetnék, ha komo
lyan emlékeznének végórájokra és ama szomoru jelenetekre, 
körnlményekre, mellyek akkor a bünös körül előtünnek. 
Nem szándékom a bünös borzadalmas halálának lei,rásával 
sziveteket rémíteni; mert azt vagy úgyis már láttátok, 
vagy legalább elképzelhetitek; de annyi bizonyos, hogy a 
bünös ember, mind életében , mind halálában, mW.Q. holta 
után szánalomraméltó. 

Életében lelkiismereteszüntelen mardossa, m~g· álmai
ban sem engedvén neki nyugtot. A tapaszt$!}1\s tanítja, hogy 
sok titkos gonoszság, gyilkos merény l{.it1,1rlására. a leg~~
lyesebh hatósági eljárások hasztalanok voltak; mjnden vizs
gálat meghiusuJt; minden kutatás sikertelen volt: és a tettes 
éjjeli álmában árulta el magát; mert a vétkes öntudat, a 
megsértett lelkiismeret rémképekkel tölté el agyát, éjjeli ál-
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mában, midőn a képző tehetségek élénkebbek, borzasztán ki
nozván öt. - Avagy a redökbe szedett homlok, az eltorzí
tott arcz, az ijesztő tekintet, a félénk magaviselet, nem elég
gé tanusítja-e: hogy milly irtózatos vihar dúl a gonosz ke
belében? Ott Kainnak, a testvérgyilkosnak példája, kit ön
tudata a rengetegbe kergetett. Egy igaz barátja sincs a bü
nösnek; mert valamint ö mindenkitöl, úgy tőle is félnek, 
rettegnek mindenek. Azonban, mig valaki egészséges, gaz
dag s tiszteletben áll, ha gonosz is, találkoznak, kik neki ba
rátságot hazud va, bókolnak; de ha egyszer eltünt szerencséje, 
ha egy forró nyavalya halálos izzadsággal borítja el homlo
kát, s beesett arczán a végvonaglásnak jelei mutatkoznak: 
ezek is eltávoznak tőle, s hasztalan kiált az igaz Jóbbal: 
"Könyörüljetek, oh könyörüljetek rajtam csak 
ti barátaim!" 1) mert nem haH egyebet, mint a kér
lelhetlen igazság azon suj tó feleletét: "e l v e t t e d j u t <t l
m a d a t" 2). Ha pedig már kinos kebléből néma fohászoknál 
egyebet nem tud lehelni; ha ajkai elhalványulnak, és sze
meinek fénye megtörik: akkor elhagyják még azok is, kik 
mellette talán érdekből, haszonlesésből virrasztottak. S mély 
csend uralkodik körülötte, mint a sirban. Azon ban mégsem 
hagyja el öt minden; mert keblében hord egy rágó férget. 
A vétkes öntudat, mint kérlelhetlen biró, végperczében is 
szemére hányja az árvák keserü könyeit, mellyeket kisaj
tolt, a szegények égő kinjait, mellyeket egy pohár vizzel 
sem enyhíte, az ártatlanok átkait, kiket legdrágább lelki 
kincsöktől megfosztott. És ezek, mint megannyi gonosz kisér
tetek fogják körül, hogy már halálában éreztessék vele a 
pokol elökinjait. -- Illy kétségbe ejtő előérzetek közt száll 
alá a sirba. -- Jobb lett volna illy embernek nem születnie; 
de ha már született, bár emlék ét is örökre a hideg hantok 
alá lehetne temetni. 

Távol légyen mindnyájunktól e végszerencsétlenség; 
azért keressük már ez életben az Isten országát , keressük 
lelkünk üdvét. Miröl a második részben. 



451 

II. 

Beszé~em első részében kérdeztem: hová megyünk tes
tünkkel? Es a mondottakból érthettétek, hogy testünk mint 
szent Bernard mondja: "a földön sz liletik, a földön él, s a 
földbe, me Ilyből vétetett, ismét visszatér." -- De kérdezzük 
most: hová megy lelkünk? Erre egyszerüen csak azt fele
lem: hogy halhatatlan lelkünk az örökéletbe m.egy. - Ezt 
hitték már rég megváltásunk előtt a pogány bölcsek; ezt 
mondja mindegyikünknek benső szava; ezt tanítja a keresz
tény hit. 

A számtalan pogány bölcsek közül csak Cátót említem, 
ki egy helyen így kiált fel: "Óh szerenesés nap, mellyben el 
fogom hagyni e földi iszapot, hogy a mennyei lelkek sere
gébe emelkedhessern! Soha, így folytatja tovább, sohasem 
kezdettem volna ennyi munkába, ha hittem volna, hogy di
csőségem ezen élettel elenyészik; de fölemelkedik lelkem, és 
hinni látszik, hogy akkor kezdődik csak tulajdonképen éle
tem, ha e világot egyszer elhagytam." - E szavak fényes 
bizonyságot tesznek arról, hogy már a pogány bölcseség is 
hitte a lélek halhatatlanságát. - Oh! de megszégyenítenek 
e pogány bölcsnek szavai sok magábanelbizott keresztényt, 
kik azt hirdetik: hogy a lélek a testtel együtt elvész, meg
hül a vér, elenyészik a lélek. - Pedig csak gondolnák meg 
a balgák, hogy e nagy mindenségben , a benne rejlő erők 
titkos munkálódása által, az anyagok olly tartósságat nyer
nek, hogy mióta a világ áll, egy porszem sem ve,szett el tel
jesen; és ha az a porszem, mellyet lábainkkal tapodunk, el 
nem vész végképen, miként lehetnénk mi a végképeni meg
semmisedés játéka? Ha a természet titkos ereje, melly némi
leg a lelket ábrázolja, hatezer esztendő óta él, és meg nem 
szünik: az ember lelkének élete miként szünhetnék meg a 
földi pálya után?- A lélek halhatatlanságát tagadó keresz
tények hiröket, nevöket ércz-emlékeken akarják örökítni; 
testöket holtuk után kifalazott üregben, kettős koporsóban, 
illatos kenetek közt akarják az enyészettől megóvni; de mi-

1) Jób : 19, 21. -- ~) Máté; 6, 16. 
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nek, ha azt hiszik, hogy földi életök végével testestül, lel
kestül végkép elenyésznek? Már maga ezen ohajtás: a testet 
a romlandóságtól, a hirnevet a mulandóságtól megóvni, nem 
megczáfolhatatlan tanubizonysága-e ama titkos hitnek és ér
zetnek, melly kebelünkben a halhatatlanságról honol? Ön
magával, - yág-yaival jön ellenkezésbe az olly ember, ki a 
lélek halhatatlanságát tagadja. 

A lélek halhatatlanságáról kezeskedik továbbá eszes 
természetünk; me rt ha lelkünk, az Isten eme hasonmása, a 
test halálával megsemmisülne: kifejlődés nélkül vesznének el 
azon szép szellemi tehetségek, mellyekkel a Teremtő minden 
teremtményei között egyedül az embert ruházá föl. Észbeli 
tehetségeink kifejlesztésére e világkör igen szük, s jelen élet 
igen rövid. Hol az a bölcs, ki még bölcsebb, hol a tudós, ki 
még tudósabb ne lehetne? Kell tehát ez élet után egy más 
életnek kezdödnie, mellyben elmetehetségeink tökéletesedé
sök legfölsőbb pontját elérhessék; ha csak azt nem akarjuk 
mondani, hogy a Teremtő illy szép és majd vég nélkül töké 
letesíthető elmetehetségekkel ruházván föl az embert, czél, 
tehát bölcseség nélkül, cselekedett. Vagy csak az ember kin
zására oltotta volna-e belé az igazság szomját, miután azt e 
földön kioltani lehetetlen. - Azon fölül, ki nem vágy boldog 
lenni? És ki igazán boldog? A Teremtő kezéből jött ki az 
ember e vágygyal. És midőn minden teremtmény czélt ér: 
csak egyedül az ember - a teremtmények legnemesebbike 
- esnék el attól? Oh nem! lelkünknek élnie kell ; lelkünk 
élni fog a siron túl is; végrendeltetését csak ott éri el! 

Ezt találjuk irva a szentirásnak majd minden lapján. Az 
Ószövetségben, a bölcs Predikátor így ir: "A z em b e r, a z 
örökkévalóság házába átköltözik" 1); melly sza
vakat e bölcs, minthogy testünk halála után a földbe tér, 
csak lelkünkről mondhatá. - Az Ujszövetségben pedig sz. 
János apostol azt mondja az ember Fiáról, miként ö azért 
jött e világra : hogy "v a l a k i ő b e n n e h i s z e n , e l n e 
veszszen, hanem örök élete legyen" 2); mivel pe
dig "a testből és vérből álló emberi, rföldi test, 
mint sz. Pál mondja, a z Is t e n o r sz á g á n ak ö r ö k s é g é t 

')Pred 1~, 5. - 2) Ján. 3, U. 
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n em b i r h a t j a" 1): sz. Jánosnak imént említett s~vai által 
lelkünk halhatatlansága bizonyíttatik. Vagy Jézusnak igé
retei , mellyeknél fogva örök jutalommal biztatja követőit, 
csak hiu ábrándok volnának? Vagy mikor fog a lelki sze
gényeké lenni mennyeknek országa? Mikor fognak a sirán
kozók megvigasztaltatni? Mikor fognak az igazságot éhezők 
és szomjuhozók kielégíttetni? Mikor fogják a tiszta szivüek 
az Istent látni? Akkor, midőn sz. Pál szerint e romlandóság 
romolhatatlanságot fog magára ölteni. Keresztény atyám
fiai! Az ég és föld el fog mulni, de lelkünk élni fog örökkön 
örökké. 

Örökkévalóság ! Milly rettenetes egy szó! - Képzel
jünk egy magas hegyet, mellynél magasabb a föld terén 
nem létezhetik; és hozzá egy madarkát, melly a.bból minden 
tíz- vagy százezredik esztendőben egy porszemet visz el; 
nemde rémítő ídőköz? ! És valahára e roppant hegy mégis 
el lenne hordva. De az öröklét, legyen boldog vagy boldog
talan , soha, de sohase fogy el, annak vége sohase leend. 
- Nem legszentebb kötelességünk-e tehát e végetlen örök
létre eleve elkészülnünk: "me r t e lj ö n a z é j , me ll y
ben senki nem munkálkodhatik." 2 )- Nemde: ha 
csak egy napra távozunk el házunktól, előre elkészülünk az 
ut kellemetlenségeinek elhárítására; ellátjuk magunkat étel
lel, itallal, ruházattaJ, uti költséggel, hogy fogyatkozást ne 
szenvedjünk : és a nagy utra. az örökkévalóság nagy utjára, 
honnan soha többé vissza nem térendünk, nem készítjük el 
magunkat! - Valóban nagy gondatlanság ez, keresztény 
atyámfiai! hasonló azon utasok egyikéhez, kik együtt indul
ván u tra, az egyik nag~ számu aranynyal, a másik kenyér
rel és korsó vizzel látá el magát. Utjokban eltévedtek. Az 
egyik, kinél a kincsek Yoltak, előre Játván a b~következö 
veszélyt, a másiknak kenyereért oda ajánlá arauyait, ki a 
gazdag nyeremény által megvakíttatván, eladá élelmét, s a 
bekövetkező éhség idején , midön semmi menekvés számukra 
nem mutatkozott, a hosszu ide s tova bolyongás közt, a kin
cseken kapkodó, aranyai mellett éhen veszett el; midőn a 
másik, ki élelemmel eleve ellátá magát,· megszabadult. Nem 

1) Pál: l. Korinth. 15, 20.- t) János: 9, 4. 
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így törtéuik-e ez most azokkal, kik e földi c~illogványok 
után iramodván, éhezni hagyják lelköket, lelköket az örök
kévalóság utjára mennyei táplálékkal, jó cselekedetekkel, 
jámbor erkölcsökkel el nem látván? Pedig bizonytalan, mi
k:or kell elutaznunk. Oh l ha azon szerencsétlenek közül, kik 
készületlen költöztek el az örökkévalóságba, megjelenhetnék 
valaki még egyszer e világon, milly örömest szenvedne az 
itt, nem 60 vagy 70, hanem ezer évig, csak elkövetett 
büneit könyeivel eltorölhetné, elmulasztását helyrehozhat
ná, kipótolhatná. Jaj! de az meg nem adatik. - Mi még 
erőben vagyunk, keresztények! az Ur malasztot is ad, hogy 
a jóban gyarapodhassunk; vagy ha tán a bünnek vészes ör
vényébe tévedtünk, abból ismét kivergödhessünk: ne mu
lasszuk el az alkalmat fölhasználni, s a jó cselekedetek gya
korlása által lelkünket gazdagítni. - Higyjétek el ke
resztény barátim! hogy a jámbor ember már ez életben el
veszi szép erkölcseinek jutalmát. Hiszen, még a gonosz is az 
erkölcs palástja alá szeret bujni. Ha pedig elközelget azon 
szerenesés óra, melly őt ez élet terhétől megszabadítja, szelid 
mosoly vonul el nyugodt arczán, s tiszta öntudattal így fo
hászkodik sz. Pállal: "Jóharczot harczoltam, a fu
tást elvégeztem, hitemet megtartottam, ami 
m é g h á t r a v a n , e l t é t e t e t t r é s z e m r e , a z i g a z
s á g ko r o n á j a" 1) - Jó tetteinek emléke pedig, mint sze
lid angyal, lengi körül végperczeiben, s már a foldön hallja 
Jézus ama vigasztaló szavait: "Jöjjetek Atyámnak ál
dottai! birjátok a világ kezdetétől fogva nek
tek készíttetett országot." 2)- Ellenségei pedig sir
jánál kibékülnek vele, és szivökben kénytelenek megvalla
ni: "ez mégis jámbor ember volt!" 

• • • 
Nem hiszem, keresztény atyámfiai! hogy közületek va

laki az eddig mondottak fölött kételkedjék; mert mindazo
kat részint saját tapasztalástokból, részint szent hitünk tani
tásából tudnotok kell; és ha ez, mint liiszem, úgy van, ak-

1) IL Tim. 4, 7. - l) .Máté: 25, 34. 
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kor már egyebet hozzátok nem szó)hatok, mint, hogy ma
gának Jézusnak szavaivaJ kérjelek benneteket: "Keressé
t e k m i n d e n e k e l ő t t a z I s t e n o r s z á g á t , é s a t ö b
hi hozzá adatik nektek." 1)- Ezt pedig úgy teheti
tek legbiztosabban, ha végső dolgainkról megemlékeztek; 
ruert a halá), és az örök büntetés komoly megfontolása, leg
erősebb gát a bünök árja ellen. - Hagyjuk el a gonosz élet 
tengerét, és igyekezzünk ki vergődni a jámbor éJet partjára; 
hová ha eljutottunk, nyugodt lélekkel fogjuk hallani, a 
számunkra szóló lélek-harang csengését; mert mig portes
tünk a földbe tér vissza, lelkünk az örök életbe száll. 
Amen. 

) Máté: 6, 33. 

PdamÍDf·lDatlek. Kiadja a Saeol-lalván·TánulaL lll. lilJ. 30 



Szent Márk napján 
buza-szenteléstwr. 

És valamit kérni fogtok az én nevemben, azt megcselek
szem. - Ján. 14, 13. 

Milly szivreható látvány az, midön a gyermekek aty
jok elé térdelnek, és kisded kezeiket hozzá emelvén, öt kér
lelik testvérökért, vagy közösen esedeznek előtte, hogy jó
tétemén)'eit áraszsza ki egyaránt családjának minden tagjá
ra! -- Oh! de még szebb, még szivrehatóbb jelenet az, mi
dőn számos családok sereglete, és egész hivő közönségek ösz
szegyülekeznek, hogy az Istennek mint közös atyjoknak egy 
szivvel és Jélekkel a vett jókért hálákat adjanak, és az ő 
szép ege alatt uj adományokért és áldásért esedezzenek. -
Valóban az Isten, szent Fiának igérete szerint, köztök van, 
és könyörgö gyermekeinek kérését meg nem veti. - Illy 
szent, fölséges és magasztos ezéiból sereglettünk mi is össze 
ma, keresztények! amindenható s legkegyesebb Istent, min
den jónak megad~ ját teljes alázattal, és gyermeki bizalom
mal kérlelendök, ünnepélyes körmenettel, a harangok zú
gása, szent énekek és litániák ájtatos zengedezése mellett, itt 
a kies természetnek, az ö eredeti müvének ölében, hogy min
ket, minden embertársainkat megáldani, s a földnek bő gyü
mölcsét mindenkinek megadni kegyes legyen. 

Ezen szent imára, s közös könyörgésre tanít és bátorít 
minket már önmaga szeretett szent Fia, Jézus Krisztus, mi
dön eképen szól : "Kér j e t ek , é s me g a d a t i k n ek t ek; 
keressetek, és megtaláljátok; kopogtassatok, 
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és megnyittatik nektek."- .És valóban még soha
sem maradt Isten e]ött a kérés· meghallgatatlan, ha oly
lyan volt, a miJiyennek lennie kellett; még sohasem ta
gadta ruE'g az lsten az emberektől, a mi nekik v a l ó b a n 
hasznos; még senkit sem hagyott nyomorban szenvedni, 
hacsak ö önmagát szerencsétlenné nem tette. Nemde az Ur 
Jézus mondja: "Ha valaki atyjától kenyeret kér, vajjon 
követ ad-e neki kenyér helyett? - vagy ha halat, ad-e 
neki a hal helyett kígyót? vagy ha tojást kér, skorpiót 
fog-e neki e helyett nyujtani? -- Ha tehát ti, holott roszak 
vagytok, a ti gyermekeiteknek jó adományokat tudtok adni, 
mennyivel inkább a ti mennyei Atyátok jó Jelket ad azok
nak, a kik hozzá folyamodnak." 

Azonban ezt, tudnillik a szent, ájtatos és közös kön yör
gésnek kihaligatását erősíti a tapasztalás, s történelem egy
szersmind. Jelesen az ünnepé1yes körmeneti könyörgésnek 
szertartási eredete, s régisége a kereszténységben folhalad, a 
romai legrégibb szerkönyv (rituale) bizonysága szerint, az 
első századok idejeig, úgy hogy midön a legvérengzőbb ül
dözések dühöngtek , éjjel tartották a hivek a szent körmene
tet. - Egyébiránt Jézus Krisztusnak dicső menetele Jeru
sálembe se·m volt egyéb, mint ünnepélyes körmenet. - A 
negyedik században pedig, keleten és nyugaton már általá
nosan gyakoroltattak az ájtatos körmenetek. 

Ezen időről tanusít aranyszáju szent János: "L i t á n i á
kat és közös könyörgéseket tartottunk, úgy
mond , a z e g é s z vá r o s , m i n t v a l a m i r o h a n 6 z u h a
tag, sietett az apostolok szent helyeire; és mint 
s z 6 s z ól ló k h o z , fo l y a m o d t u n k s z e n t P é t e r h e z, 
sz e n t A n d r á s,h o z." 1) Ugyanezt bizonyítja szent Bazil, 
sz. Ambrus, sz. Agoston. 

Ezek közt jeles volt a szent Márk-napi nagyobb litánia, 
és körmeneti ünnepély, mellynek April 25-ikéni megtartá
sát harmadik levelében már szent Nagy-Gergely Pápa em
líti, és minden évben megületui szokott ünnepélynek neve
zi 2). Egyszersmind Pamelius által kiadott legrégibb Sacra
mentariumban is előfordul, és az ös kalendariumokban az 

1} S. Chrys. or. contra. ludos. - 2) Solemnitas a.nnuae devotionis. 
30* 
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említett napon van beirva. - Sőt szent Gergely pápa ezen 
szent Márlcféle körmenetnek rendjét maga tüzi ki, világosan 
megrendelvén, "h o g y e z e n a n a p o n a k ö r m e n e t R o
mában szent Lőrincz templomából (a meJly I,uczi
nához neveztetett) induljon ki, a honnan, úgymond, 
szent Péterhez az apostolok fejedelméhez, (az 
U r előtt esedezvén), sz e n t é n ek ek és d a l ok z e n g e d e
z é s e k ö z ö t t s i e s s ü n k." 

Illy dicső emlékünk van Keresztények l a mai szent áj
tatosságról, mellyre hozott minket Jézusnak sze~t parancsa, 
és· az első keresztényeknek szivreható példája. Es valóban, 
valamint a jó gyermek nyilt szivvel beszél, és esd édes atyja 
előtt, midőn eledelt, ruhát vagy egyéb szükséget kér tőle: 
úgy szóljunk mi is ami mennyei Atyánkhoz, midőn esede
zünk hozzá; csak tartsuk magunkat szorosan Jézus utmuta
tásához. Hiszen ő majdnem a szavakat adá szánk ba, mond
ván: "Ti p e dig így imádkozzatok: ad d me g ma 
ami mindennapi kenyerünket:" 

Mindazonáltal mi az Ur imádságát, minden könyörgé
sek legdicsőbbikét, életünkben gyakfan mondottuk el; de 
talán csak szájjal kiáltottunk az Urhoz: "miAtyánk! ki vagy 
a mennyekben ," a nélkül, hogy megfontoltuk volna ezen 
szavaknak szentségét és mélységét, és így imádságunk na
gyobbára csak ajkinknak külső játéka lévén, a mi szivünk 
távol volt az Istentől. Nem csoda tehát, ha a mi ohajtásunk 
nem teljesíttetett, és a mi könyörgésünk ki nem hallgat
tatott. 

Ma is az anyaszentegyház rendelése szerint e könyörgő 
körmeneten résztveszünk, hogy áldásért és bőségért a fold 
gyümölcseire nézve az Isten előtt kön~·örögjünk. -- Mi ma 
az Ur szine előtt megjelenünk, mint szegény ügyefogyott 
teremtményei, mint gyermekek a közös mennyei Atya előtt, 
és kérjlik őt, hogy ő a Mindenható, a drágaságot és éhsé
get tőlünk kegyelmesen elfordítsa, a szántóvetőnek fáradsá
gát megáldja, a foldnek gyümölcsét n ö veszsze s érlelje, szó
val : "a d d m e g m a a m i m i n d e n n a p i k e n y e r ü n k et" 
eg)·hangulag fólkiáltunk. - Azonban, minthogy a helyes 
imán:U arra megy ki a dolog veleje, hogy milly szándékka], 
milly lelki készültséggel, milly szivbeli iránynyal teszszük 
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azt, üd v ösnek látom, ha az Ú r imádságának eme kérését: 
"a m i m i n d e n n a p·i ke n y e r ünk e t add me g n ek ünk 
ma" közelebbről is megmagyarázom. 

Először is tehát el ne feledjük, hogy ámbár Jézus taní
tott bennünket e kérelemre, mégis ezen kéré3-, mellyet a mai 
körn1eneten egyesült hanggal és szivvel az Istenhez bocsá
tunk, koránsem az első, nem is a második, sőt nem is a har
madik; lianem a negyedik kérés az Urnak szép imádságá
ban. Ú gy van: ne legyünk mindenek előtt önzők és anya
giak, foldi javakhoz tapadók, a mire, fájdalom! napjainkban 
az emberek úgyis annyira hajlandók. Annakokáért buzgó 
imádságunk, U runk parancsa szerint, először is az Isten di
csőségére legyen irányozva. Ma is, valamint más alkalom
mal, kérjük az Istent, hogy az ö szent neve tölD;nk és min
den emberektől, mindinkább és inkább megismertessék, 
jámbor érzelmekkel és cselekedetekkel dicsőíttessék; hogy az 
Ur ország<t, mellyet Jézus Kristus alapított, mindig jobban 
és jobban terjedjen; a tévelygés, hitbeli szakadás, és tudat· 
lanság az Isten igéinek hirdetése és követése által megszün
tessék, ellenben a valódi vallási tudomány, szentség, szivbeli 
jóság, erényesség, és keresztény szeretet az emberek sziveit 
növekedve gyúlaszsza, és lelkesítse. Továbbá, előbb imád· 
kozzunk, hogy az Istennek, úgymint legjobb Atyánknak 
szent akaratja tőlünk és mir1den emberektől olly készséggel 
és szivélycsséggel, mint a dicsőült angyaloktól és szentek
töl, teljesíttessék. Ezeket kérjük előbb, az Ur parancsa sze
rint, igaz szivvel ~s tiszta akarattal; és azután könyörög
jünk csak azokért, a mik a mindennapi kenyér alatt értet
tetnek, s fóldi megelégedésünkhez tartoznak. És bizonyára 
megadatnak nekünk, minekutánna nmga az Ur Jézus mon
dá: "Ke r e s s é t ek e l ö b b a z Is t e n o r sz á g á t, és a z Ő 
igazságát, és minden egyebek hozzáadatnak 
n ek t ek." Foglaljuk könyörgéseink szövcgébe, úg;r- mint 
az anyaszentegyház, ne csak önnön személyünket, hanem 
ernbertársainkat is; úgysem mondjuk "az én mindennapi ke
nyeremet," hanem az Ur parancsaszerint mondanunk kell: 
"a mi mindennapi kenyerünket." Ezen szavak egyszersmind 
gyullaszszák fól kebleinket felebarátunk iránti közös, őszinte 
és tevékeny szeretetre és irgalomra, mellyre Jézus minden 
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alkalommal nem csak szava, de szent példája által is mind
nyájunkat serkentett, s melly által bennünket vissza akart 
tartóztatni az önzéstől, melly a szeretetnek sirja, kevélység
től, fölfuvalkodástól, s szegény embertársunknak megveté
sétől; sót hajlandókká tenni kiván ügyefogott felebarátunk 
folsegéllésére, hogy így földi javaink által, mellyekkel min
ket mennyei Atyánk megáldott, mi is az emberi nyomort 
enyhítsük, és a mennyire tőlünk telik, sorsaink boldogságát 
elömozditsuk. - Így könyörögve ma, így imádkozva ma 
és mindenkor az Ur imáját, valóban betöltjük Jézus Krisz
tus értelmét, ki földi javakkal itt, és mennyeiekkel örök 
országában megáldandja buzgó és tiszta könyörgéseinket. 
Amen. 



Husvét után V. vasárnapra. 
Valamiket kértek az Atyától a~ én ne oemben, megadja 

nektek. - Ján. 16, 23. 

A ránk következő hétnek három első napja, a közön
séges imádságnak, a nyilvános ájtatosságnak van szentelve; 
miért is e hét keresztjáró hétnek neveztetik.- Ke
resztény atyámfiai! Ha valaha, épen most van legtöbb okunk 
Istenhez sóhajtani, s igazságát sanyaru penitentziával meg
engesztelni; most, ez inséggel tölt napokban, mellyekben 
szomoru tapasztalásunk szerint a nyomorgók serege nőttön 
nö. Most, most van legtöbb okunk buzgó imádsággal Jézus 
m:vében Isten ajtajánál kopogatni, hogy vessen egy kegyes 
pillanatot nyomoruságtól szorongatott népére, és h uzza 
vissza büntető vesszejét, mellyet mi elfajult fiai bizony meg
érdemlettünk; hogy a rosz termést, drágaságot, éhséget for
dítsa el tőlünk kegyesen és áraszsza ránk áldását bő mérték
ben *). Ne hallgassunk azon érzésnélküli hitetlenekre, kik 
mindezen rajtunk levő csapásokat a szerencse forgásának, a 
természet visszás folyásának tulajdonítják; hanem figyeljünk 
a hit szavára, melly azt tanítja, hogy az eget és földet lsten. 
keze kormányozza; hogy hatalmas gondviselése. intéz el min
deneket; hogy egy fűszál elő nem buvik nála nélkül, a fa 
levele meg nem mozdul, s hajunk szála meg nem lebben 
tudta s akaratja nélkül. 

Emeljük föl tehát szivünket mindnyájunk közös Atyjá
hoz, és benne helyzett fi ui bizalommal kiáltsunk: mindenek-

*) Mondatott 1847. 
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nek szemei te benned biznak Uram! nyisd föl jótevő kezei
det, és add meg minden élőnek a napi táplálékot. Lám sz. 
Jakab is mondja: "I g e n h as z n os a z i g a znak b u z g ó 
köny ö r g és e" 1). Erre serkent az egyház is e következő 
háromnapi ájtatossággal, mellyet hogy annál buzgó b ban 
végezhessünk, szándékom arról értesíteni titeket: 

mikor? 
é s m i v é g r e r e n d e l t e a z e g y h á z a k e r e s z t

járó ájtatosságot? 
s m i n ö l ~_l k ü l e t t e l ke ll a z t g y a k o r o l n i ? -
Szerelmes Udvözítönk! taníts meg minket e jelen órá

ban, téged lélekben és igazságl;>an imádni. Figyeljetek. 

I. 

Milly megnyugtató ránk nézve keresztény atyámfiai! 
hogy külsö egyházi ájtatosságaink nem egy uj eszme szüle
ményei, hanem hogy a legrégibb idökböl származva, a leg
mélyebb bölcseségü s bámulatos szentségü férfiak, valamint 
minden országok és népek által folytonosan gyakoroltattak, 
s hogy a keresztény hit szellemével s alapelveivel teljesen 
megegyeznek. Illy ájtatos gyakorlatnak van szentelve a ránk 
következő három nap is, mellyekben a keresztény nép sere
gesen siet az Ur templomába, honnan imádság és énekzen
gés közt, az Isten szolgáihoz csatlakozva, soronkint indul 
egy más templomba, vagy a hol több templom nincsen, mint 
közönségesen falun történik, valameily kereszthez, vagy vala
meily szent képoszlophoz; honnan az anyaszentegyháztól ren
delt imádságok ájtatos elmondása után, ismét az előbbi rend
del visszatér azon egyházba, honnan kiindult. 

Ez ájtatos szokás az egyházban régen divatozik. -
Ama véres időkben, midőn a kereszténység kinosan nyögött a 
pogány üldözés alatt, nem lehete a keresztényeket nyilvános áj
tatosságokon összegyül ve szemlélni. Csak a fold alatti barlan
gokba rejtezkedve, vagy a rengeteg erdőkben s hegyeken buj
kálva, vagy a puszta vidékekre elvonulva, titkon gyakorol
haták ájtatosságukat; vagy ha voltak is itt ott lstennek 
szentelt házaik, csak csendesen, s a legnagyobb vigyázattal, 

1) Jak. 5, 16. 
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hogy elleneik előtt fóltllnők ne legyenek , végezheték az is
teni szolgálatot. Nem lehete akkor látni a keresztényeket 
imádság s énekzengés közt az utszán ájtatoskodni. Az utszá
kon csak a keresztények jaj szava hangzott, s csak a bilin
csek csörtetése hallatszott. Itt egy elaggott főpásztort pap
jaival, ott egy atyát gyermekeivel, amott özvegyeket, vi
rágzó ifjakat, szüzeket, rablánczokra füzve hurczolának a ke
gyetlen birák elé, hol tüz, pallos, vagy vadállatok marta
lékai levének. Az egyháznak e gyászos sorsa majd három
száz évig tartott. 

De a mint e sötét fellegek a keresztények fölött elvo
Imltak, s az egyház szabadságának napja föltünt, bátrab
ban lélekzvén a hivek az isteniszolgálatot is nyilvánosan 
kezdték tartani. A püspökök hiveikkel tartózkodás nélkül 
kilépének rejtett helyeikből az utszákra, az utakra, s épüle
tes renddel, győzelmi pompával menének olly hel~·ekre, 
mellyeket a nép vonzalma szentesíte. Az egyházi történelem 
nyomán bizonyos, hogy Jézus születése után alig négyszáz 
évvel, az ájtatos körmenetek már igen szokásban voltak. 
Gyakran lehete látni a hiveket ájtatosságból istenszolgáival 
együtt zsoltárok éneklése mellett egy helyről a másikra 
menni. - Majd egy vértanunak sirjához mentek a templom
ból, s ott a sz. mise áldozatot vitték véghez, majd a szen
tek tetell}eit processio kiséretével tisztességesebb helyre te
vék át. Igy az istentelen Julián császár idejében sz. Babilas 
tetemei fényes pompával Antiochia városába vitettek át. 
Szinte ájtatos körmenetet rendezett sz. Ambrus püspök is, 
midön Gyárfás és Prótáz csontjait megtalálta. - Hasonló 
ájtatos körmenetek tartattak, midőn bizonyos napokon és 
helyeken az isteni szolgálatot nagyobb ünnepélyességgel 
akarák tartani. Némelly ünnepeken kijeleltetett valameily 
templom, hová a püspök misézni ment; illyenkor a nép szá
mosan, mint a nyáj pásztora körlll, összesereg le, s imádság 
közt kisérék a püspököt az ájtatosság helyére és vissza; melly 
szokásról említés tétetik már elsö Gelásius és nagy Gergely 
idejében. Majd ismét a közinség, általános esapás vagy 
egyéb szorongató k?rülmények elhárításaért rendeltettek 
ájtatos körmenetek. Igy hozá gyakorlatba nagy Gergely 
pápa a hatodik században a szent Mark napi körmenetet, 
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hogy, mint a nagy pápa maga mondja "a sok és hosszan 
tartó roszakban, mellyekkel büneink miatt meglátogattat
tunk, az Isten irgalma segitséget küldjön." Egy másik kör
menetet meg következő okbql hozott be szent Gergely: Ro
mában és egész Olaszországban pusztító döghalál uralkodott, 
melly ált.al a levegő annyira megromlott, hogy sokan, kik 
prüsszentés vagy ásítás által orrukat vagy szájokat nyitot
ták is föl, azonnal meghaltak. Honnan a még most is diva
tozó Rzokás eredt, hogy prüsszentéskor mondjuk: adja Isten 
egészségére; és hogy az ásítók kereszttel jelölik szájokat. 
Ezen vész elhárítására szent Gergely egy nagy körmenetet 
re!}:delt, mellyben a boldogságos Szüznek, szóbeli hagyo
many szerint, szent Lukács által festett képét vitette körül, 
és a Mindenszentek litániájának eléneklése által a boldogsá
gos Sz űznek hathatós közbenjárásaért esedezett, mire a dög
vész csak ugyan meg is szi..i.nt. 

Már a mi a keresztjáró héti körmeneteket illeti: ezeknek 
behozatalát szent Mamertnek Francziaországban viiennei 
püspöknek tulajdonítják. T. i. 450-ben Francziahon Dauphine 
tartományát sok csapás érte: rettenetes fölindulás rázkód
tatá azt meg; több épület s templom romba d ült, vagy a 
menny tüze által hamuvá lett; a borzasztó időjárás, éh
ség s dermesztő hideg még az erdők vadait is kiríaszták bar
langjaik ból, s csoportosan tódulának azok ból kifelé, úgy hogy 
számtalan lakosok, kiket az éhség megkimélt, a vadak ál
dozatai lettek. Mindenütt pusztaság s véginség uralgott. 
Mire sz. Mamert viennei püspök a keresztények fegyveréhez 
fogott; tudniillik: penitentziára s imádságra serkenté hivei t; 
sUrunk mennybemenetele elötti három napon minden rendü 
és rangu hivek ájtatos koszoruba vegyülten, körmenetet 
jártak, hogy imádság és más jócselekedetek gyakorlása által 
megengeszteljék a méltó haragra gerjedt Istent. Ki meg is 
hallgatá bizalmas kéréseiket ; a csapások megszüntek, nyu
galom, bátorság, s bőség örvendezteté meg ismét a népet. -
E sz. gyakorlat a szomszéd tartományokba, s onnét az egész 
katholika. egyházba elterjedt, s már 1300 év óta folytonosan 
gyakoroltatik. Ez a keresztjáró hétnek eredete. 
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Il. 

Mondják ugyan némellyek: Isten a templomban is 
meghallgatja imádságinkat; minek a sok járkálás templom
ról templomra s pedig körmenetben? Igaz: Isten mindenkor 
és mindenütt meghallgatja a sz i v ből eredett fohászokat, s 
az imádság ereje nincs helyhez kötve. A nagy városok ékes 
templomaiban, s a faluk egyszerU kápolnáiban; a fényes pa
lotákban, s a roskadt gunyhókban, ének vagy szóval imád
kozó teremtménynek bizalmas sóhaja egyaránt hatja meg az 
egeket: de azért ebből nem következik, hogy az ünnepélyes 
ájtatosságok fölöslegesek; mert azok szent ezéiból gyakorol
tatnak, tudniillik Isten nagyobb dicsősítésére, és buzgósá
gunk élesztésére. 

Ugyanis~ ki tagadhatja édesim! hogy jobban dicsőítjük 
Isten szent nevét, ha szivünk belső ájtatosságát, külső ün
nepélyességgel, gyakorlatokkal, szertartásokkal is tanusít· 
juk: mint ha szivünk ájtatosságát csak magunkba rejtve 
tartjuk, hasonlók lévén a fösvény emberhez, ki aranyait, 
mellyekkel másoknak, magának is sokat használhatott v.ol
na, a földbe rejti? - Nem nagy dicsőítése volt-é Izrael Is
tenének, midőn Dávid Isten szekrényét a papok, leviták és 
alattvalói kiséretében szép renddel, trombita és énekzengések 
közt O bededon házából átviteté J ernsálem be? Dá vid maga 
ünnepélyesebb ruhába öltözve ·a láda előtt örömében tánczolt, 
és minden hat lépés után egy ökröt és egy ürüt áldozott Is
tennek 1). Milly fölségesen dicsőíté Salamon is az U ra t, mi
dőn elvégezvén Isten ékes te~plomát, Sion hegyéről. Dá':"id 
sátorából, nagy készülettel és fényes processióval a tem
plomba átvitette az Isten szekrény ét. Vajjon édesim! mind 
ezek nem történhettek volna-e meg egyszerü csendességben? 
Igen is meg; de Dávid úgy, mint Salamon e külső fénynyel 
Istent fölségesben akarták tisztelni. -Leszállott királyi szé
kéből Ninive fejedelme, s a bibor öltönyt szőrzsákkal cserélte 
föl~ sőt megparancsolá népének is , hogy ugyanazt csele
kedje; még a barmoktól, az ernlőn csüggö csecsemöktől is el-

2) II. Kir. 6, 10. 
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tiltá a szükséges táplálékot, hogy Isteú haragját megengesz
telje: s nem volt-e ez hathatós b eszköz Isten irgalmának meg
nyerésére, mintha ők csak belső sziv beli bánattal fohász
kodtak volna Istenhez? Valóban Jézus maga vallja Magdol
náról, hogy mivel több jeleit adta belső megilletődésének, 
több vétkek is bocsáttatnak meg neki. - Úgy van, keresz
tény atyámfiai! külső ájtatoskodás által mutatjuk meg azt, 
mennyire tiszteljük Istent szivünkben. 

· De még másodszor a hivek buzgóságát is akm:ia az 
egyház e háromnapi ájtatoskodás által éleszteni. Oh édeseim! 
.Milly nagyra becsülnők mi ezen ájtatosságo t, és milly buz
gósággal gyakorolnák azt, ha annak titkos jelentöségét meg
fontolnák? - Ugyanis rövid imádság után az ájta!os menet 
kiindul e templomból. Emlékezzünk meg akkor, keresztény 
atyámfiai! hogy büneink miatt nem vagyullk méltók Isten 
szine előtt rnegjelenhetni, s gonoszságink miatt megérdemel
jük, hogy Isten elforduljon tőlünk. Emlékezzünk meg: 
hányszor voltunk hálátlanok Isten jótéteményiért, hányszor 
éltünk vissza adományaival, midön azokat mér!ékletlenül 
kéjélvezetekre, az ő megbántására használtuk? Es még is 
vakmerósködünk, hozzá folyamod_ni: áldja meg a földet, 
hogy teremje meg táplálékunkat? Aldás helyett nem érdem
lenénk-e inkább büntetést, -büntetést, mint első atyáink, ki
ket a vétek után kiüzött a paradicsomból, s megátkozta a 
földet, hogy részökre csak t~yist és gazt teremjen? - Ki
menvén a templomból, az utszák hangzanak a buzgó hivek 
énekétől, mellyel Isten irgalmaért esedeznek mondván: 
U r am i r g a lm a z z n ek ünk! Kéréseik sikeresbítésére 
lsten barátaihoz, amenny örököseihez kiáltanak,: lsten
n ek sz e n t e i, k ö n y ö r ö g j e t ek é r e t t ü n k ! Igy alázó
dik, így fohászkodik a bünös em ber; mert mélyeü érzi szi
vében gyarló tehetetlenségéti így igyekszik méltatlanságát 
a menny boldog lakóinak érdeme és esedezése által pótolni.
Azonban, édesim! hasztalan minden imádság, hasztalanok a 
szentek esedezései J.ézus közbenjárása nélkül i mert csak 
egyedül ö általa várhatni tidvösségct, testi s lelki boldogsá
gat. Mire nézve az ájtatos keresztény sereg egy más egy
házba tér be, s ott Isten oltárához leborulva engesztelésül a 
vérnélküli áldozatot mutatja be az irgalmasság Atyjának; 
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mert mit ő általa kérünk az Atyától, megadatik nekünk. -
A sz. mise végeztével elmondatnak az egyháznak közimád
ságai, mellyekben bűneink bocsánatjaért, az egyház fölvi
rágzásaért, közbékeért, minden szükségeink kielégítéseért 
esedezünk az Istennek. Ezen imádságok elmondása után 
visszatérnek a hivek azon egyházba, honnan előbb épülete
sen kiindultak. Isten dicséretét s kéréseiket folytatják. Ujra 
előterjesztik fogyatkozásaikat, azon édes reménynyel vigasz
talván magokat, hogy megnyerendik az elhalasztott áldást; 
mert mint bünösök Istentől ugyan eltaszíttatunk, de mint bün
bánók Jézus által ismét Istené vagyunk. -Lássátok keresz
tény atyámfiai hitünknek milly épületes igazságaira figyel
meztetnek e bünbánó és könyörgő napok; nem kell-e hát 
azokat kitünő buzgósággal és lelkülettel gyakorolni? 

III. 

Mindenekelőtt tehát ájtatosságunk bünbánó érzelemmel 
legyen összekötve. Igaz ugyan, hogy az egyház e napokban 
forrón fohászkodik gazdag aratásért, bő szüretért, termékeny 
esztendőért: de egyszersmind serkent, a bün utálására, az 
életjobbításra, Isten engesztelésére; mert a bün az, me ll y 
miatt Isten szükséggel és más csapással látogatja elfajult 
fiait. Kiáltsunk tehát bánatos érzettel Istenhez: oh légy ir
galmas! Oh uram irgalmazz! Oh hallgass meg minkct! -
Minden gonosztól, minden büntől, a te haragodtól, hirtelen 
és véletlen haláltól, az ördög cseleitől, a haragtól , gyülöl
ségtől és minden gonosz akarattól, a fajtalanság szellemétől, 
az örök kárhozattól, me n ts meg U ram minket!-Mi bünösök! 
hozzád kiáltunk, kérünk téged, hallgass meg minket: hogy 
büneinket megbocsássad, s minket valódi penitentziára vezé
relj ; hogy érzelmeinket mennyei kívánatokra gez j ezd; hogy 
minket szimt szolgálatodban és szeretedben megtarts és erő
sits! Oh Isten fia! kérünk téged hallgass meg minket! -
Ezek }egyenek az igazán törődött szivnek szavai. 

Igy megalázódva s megtörődve bizzunk Istenbens a mi 
imádságunkat csatoljuk össze az egész kereszténység imád
ságával; mert e napokban az egész keresztéi-q világon ugyan 
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azon kérések és fohászkodások .emelkednek föl Isten trónjá
hoz. Az illy egyesített szivböl származott bizalmas imádsá
got nem fogja-e meghallgatni az Ur? - Bizzunk a szentek 
érdemeiben s kiáltsunk a szent Szüzhez Jézus anyjához; ki
áltsunk Isten válaszottaihoz, hvgy érettünk s velünk együtt 
esedezzenek Isten szine előtt. Bizzunk Jézus közbenjárásában, 
ki által minden kegyelmet, áldást megnyerünk. Azért az 
egyház minden körmenetnél, Jézus keresztjét viteti elő, mi
szerint értsük meg, hogy ö a mi vezetönk, kire mindenkor 
néznünk kell; hogy ö ami közbenjárónk s oltalmazónk, ki által 
egyedül lehet az Atyához járulni. A sz. Mise áldozat is 
azért mutattatik be körmenet közben ; mert nincs más eszkö
zünk Isten kegyelmességét megnyerhetni, rnint Jézus vére 
és halála, s az ő érdemei, mellyeket érettünk föláldozott. 
l\Enden imáink, mellyeket e napokban Istenhez emeliink e 
szavakkal záródjanak: Oh Isten szent Fia! kérünk 
téged hallgass meg minket; Isten bárányja, ki 
elveszed világ büneit, kegyelmezz minékünk, 
hallgass meg minket, irgalmazz minekünk! 
mert hasztalanak imáink, foganatlanok fohászaink, könye
ink, ha Te nem Iéssz kegyelmes. Te lehetsz egyedül a mi se
gítőnk. Isten Fia segíts rajtunk minden szükségben l Bizal
munkat is akarja ébreszteni az egyház, midön e napokban ek
kép szól hozzánk: kér j etek adatik, zörgess e tek meg
n y i t t a t ik 1), Illy bizalommal párosított kérés édesim meg 
fog hallgattatni. S az egyház hiszi is ezt, midön e napokban 
minden testi s lelki szükségeinket Isten elé terjeszti; midön 
kéri, hogy a keresztény egyház a békeség karjain háborít
lanul terjedjen és erősödjék; hogy világosítsa és erősítse meg 
minden jóban az egyházi és világi elöljárókat, miként mind 
azt elősegítsék, mi Isten dicsöségére, üdvünkre, a közbé
kére, s az egész keresztén~'ség javára szalgálhat; hogy a 
keresztény népek egymás iránt jó szivvel, s kölcsönös sze
retettel legyenek; - midön nyilvános ájtatoskodással áldást 
kér az égből vetéseinkre, kedvező időjárást a föld gyümöl
cseire, hogy fáradságos munkánk sikerét az égi háboruk 
meg ne rontsák, a dér el ne pörkölje, a kártékony jég el ne 

1 ) Máté 7. 
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vérje, a nap heve el ne szárítsa, mi éleiruünkre szükséges; 
hogy a földmi vesnek erőt, a mesterembernek egészséget 
a munkára, mindnyájunknak pedig adja meg a mindennapi 
kenyeret: hogy így jótéteményeivel el árasztva midegyikünk 
békesen s nyugodalmasan élhessen, Istennek atyai gondvi
selését imádhassa, magába szállva bünét megbánhassa, ma
gát ,megjobbíthatsa, s állandó jámborságban tölthesse napjait. 
- Es volt-e erre valaha több okunk keresztény atyámfiai! 
mint épen m,ost, midön a mostoha idő olly igen körülvett 
bennünket. Es mi lenne belőlünk, ha a zordon időjárás még 
jövendő reményünket is meghiusítaná? Legyetek tehát an
nál buzgóbbak e következő szent napokban, melly~ egy
szersmind háláadásul szalgáljanak e most befejezett jubileum
ban nyert kegyelmekért. 

* * * 
Kiki mások példájával gerjeszsze ájtatosságát. Ha üdős 

ember valaki, nézzen a kisded gyermekekre, milly nagy 
örömmel s egyszerü ártatlansággal énekelnek teljes erejök
ből; és piruljon el, hogy több okossága lévén, s a végszáma
dáshoz is közelebb állván, még is puha és késedelmes az 
isteni szolgálatban. A szegény tekintse a nagy urakat, va
gyonos polgárokat , kik Isten áldását bőségesen birják; még 
is megalázzák ma.gokat, s az utszákon, mindenek láttára 
mint koldusok mindennapi ken-yeret kérnek Istentől; pirul
jon, hogy ő szükségben lévén nem akar Istenhez bizalmasan 
folyamodni, és iparkodjék a vagyonosokat ájtatosságával 
fölülmu] ni. A · gazdag nézze a nyomorult községet, melly 
nyomasztó sorsa mellett is milly jó akarattal imádkozik s 
énekel; és szégyenüljön meg, hogy ezek, kiket Isten illy 
sanyaruságban tart, s úgy szólva mostoha kézzel tapogat, 
szorgalmasabban szalgálnak Ist~nnek, mint ő, kinek Isten 
pazar kézzel nyujtott mindent. Igy ébreszsze kiki magában 
a buzgóságot, mellytől hevíttetvén bizalmasan kiáltsa: 
Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus kegyel
mezz nekünk! Uram, hallgass meg minket! 
Krisztus, hallgass meg minket!- Igen, jó Isten 
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i r g a lm a z z nekünk! Ne nézd büneink sokaságát, hanem 
irgalmad nagyságát. Nem a, hanem e szerint bánj velünk. 
Hadd tegye hüvelyébe az angyal a kardot mellyet eddig fe
jünk fölött fenyegetödzve tartott, és hadd vegye inkább ke
zébe kegyelmed bőség-szaruját, mell y b öl égi és földi áldá
sodat öntse ránk, hogy jelenleg a szükségesekkel ellát
tatván és kellőleg fölsegíttetvén, az örökkévalókat annál bi
zodalmasabban kereshessük. Amen. 



Urunk mennybe-menetének ünnepére. 
Az; Ur Jéz;us pedig, minekutána szólott volna nekik, föl

véteték mennyhe, s ül az Istennek jobhja {elöl. - Sz. 
Márk: 16, 19. 

Így fejezte tehát be Krisztus urunk e földön a megvál
tás na,gy munkáját. - Miután mindazt hiven teljesítette, 
mit az ő mennyei Atyjának szent akaratjánál fogva mi ér
tünk és üdvösségünkért magára vállalt; rniután az emberi
nem lelki sötétségét az égből hozott isteni hit sugaraival szét
üzte, s kinszenvedése és halála által büneinkért az örök igaz
ságnak elegel tett : elhagyta a földet, és fölment ismét oda, 
honnan érettünk alászállott; tudnillik azon mennyei dicső
ségbe, mell y övé volt elejétől fogva, még mielőtt Isten e 
mindenséget alkotta 1). Diadalmaskadván ellenségeinek is
tentelen törekedésein , megtörvén a sátán fejét, és széttép
vén ama lánczokat, mellyek az emberi-nemet az ördög rab
ságában fogva tartották' - mint meggyőzője a halálnak, 
öröm- és boldogság-érzettel telve szállott föl az égbe, a sira
lom völgyéből a dicsőség honába. Fölszállott; hogy az Is
tenséggel egyesített emberi természet is elvegye szenvedé
seinek érdemlett Jutalmát, a minden teremtett lények fölötti 
megdicsöittetést ) ; és részesüljön az is ama boldogságban, 
mellyel az Ur, mint Isten öröktől fogva birt, és birni nem is 
szünt meg. Fölszállott; még pedig tanitván yainak szemök lát
tára: hogy kik a keresztfán szenvedett gyalázatjának tanúi va
lának, tanúi legyenek egyszersmind hasonlíthatatlan fölma-

1
) Ján. 17, 4. 5; 16 1 28. -- 2) Isai. 53, ll. 12. Philipp. 2 1 9-11. 

Pízmán)' fuzelrk. Kiadja 1 Sunt llllv~u-TUraulaL JV. Cliz, 31 



472 

gasztaltatásának is. Szemök láttára ment fol: hogy megmu
tatná nekik az utat, mell)'en egykor ök is a végetlen örö
mek honába jutandók valának; és hogy öt felmenni látván, 
kivánságaikkal szint oda szálljanak föl, hova szeretett mcs
teröket előre fölmenni szemlélték. És valóban e látv::íRy olly 
kibeszélhetetlen vágyat, és sovárgó kívánságot is ébresz
tett fol a tanítványok kebelében, hogy a ogyali jelenet által 
kelle figyelmöknek az égtől el vonatnia, s ama nagy hiva
tásra fordíttatnia, melly még e földön, mint általok teljesí
tendő munka, várakozott rájok. 

Krisztus urunk tehát az ő mennybe-menetele által nyil
vános bizonyságát adta az ő fölmagasztaltatásának, az ö is
teni hatalma- és méltóságának: melly ez ideig az alázatos 
szolgai ábrázat alá volt mintegy elrejtve. Mi által rendkivül 
meg kellett a tanítványoknak hitökben erösittetniök ~ és az 
Ur Jézus eltávozta miatti szomorúságukban vigasztaltatniok. 
A mínt hogy nekik, sz. Leo pápa mondásaként 1): "v a l ó
ban nagy, és mondhatlan okuk is volt az örven
dezésre, midön az egész szent gyülekezet szeme 
láttára, mindcn mennyei lények dicsöségénél 
fölebb magasztaltaték az emberi-nem véges 
természete; meghaladván az angyalok vala
mennyi rendei t, sőt még az archangyalak mél
tóságánál is fölebb emeltetvén; mindaddig sem
mi magasságát sem elégelvén a fölmagasztai
tatásnak, valamig csak az örökkévaló Atya 
mellé ülve, nem részesült a trónon ... annak di
csőségében, a kinek természetével egyesitte
ték a Fiúban."- De nem csak nekik, hanem mine
k ü nk is , és minden igaz hivöknek nagy, és mondhatlan 
okunk van az örvendezésre az Ur Jézus dicsőséges mennybe
menetele miatt; miut kik részesei lévén ugyanazon em b e r i 
természetnek, melly az Ur Jézusban fölmagasztaltatott, 
még különösen is osztúlyosai vagyunk mindazon isteni ma
lasztoknak, mellyeket Krisztus Urunk az Atyának jobbjára 
ülvén, a benne hivők seregére kiárasztott . 

.Fölment ugyanis Jézus a mennyekbe: 

1
) Serm. 1. de adscens. Dom. 
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l) hogy közbenjárónk legyen mindvégig az 
Is t e n n é l; fölmen t 

2) h o g y a Sz e n t l e lk e t, a z i g a z i V i g as z t a l ó t, 
tanítványainak elküldje; fölment végre 

3) hogy nekik, és mindnyájunknak, az örök 
b o l d o g s á g o r s z á g á b a n h e l y e t k é sz i t s e n. 

Mert hogy ezek legyenek a főczélok, mellyek végett 
U runk, tanítványait elhagyva, mennyekbe fölment, magok 
az isteni szent igék bizonyítják. Mi volna tehát illöbb ránk 
nézve~ mi szentebb kötelességünk, mint hogy az anyaszent
egyház által eme jótétemények emlékezetére megült mai 
örömünnepen, Krisztus urunk mennybe-menetele fölött mi is 
hálatelt szivvel örvendjünk; s ama nagy jókért, mellyekhez 
a Megváltó minekünk is jogot és reményt nyujtott, a ke
gyelmek Atyját minden erőnkből dicsőítsük? ~.ássuk azért 
egyenkint azon javakat, mellyeket nekünk az Udvözítö di
csőséges mennybe-menetele által szerzett: hogy a milly nagy 
és isteni az adomány, szintolly nagyoknak érezzük a köte
lességeket is, mellyeket azok fejében tőlünk a keresztényi 
nevezet, és hivatásunk kiván. -Az Istennek Szentlelke adjon 
erőt gyenge szavaimnak, hogy az ö szeretetének titkait illö
leg fejtegethessern; titeket pedig ugyanaz serkentsen buzgó 
~gyelemre. 

l 

Krisztus Urunk mennybe-menetelének első és legfőbb 
oka K. H. az volt, hogy közbenjárónk legyen mindvégig 
az Istennél. Nincs ugyanis, azt tartom, senki közöttünk K. H., 
a ki nem tudná, hogy a bünnek rabigájában sínlődő emberi
nem megváltására, nem kevesebb vala szükséges, mint egy 
az Istennek egyszülött fia által, az örök igazságnak hozott, 
végetlen becsü áldozat: mclly a tökéletes ártatlanságnak, 
bünterhelt nemünkért, önkénytesen, és a megbántott isteni 
Fölség kiengesztelésére szenvedett halálában állott 1). E min
den érző kebelt megrendítő áldozat., a keresztfan lőn, az idők 
teljében, Krisztus Jézus által végrehajtva. S épen azért, mi
vel a halálnak, melly a bün díja, nem kénytelenségből, mint 

1) Zsid. 9, 14. 
31'1 
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ártatlan, hanem önkén yt vetette magát alá, ő nem csu pán 
áldozat, hanem álclozó is vala egyszersmind; ő maga vol t egy
szersmind a főpap, ki ama végetlen becs ü áldozatot Istennek 
bemutatta. Miért is már a 109-ik zsoltárban jövendöli róla 
sz. Dávid proféta: "Te pap vagy örökre ... Nálad a 
fejedelemség, hatalmad napján, a szentek dicső
ségében; méhemből a hajnalcsillag előtt sz ül
telek té g ed. Meg e sk üd t Isten, és nem fogja meg
bánni: te pap vagy örökre, Melchizedek rendje 
sz e r i n tH 1). E papságot és áldozatot példázta az egész 
ó-szövetségi törvény, melly árnyéka s előképe volt a jövő
nek. S valamint ,az ó-törvény véres áldozatainál megkiván
tatott, hogy az Aron rendén levő főpap évenkint bemenjen a 
szentek szentébe, magával vive az áldozat véréből: hogy 
azzal a frigy szekrényét meghintse; a bün díját, a halál 
véráldozatát mintegy az lsten szine elé tévén: ugy tőn az uj
szövetség főpapja is, az előképekben ábrázolt örök áldozat be
mutatója, Jézus Krisztus; ki miután magát érettünk a ke-' 
resztfa oltárán halálra adta, ezen végnélküli érték ü áldoza
tot, azaz: önmagát, már többé nem képleg, hanem igazság
ban mutatá be Istennek; fölmenvén ·a valódi szentek szent
jébe, a mennyek dicsőségébe. Vagyis, mint a népek apostola 
sz. Pál, a zsidókhoz irt levelében magyarázza: míg ama földi 
szentélybe, "es z t e n d ő nk i n t e g y sz e r, cs ak ma g a a 
főpap ment be, az is nem vér nélkül, mellyel ál
dozék vala saját, és a nép által elkövetett vét
k e k é r t; m e ll y s z e r t a r t á s á l t a l j e l e n t é a Sz e n t
lélek, hogy még nem nyittatott meg a valódi 
szentek szentjébe vezető ut:" addig "Krisztus Jé
zus, a következendő jók főpapja, megjelenvén, 
nagyobb és tökéletesebb sátorba, melly nem ... 
föl d i a lk o t ás u, n em is a b ak ok és b o r j ú k v é r e 
á It a l, h a n em a z ő t u I a j d o n v é r é v e l me n t b e e g y
sz e r a sz e n ts é g es h e l y b e, ö rök i d ők r e t a r t ó ü d
vösséget szerezvén. Mert ha a tulkok és ba.kok vé
r e , é s a z ü s z ő b o r j ú n a k h a m v a h i n t c t v é n a t i s z
tátalanokra, nekik testi megtisztulást szerze: 

1
) Zsolt. 109, 3-4. 
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m e n n y i v e l i nk á b b m e g t i s z t it j a a m i l e l k i s m e- · 
retünket ... a Krisztus vérei- Csakugyan az 
ó-törvény rendeletei sze ri n t maj d nem minden 
tisztulások vérontással vitetnek végbe, és vér
o n t á s n é lk ü l n e m n y e r e t i k b o c s á n a t. E s z e r t a r
tás által kell vala tehát a mennyeiek árny ék
kép e i n ek me g t is z t i t t a t n i ok: d e ma g uk a me n y
nyeiek, eze.knél jelesebb áldozatot kivántak. 
Mert nem kézzel épített szentélybe, melly csak 
á r n y é k k é p e v o l t a v a l 6 s á g o s n a k , m e n t b e K r is z
tus: hanem magába a menuybe, hogy megjelen· 
jék Istennek szine előtt mi értünk" 1); közbenjá
rónk levén ott "m os t", és örök időkig. 

Midőn tehát Krisztus urunk mennyekbe fölment, az 
Atya-Istennek örök dicsöségébe, ama valódi szentek szentjé
be belépvén: akkor ő a proféták által is megjósolt főpapi, 
azaz: közbenjárói tisztet gyakorolta. Mert bemutatván Is
tennek önmagát legszentebb áldozatul a világ büneiért, köz
benjáró tett az örök igazság, és bünsulytól terhelt emberiség 
közt: a vétkeink által megbántott isteni fölséget, kimerít
hetlen érdemeinek szünetnélküli bemutatásával engesztelvén 
ki. Nem is szünik azóta közbenjárónk lenni; folytonosan be
mutatva magát az örök igazságnak: hogy így büneink az ő 
érdemeiért megbocsáttatván, a megváltás jótéteményeiben 
minket is, és valamennyi bünösöket a világ végéig üdyözít· 
hessen. Mert neki: "m i n t h o g y ö rökké me gm a r a d, 
ö r ök k é t a r t 6 p a p s á g a v a g y o n. A z o k á é r t ü d v ö
zítheti is örökké azokat, a kik ö általa Istenhez 
járulnak: mindenkor élvén, hogy mi érettünk 
es e d e zzék" 2). 

Krisztus urunk mennybe-menetele tehát, az apostol által 
kijeleit eme szempontból fölfogva, valamint egy ré~zröl üd
vös félelemmel tölt be ; az orök igazságnak illy áldozatot és 
közbenjárót kivánó, szigoruságára figyelmeztetvén: úgy más 
részről fogyhatlan, örök hálára kötelez, ama vigasztaló hit· 
igazság tudatában , hogy van egy hatalmas közbenjárónk az 
egek Uránál, amaz igaz birónál; egy "sz e n t, á r t a t l ft· n, 

l) Zsid. 9, 7-24. - 2) Zsid. 7, 24. 25. 
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sz ep l ő n é lk ü l i, b ü n ösök t ő l e lk ü l ö n ö z ö t t, a z 
egeknél is fölségesebb" 1) főpap; a kinek valamint 
szeretete kifogyhatatlan irántunk, úgy érdemei is olly vég
telenek, hogy ezeknél fogva minden büneink bocsánatját re
mélhetjük. Sőt, mi legnagyobb bizodalommal tölti be szi
vünket , nem csak büneink bocsánatját kérhetjük Istentől; ha
nem bármilly más kegyelemért folyamodunk is, az ur Jézus 
nevében könyörögvén, mindent meg fogunk nyerni, ha ugyan 
valódi javunkra szolgál. Miután erről ő maga biztosított, igy 
szólván: "B i z o n y, b i z o n y m o n d om n ek t ek, h a v a
l am i t k é r e n d e t e k a z .\ t y á t ó l a z é n n e v em b e n , 
me g a d j a n ek t ek'' 2). U runk dicsőséges mennybe-mene
tele tehát bizodalmunk kutfeje, reményünk istápja, s vigasz
taló bizonysága annak, hogy Isten a töredelmes bünössel 
nem fog a maga végetlen igazságának keménysége szerint 
bánni; hanem tekintvén a közbenjáró Jézusnak, az ő egy
szülöttjének érdemeit, irgalmasságot és kegyelmet fog a 
megtérő bünösre árasztani; nem a bünös ember méltatlansá
gát, hanem isteni közbenjárónk áldozatának nagy voltát 
nézvén. 

Járuljon azért, főképen e szent örömünnepen, teljes bi
zodalommal Istenhez minden bünös : ne essék kétségbe a bo
csánat felől; csak törődött szivvel közelítsen az áldozat oltá
rához: mellyről az isteni közbenjárónak kibékítő, s engesz
telő vé.re, mint a kegyelmek örök forrása csergedez. Épen 
azért jött ő a földre, hogy azt, ami elveszett, fölke~~sse 3); va
lamintmennyekbe is azért szállott föl, hogy az Orökkévaló
nál pártfogónk leg~'en és szószólónk. Illy bizodalomra ser
kent sz. Pál is minket amaz igékkel: "M i v e l a z é r t n a g y 
fő p a p u n k v a n, k i a z e g e k e t á t h a t o t t a, J é z u s, a z 
lstennek fia"; s miután e főpapunk nem ollyan, "ki a 
mi gyarlóságainkon nem tudna szánakodni; ha
nem ollyan, ki a vétket ki vévén, ro indenekben 
hozzánk hasonlóan megkisértetett: -járul
junk ennélfogva bizodalommal a kegyelemnek 
fejedelmi székéhez; hogy irgalmasságot nyer
j ü n-k, é s a l k a lm a s i d ő b e n se g i ts é g r e t a l á 1-

1
) Zsid. 7, 26.- 1) Ján. 16, 23. - 8) Mát. 18, 11. 
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junk" 1). "Fi a cs k á im!" illy édes atyai szavakkal int sz. 
János isminket 2): "Fiacskáim! ezeket irom nek
tek, hogy ne vétkezzetek; de ha vétkezik mégis 
valaki, van közbenjárónk Istennél, az igaz üd
vözítő Jézus." 

Ah! ki lehetne K. H. olly rögzött, és megkeményedett 
szivü, kit ennyi jóság és irgalom nyilvánítása sem indítana 
meg? Ki nem sietne fiúi bizodalommal a kegyelem trónjá
hoz, mellyen az ártatlan bárány, a legszentebb Istenem ber, 
önmaga föláldozásával tartóztatja vissza a7. örök igazságnak 
érdemszerint suj tó, büntető kezét ? Ime Krisztus urunk 
mennybe-menetelének is az legfobb oka, hogy közbenjárónk 
legyen Istennél. Fordítsuk azért hasznunkra ezen közbenjá
rást; és ne késsünk az igaz megtérés által visszajutni az ls
ten kegyelmébe, most még, midön a bánat- és jobbulásnak 
helye van: mert eljön az idö, és lehet, hogy váratlanul jön 
el, mikor ez üdvözítő Jézus, nem lesz többé közbenjárónk, 
hanem csak igazságos bíránk; s mikor a bűnös ember többé 
nem kegyelmet, hanem csak igazságos itéletet várhat tőle. 
Pedig : "h a g o n o s z s á g i n k a t v i zs g á l o d U r am ! 
Uram! ki fog megállhatn i" 3)? 

Il. 

Krisztus urunk mcnnyhe-menetelének 2-ik oka K. H. az 
volt, hogy a Szentlelket, az igazi Vigasztalót, tanítványainak 
elküldje. Világos szavakkal bizonyítja ezt Jllaga isteni Meg
váltónk, midőn sz. János evangelistánál (a 16-ik részben), a 
kijelentett távozása miatt mélyen elszomorodott tanítványait 
ekkép vigasztalja: "D e m i v e l h o g y e z ek e t s z ó l o t t am 
n e k t e k , s z o ro o r ú s á g t ö l t é b e s z i v e t ek e t. A z o n
ban én igazságot mondok nektek: a ti hasznotok 
kivánja, hogy én elmenjek. M.ert ha én el nem 
megyek, úgy ama Vigasztaló" (aSzentlélek) "el nem 
jön hozzátok; ha pedig elmegyek, elküldöm öt 
hozzátok"~). Sőt már sokkal előbb, midön egy alkalom
mal a Szentlelket övéinek megigérte, a sátoros "ü n n e p n ek 

1) Zsid. 4, 14-16. - 2) I. Ján. 2, 1. - 8) Zsolt. 129, 3. - ~)Ján. 16, 6-7, 
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u to ls ó n a g y n apj án", mint sz. Jánosnálolvassuk (a 7-ik 
ré~zben),midőn "kiál t va la J é zu s, mond ván: Ha ki 
s z o m j a z ik , j ö j j ö n h o z z á m , é s i g y é k. A n n ak, a k i 
é n b e n n e m h is z e n, a m i n t a z i r á s m o n d j a, b e l s e j é
ből az élő viznek folyami fognak kiáradni"; nem 
mulaztja el az evangelista meg jegyezni, mi kép: ,,E z t p e
dig a lélekről mondá, mellyet veendők valának 
a z ő b e n n e h i v ök. Me r t'", ug)mond, "még n em a d a
tot t vala a Szentlélek; minthogy Jézus még meg 
nem dicsőíttetett", azaz: amennyekbe föl nem ment 
volt 1). Igy tehát, a mint sz. Leo pápa is mondja: "A z U r
nak mennybe-rnenetele volt oka a Szeutiélek 
a, d a t á sá n ak." Mi vel tudnillik az Istenség második szemé
lye, megváltásunk végett emberi természetet öltve magára, 
mintegy az Atyát és annak örök dicsőségét elhag)'ta : csak 
rniután ujolag visszatért az Atyának kebelébe, - szállhatott le 
az örök hatalom teljéből ama Szeutiélek; melly sem az Atyától 
egyedül, sem a Fiútól magától, hanem mindkettőtöl egy
formán és közösen származik. 

Mint h::~gyhatta el az Istennek egyszülöttje a mennyei 
dicsöség teljét, az örök Atyának kebelét: ez a megváltás 
ama fölséges titkához tartozik, mellyet a gyarló emberi lé
lek folfogni s kimagyarázni nem képes; hanem csak a vég
telen hála s alázatosság érzelmei közt porba hullva imádni. 
Épen ez elhagyásban áll amaz isteni á l d o z a t , melly az em
berek üdveért történt, és mellynek értéke végetlen. Hogy 
megtörtént, tudjuk; mert erről tes~nek az ur Jézus amaz igéi 
tanúságot: "K i j ö t t e m a z A t y á t ó l, é s e v i l á g r a 
jöttem; ismét elhagyom e v i l ágo t, és elmegyek 
a z A t y á h o z" 2). Errő] tesznek ama fönséges imádság sza
vai is bizonyságot, mellyben U runk, kínszenvedése előtt, is
teni keblének végetlen szeretetét a megváltandó bünös földre 
kilehelte: "Atyám! eljött az óra; dicsőitsd meg a te 
Fi a d a t.. . A m u n k á t e l v é g e z t em, ru e ll y e t r ám 
b i z t á l, h o g y me g cs e l ek e d j e ru. És m os t d i cs ő i ts 
meg engem te A ty a! t en magadn ál a ma d i csős ég
g e l , me ll y e l b i r t a m , m i e l ő t t a v i l á g v o l n a , t e-

1
) Ján. 7, 37-39. - 2) Ján. 16, 28. 
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n á l a d . . . A t y ám ! a k i k e t n e k e m a d t á l , a z t ak a
rom, hogy a hol én vagyok, ők is velem legye
nek: hogy lássák az én dicsőségemet, mellyet 
nekem adtál; szeretvén engem a világ alkotása 
e l ő t t" 1). Végy ismét vissza örök dicsőségedbe, mellyben 
a világ teremtése előtt v:oltam, s mellyet az emberi-nem vált
ságaért elhagytam ... Ö maga mondta: hogy ismét el kell 
eme dicsőség székét foglalnia, ha az isteni müvek legna
gyobbikát, a világnak Szentlélek általi ujjá-teremtetését, 
végre akatja hajtani. "H a é n e l n em ro e g y ek", úgy 
mond , "am a V i g as z t a l ó e l n e m j ö n h o z z á t ok; h a 
p e d i g e lm e g y ek, e lk ü l d öm ő t h. o z z á t ok" 2). 

Hogy tehát eme Vigasztaló, a Szentlélek (ki az Atyával 
és Fiúval egyforma dicsöség, hatalom és méltósag birtoká
ban lévén öröktől fogva, csak is ez osztatlan dicsöség és ha
talom teljéből áradhatott a világra, s öntbeté ki ajándé
kainak bőségét a tanítványokra), malasztjának ujjá-teremtő 
erejével a föld ábrázatját megváltoztatta: az egyedül U runk 
mennybe-menetelének lehetett kifolyása. E nagy jótéte
ményben a világ csak az áldozatnak az isteni örök igazság 
szentélyébe történt behatása után részesülhetett. Valamint 
más részről a Szentlélek adományai, a legfönségesebbek, ·és 
egészen szellemiek lévén , nem lehettek semmi . érzéki bizo
nyítványokhoz kötve. Azért csak miután az ur Jézusnak 
érettünk fölvett emberi természete is eltávozott láthatólag ·a 
földről, szállott le a lélek; melly egészen hit-, remény- és sze
retetből áll, s mellynek nincs többé semmi látható és hallha
tó tanúra szüksége. Valamint az anyai emlőtől elválasztott 
kisdednek megtagadtatik az öt addig egyedül és kizárólag 
tápláló tej, hogy szilárdabb, és neki is több erőt szerzendö 
élelemhez kénytelenittessék ezokni: úgy az Ur Jézusnak is 
szükségkép meg kellett tanítványaitól vonni a szemmel lát
hatás, és füllel hallhatás érzéki jótéteményeit; hogy ezentul 
erősebb, mert csupán szellemi táplálékra szoríttatván, az érzéki 
világon tul levő, örök javak élvezetére váljanak fogékonyak
ká. Mivel az, a mi testi, mulandó, s elromlik: de a szellem 
örökké él; s csak ez, és ennek javai maradandók. 

1
) Ján. 17, 1-24.- 3) Ján. 16, 7. 



480 

Adjunk ann~kokáért Istennek háJ át ama szellemi jókért, 
meU yeket Jézus dicsőséges mennybe-menetelének következté
ben, az ő Szentlelke által mindnyájunkra árasztott, snaponkint 
áraszt. Oh! bár mindenkor méltólag akarnók ama fölséges 
javakat használni, mellyeket a kegyes Megváltó olly nagy 
áron szerzett meg a bünös emberek számára. Bár soha se fe
ledkeznénk meg róla , hogy Krisztus Jézusnak a keresztfán 
kiöntött vérével büneinktő] megtisztíttatván, ama Vigasztaló 
Szeutiélek templomaivá lettünk! Avagy "nem t u d j á t o k-e", 
kérdiazapostol,"hogy a ti testetek a bennetek lako
zó Szeutiélek temploma, kit Istentől vettetek; 
é s n e m v a g y t o k m a g a t o k é i '? . . . D i c s ő í t s é t e k a z
é r t és h o r d o z z á t ok Is t e n t a t i t es t e t ek- és l e lk e
tek ben, me ll y ek az Is te n é i" 1). Rettegjünk Istennek 
eme templomait a büunel ujola.g bemocskolni, s magunkat a 
Szeutiélek vigasztaló és boldogító adományaira méltatlanok
ká tenni. Valamint ugyanis a világosságnak a setétséggel 
nem Jehet, az irás mondása szerint, társasága 2): úgy a bün
nel fertőztetett lélekben sem lakhatik és maradhat meg az 
Istennek lelke 3). E nélkül pedig kihal az emberből minden 
jó; és nem tehet semmit, mi az örök életre érdemes volna. 

Ha tehát az üdvösség eme szent napjaiban, mellyeket 
az anyaszentegyház hlkünk megtisztítására rendelt, a szent
ségekben i méltó részesülés által az Istennek kegyelmét elvet
tük: igyekezzünk azt meg is őrizni K. H.; s az legyen éltünk 
fő törekedése, hogy bennünk napról-napra erősödjék, s a jó
cselekedetek áldott gyümölcseit mindig bövebben teremje. 
Fölment ,Jézus a mennyekbe, hogy az ö Szeutieikét hiveinek 
elküldje: e] fogja ő azt küldeni nekünk is, ha mi is olly 
buzgó lélekkel várjuk eljövetelét, mint a tanítványok gyü
lekezete várta; ha mi is lemondva a bünnek szoJgáJatáról 
őszinte lélekkel munkálódunk életünk jobbitásán; ha soha 
sem feledkezünk meg ama szent fogadásról, mellyet a bün
bánat szentségében az Isten szine előtt tettünk. Oh akkor az 
Ur -Jézus a mi számunkra is egy boldog nyugalomhelyet 
készítend az egekben , hova előttünk, még pedig épen azért, 
fölment. Ugyanis 

1) I. Korinth. 6, 19-20. ll. 6, 16.- 2) ll. Korinth. 6, 14.- 3 ) Bölcses. l, 4-5. 
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III. 

Fölment Jézus a mennyekbe azért is, hogy tanítvá
nyainak, és minekünk is, az örök boldogság országában he
lyet készítsen. "Ne háborodjék meg szivetek": így 
vígasztalá Jézus a bucsuzása fölött elkeseredett övéit; "n e 
h á b o r o d j é k me g sz i v e t ek. H i s z t ek a z Is t e n b e n: 
én bennem is higyetek. Az én Atyámnak házá
ban sok lakóhelyek vannak ... Elmegyek, hogy 
h e l y e t kés z í ts ek n ek t ek. És h a e lm e g y ek, és h e
l y e t kés z í t ek n ek t ek: ism é t e l jövök, és ma g am
hoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott 
l e g~, e t ek" 1). Tehát az isteni szeretet kiolthatlan lángjá
val égö szive Jézusnak, helyet készíteni ment föl az égbe! 
Ah! minö lehet e hely, mellyet annyi hatalom, mint Jézusé, 
s olly szeretet készít övéinek, melly még életét is kész azok
ért odaadni ? Minö lehet a hel y, me ll yet az U r az egek ben ké
szít a jámborok számára: miután még e szomoru, kietlen 
földi életet is olly bájolóvá tudja a jó emberek társaságában 
tf'nni, hogy csak a legnagyobb önáldozattal képes az érzékeny 
sziv halálos ágyán, szeretteitől megválni? Minö helyet tud az 
egekben késziteni ö, ki még e siralom völgyét is olly sok,és édeni 
kellemetességü virányakkal ékesíté föl? Minöt készitend, és 
készített már el eddig is, annyi évezredek óta, kedveltjeinek egy 
világteremtő Isten; midön e nyomortelt foldön is olly ked
ves helyeket tuda készíteni az emberi szorgalom, hogy a ha
landó alig tud tőlök elszakadni? Mint ki szive választottjá
nak egy lakot, egy kertet, egy jószágot, év ekig tartó, sze
re tő gonddal, s minden, még olly csekélynek látszó körül
ményrei :figyelemmel rendez; hogy kedveltje mit se nélkü
lözzön benne, s nlÍnden nyomon uj és örvendetes meglepe
tésekre találjon: úgy készité el Isten is, és még mindig készíti 
számunkra K. H. azon helyet, mellyröl szól az Ur Jézus sz. 
l\'Iáténál (a 25-ik részben), az itélet napja felöli beszédében: 
"Akko r sz ó l a ki r á l y a z oknak, a kik j o b b j a fe l ö l 
lesznek: Jöjjetek Atyám áldottai; birjátok a 

') Ján. 14, 1-3. 
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világ kezdetétől fogva nektek készített orszá
g o t" 1). E helyet, ezen, a világ kezdetétől fogva készülö he
lyet, egészen elrendezni, ment föl az Ur Jézus egekbe; mely
lyet egy öröktől fogva kigondolt, folséges, és isteni terv sze
rint, alkalmazott az e földről átköltöző járn borok elfogadásá
ra. Vajjon elképzelhetnők-e rövidlátó, gyenge eszünkkel eme 
helynek egész fónségét, és boldogító szépségét: mell y et egy o ll y 
kegyes, olly gyengéd, o1ly szeretö lélek, minő Jézusé, ké
szített azok számára , kiket mind végig annyira szeretett ? ... 
De tudunk mégis annyit róla, hogy e hely a békeség és za
varatlan nyugalom hel) e, az állandó és biztos jóllét, a bü
nös öntudat által nem kínzott, a halál és változandóság félel
mei által nem fenyegetett, az irigység és féltékenység furiái
nak ki nem tett, örök boldogság helye; hogy e hely a meny
nyei dicsőség helye ... Ugy van; a dicsőségé: mert 
ki v í v o t t, me g é r d em e l t, -az Isten törvényének teljesi
tése, az erény tövises utjának követése, a sulyos keresztek 
türelmes hordozása, a testi és lelki szenvedések, a könyhul
latással végzett szomoru magvetés, a megpróbáltatás rögös 
utján kiállott fájdalmak, a test és világ fölött nyert diadal, 
a gonosz lélek kisértéseinek állhatatos legyőzése által kiví
vott, megérdemelt- dicsőségé. A d i cs ös é g hel)'ére csak is 
igy lehet bejutni. A mennyek országa pedig a dicsőség or
szága; s ennek fejedelme a dicsőségnek ama királya, kit a 
bün- és halálon nyert győzedelem után, a mennyei karok 
diadalmenetében illy szavakkal kisér az Isten lelkétől ihlett 
proféta: "N y is sáto k föl ka p u i t ok a t h a t a lm ass á
g o k ! E m e l k e d j e t e k f ö l ö r ö k a j t ó k ! h o g )' b e m e
h ess e n a d i cs ős é g ki r á l y a. (Kérditek:) Ki e z a d i
csőséges király? Az Ur, az erős, és hatalmas; az 
U r , d i a d a lm a s a h a r c z b a n. N y i s s á t o k f ö l k a p u i
tokat hatalmasságok! Emelkedjetek föl örök 
a j t ó k ! h o g y b e m e h e s se n a d i c s ö s é g ki r á l y a. Ki 
e z a d i c s ö s é g e s k i r á l y ? A s e r e g e k u r a ; ö a d i c s ő
s é g k i r á l y a" 2). 

Csupán élvezni, sok jót lehet áz embernek; részesülhet 
ingyen-örömben is, érdemek nélkül. Csak v a l ó d i d i cs ő-

1) Mát. 25, 34.- 2) Zsolt. 23, 7-10. 
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ség e t lehetetlen, munka és fáradság nélkül nyerni. Ez csak a 
jó harczot harczolók számára van lstentől fontartva egekber.. 
"A me n n y ek o r s z á g a Ke r e sz t e l ö J á n os n a p j a i
tól fogva erőszakot szenved," erősíti maga az Ur 
Jézus; "és az erőszakosak ragadják azt el" 1); a 
kik tudnillik képesek az önmagok fölött kivivandó legnehe
zebb győzedelem elnyerésére. S azt kérdi az országában jobb 
és bal keze felől ülni akaró Zebedeus-fiaktól: "Me g i h a t j á
tok-e a poharat," a szenvedések poharát, "me ll y et én 
fo g ok i n n i?" 2) S a kiállott halálharczában megbotrán
kozó tanítványokat ekkép dorgálja: "O h! ba l g a tag ok, és 
késedelmes sz i v ü ek m i n d a z ok e l h i v és é r e , m i
k e t a pro fé ták j öv end ö l tek. N em e z eket kel
lett-e szenvednie Krisztusnak, és úgy meuni be 
d i cs ös é g é b e?" 3) Igenis, ö a dicsöség igazi királya; övé 
a dicséret és dicsöség örök időkig: ki előtt megnyiltak, az 
első bün következtében, a vétkes emberi-nem előtt bezárt 
kapui az egeknek. Ö a sótánon és halálon nyert diadal jutal
mául, egy nagy sereg élén vonult be ezen kapukon; a vérta
nuk, hitvallók és szüzek ama seregének élén, melly az Ur 
J é z us n yorodokai ba lépve, hasonló szenvedések árán vívta ki 
a mennyei dicsöség koronáját. Hasonló harcz és diadal van 
mindnyájunknak kilátásba helyezve K. H.; mert "h a ki 
b a j v i v á s b a n t u s a k o d i k i s , m e g n e m k o s z o r u z t a
tik különben, hanem csak ha szabályszerüteg 
ki v í v j a a d i a d a lm a t" 4). Csak az állhatatosan kiállott 
erényharczok vészei után mosolyog felénk az ohajtott pihe
nés révpartja; csak ha., miként sz. Pál, küzdöttünk az lsten 
országáért, mondhatjuk el mi is nyugodt lélekismerettel 
egykor: "Én immár föláldoztatom, és az én kimulá
s o m n a k i d e j e k ö z e l g e t. J ó h a r c z o t h a r c z o l t a m ; 
p á l y a fu t á s o m a t e l v é g e z t em ; h i t em e t m e g t a r
t o t t am. A m i még h á t r a v a n, e l t é t e t e t t n ek em 
az igazság koronája: mellyet megadand nekem 
az Ur, mint igaz biró, ama napon; és pedig nem 
csak nekem, hanem.egyszersmind azoknak i~ 
rnind, a kik az ö megjelenését örömmel várják" s). 

') l\lát. ll, 12.- l) Mát. 20, 22.- 8) Luk. 24, 25.-~) II. Tim. 2, 5. - 5) II 
~~~ . 
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Ne is lankadjunk a közdelemben; mivel nagy a díj, melly a 
győztes küzdöre várakozik. "A ki, úgymond Jézus, g y ő
z e d e l me s l é s z e n , a z t a z é n k i r á l y i s z é k e m r e h a
g y o m ü l n i ; v a 1 a m i n t é n i s g y ö z e d e l m e t n y e r
vén, az én Atyámnak fejedelmi s.zékébe ültem" 1). 

Csak az érdemesség öntudata- lehet egy szabadsággal 
fölruházott erkölcsi lény boldogságának maradandó, biztos 
alapja. Azért lsten sem készíthet övéinek más, valódi jóllétet 
és dicsőséget, mint Krisztusban kivívottat és megérdemelte t. 
Nem ugyan olly értelemben, mintha az ember egészen ma
gának köszönhetné boldogságát és üd vét; mert hiszen már 
csak az is , hogy létezik , hogy erővel és tehetséggel bir a 
jót tevésre, - lstentől van; és az ö gyámolító kegyelme nél
kiil mire sem mehet: hanem olly értelemben, hogy az em
bernek is tehetsége szerint közre kell munkálni az Isten ma
lasztjával, s nem szabad tétlenül és renyhén várni az örök 
boldogságat; melly úgyis núndenkor hasonlíthatlanul na
gyobb, mint mennyire a legnagyobb erőfeszítés mellett is 
számot, tarthatnánk, vagy csak elképzelni is tudnánk. V égre 
is, sz. Agoston mondata sze ri nt: "ls t e n cs ak a z ő a d om á
nyait koronázza meg benn ünk." 

Az Ur Jézus ugyan fölment, helyet készíteni számunk
ra: de kés z í ts ük e l mi is magunkat az e boldogságba jut
hatásra. Gondoljuk meg azon helynek fólséges és tiszta vol
tát, hova köze1íteni kívánunk. "Járultatok", úgymond a 
népek apostola, "a valóságos Sion hegyéhez, és az élő 
Istennek városához, a mennyei Jerusálemhez, és 
a sok ezer angyalok nagy sokaságához; és az anya
szentegyház zsengéihez, kiknek nevei az égben 
irvák, és a mindeuek bírájához, az Istenhez, és a 
tökéletes igazak lelkeihez; és az uj-szövetség 
közbenjárójához, a Jézushoz, és a r~nkhintett 
v é r h e z , m e ll y n ek k i á l t á sa h a t h a t ó s b A b e l é n é l" 2). 

:,N y i l v á n s á g osak p e d i g a t es t n ek cs e l ek e d e t e i, 
- mellyeket a kik mivelnek, az Isten országába 
nem fognak elj u tn i'' :J). Az Ur Jézus ezek számáraismond 
egy helyet, egy irtózatos és rettenetes helyet készültnek: s 

1) Ján. Tit. jel. 3, 21. - 2) Zsid. 12, 22--24. - $) Galat. 5. 19. 
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e hely az örök tüz helye, "melly készíttetett az ör
d ö g n e k , é s a z ő a n g y a l a i n a k" 1 ) • 

• • • 
"L e t é v e" tehát az apostol buzdítása szerint, "ru 1 n

den földi terhet, és környékező vétket, nagy 
b é k e t ü r é s s e l fu ss uk m e g a z e l ő n k b e k i t ü z ö t t p á
l y á t ; s z e m e i n k e t a h i t n c k s z e r z ő j é r e s j u t a l m a
z ó j á r a, J é z us r a füg g es z t v é n : ki a r á v á r ó ö r ö
m e t t e k i n t v é n , a k e r e s z t e t e l s z e n v e d t e , m e g
vetvén a gyalázatot; és most ül az Isten széké
n ek j o b b j á n" 2). Erre serkentenek minket ama szent 
igék is: ,~A n n ak ok á é r t, h a föl t ám a d t a t ok K r is z
tussal, az oda fön valókat keressétek, a hol 
Krisztus vaa, az lstennek jobbján ülvé~" ·1)' 

.,1\lenjünk föl Krisztus urunkkal," mint sz. Agos
ton mondja , "l e g a l á b b sz i v v e l és ki v á n s á g b a n, 
addig is, valamig el n em érkezik ama megigért 
nap, midőn őt oda testünk kel is követhetjük.' 
Amen. 

1
) Mát. 25, 41. - 2) Zsid. 12, 1-:?. -- 8) Koloss. 3, l. 



Busvet után VI. vasárnapra. 
Ti is pedig bizonyságot fogtok tenni ; mivelhogy eleitől 

fogva velem vagytok. - János: 15, 27. 

Miu~án üdvöútö Mesterünk tanítói s megváltói hivata
lát bevégzé, eljött az idő, hogy mennyeh:be visszatérjen, 
Atyjának dicsőségét megosztandó. Illykép többé személye
sen e világot nem taníthatván, nehogy hivei a szükséges lel
ki táplálék nélkül szükölködvén megfogyatkozzanak: taní
tóí hivatalát átadá az apostoloknak. Minthogy pedig e meny
nyei hivatásnak pontos teljesítésére, a gyarlóságok alá ve
tett ember, millyenek az apostolok szinte valának, nem ké
pes; mennyei segítséget igért nekik e szavakban: "Am a v i
gasztaló, kit én elküldök nektek az Atyától, az 
igazságnak Lelke, ki az Atyától származik, az 
b i z o n y s á g o t· t es z e n é n r ó l am." - Tett is elég erős 
és nyilt bizonyságot, midön láthatókép leszállván mennyek
böl a tanítványokra, őket mindaddig hallatlan malasztokkal, 
csodatevő erővel, és a legtitk~sb isteni igazságok értelmével 
megáldo t ta. 

Illy fölséges lelki tulajdonokkal fölruháztatván az apos
tolok , szent hivatásuknak megfelelőleg elmenvén az egész 
világra, tanítottak minden nemzeteket; sőt tanításaikat győz
hetetlen bajnokokként vérökkel is pecsételék. - Azonban 
nem csak az apostolok, de mi mindnyájan, kik keresztények
nek neveztetünk, tartozunk Jézust az egész világ előtt meg
vallani, felöle bizonyságot tenni, hitét, törvényét nem szé
gyenleni; mert ő nyiltan mondja: "V a l ak i me g t a g a· 
dandengem az emberek előtt, én is megtagadom 
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őtet az én Atyám előtt, kimennyekben van" 1).

Ha tehát igaz keresztények akarunk lenni, életünk egyezzék 
meg a keresztény valUts elveivel, parancsaival, egyezzék 
meg az erkölcs szabályaival: 

h o g y j ó p é l d á n k á It a l !1. b ü n ö s ö k m e g t é r í t
tessenek; 

a buzgó hivek pedig a jóra serken tessenek. 
Figyeljetek. 

l 

A jó példaadásnak kötelessége minde~ kereszténynek 
szivére köttetik U runk eme parancsában : "U g y fény l j ék 
a t i v i 1 á g o s s á g t o k a z e m b e r e k e l ö t t , h o g y l á s
s á k j ó c s e l e d e t e i t e k ~} , é s d i c s ö í t s é k A t y á t ok a t, 
k i m e n n y ek b e n v a n" 2). - 1\'Iire nézve nem elég a ke
reszténynek csak szivvel hinni azt, mit Isten kinyilatko1.ta
tott; hanem e fölött megkivántatik, hogy hitét cselekede
tek által is megmutassa; s a mit szivvel hiszen, ha szüksé
ges, azt szájjal is n y il ván vallja. Melly szóval s tettel nyil
vánított vallástételnek, vagyis jó példaadásnak erkölcsi ha
tása folötte nagy mind a bünös, mind a jámbor hivekre 
nézve. 

Ugyanis: ha Jézus hitének csodaszerü terjedését bá
mulj uk, annak egyik fö okát az első keresztények erkölcsös 
életében találjuk. Sok és jeles csodákat miveltek az aposto
lok, miveltek a többi hivek is, me ll y ek által Jézus hiveinek 
száma nagyon gyarapodott; de sokkal többet térítének meg 
erkölcsös életök, feddhetlen magokviselete által. Tekintsünk 
egy pillanattal az egyház történetébe, és olvassuk a vérbe
tükkel följegyzett napokat, mellyek borzalommal töltik el a 
halandó valóját, az üldözési véres időket értem, mellyek ben 
a puszta keresztény név elég vala arra, hogy valaki a legir
tózatosabb kinoknak legyen áldozatja. - Bámulatos vala a 
keresztényektszilárdsága. - A vészteljes napokban, mellyek 
a kereszténység kiirtására valának szánva, rendületlen álltak, 
mint köszál a tenger közepén, midön a vihar dulta habok 

') Máté: 10, 33. - 2) Máté: 5, 16. 
Pázm Hl)' fuzerek. liiadjo o ~zent 1<:1~;;11 T!Írbul;~t IV fl!! 32 
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által minden oldalról csapkodtatik. Látván ezt a pogányok, 
bámulni kezdék a keresztény hit csodaerejét, melly köve
tőibe illy szellemi erőt öntött, és ebből annak igazságát kö
vetkeztetvén, seregesen tódulának a kereszt zászlója alá, 
hogy ők is illy csodaemberekké válhassanak. 

De méginkább elősegíté hitüuk terjedését. az első ke
resztények erkölcsös, feddhetetlen élete. - A feslett, elpu
hult, kényelem és testi élvezetekben elmerült pogányok, az 
erkölcsösségről mitsem tudtak i szabad, féktelen életmódot 
viseltek annyira, hogy templomaikban nem átallottak olly 
tetteket mivelni, minőktől nem csak a gyengéd ártatlanság, 
de maga a természet is irtózik. A keresztények ellenben 
böjtöltek, nem csak napokat, de éjeket is imádságban, az Is
ten szolgálatában töltöttek ; tisztességes , szemérmes , járn bor 
vala vala életök; a sze re tet kapcsa fűzte össze őket, mell y 
szerint testvérekként tekinték egymást. Melly ajánlatos élet
ből a pogányok, a keresztény hit fönségét, szentségét sejt
vén, vágyakadtak ök is illy szent társaságba lépni, s megke
resztelkedtek. - Ez vala a kereszténység zsengéjében a hi
tetlenek megtérésének fö rugója; ez volna most is, csak az 
erkölcsös élet, a jó példa olly ritka tünemény ne volna.-

Ha látnák a hitetlenek, ha látnák a más valláson lévők: 
milly buzgók vagyunk rni vallási gyakorlatainkban i milly 
lángolók a keresztény szeretetben; miily ragaszkodók az 
egyház szabályaihoz; milly tántoríthatlanok vallásunk el
veiben;. milly gazdagok a jámbor érzeményekben; szóval: 
ha látnák tetteinkből, milly hü fiai vagyunk a katholika 
egyháznak: majd ők is tisztelnék, sőt megkedvelnék a val· 
lást, melly követőit olly Ezent érzeményekre hevíti, olly 
szent életre vezérli.- De vannak az egyháznak is korcs fiai, 
kik viselik ugyan a keresztény nevet, de tetteikkel megta
gadják azt; kik életök folyására nézve méltatlanok ama ke
resztvízre, melly lelki ujjászületésök alkalmával fejökre ön
tetett. Ezek érzékeny fájdalmakat okoznak, s vérző sebeket 
ejtenek az egyház szivén. Az elfajult keresztény, kárhozatos 
túlhevültségében, magán s nyilvános körökben hányszor ti
porja lábaival a vallás szentségét? Emberi tekintetből Pé
ter ként megtagadja Jézust, szégyelvén a hitet, a hit igazsá
gait, gyakorlatait nyiltan megvallani, tettel megmutatni ; 
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Judásként elárulja szeretett mesterét, rágalmakkal illetvén 
szent vallásunkat, csúfot üzvén rendszabályaibóL De meg
szégyenülve érzemli magát a buzgó keresztények jámbor 
élete által, kik vele kezet nem fognak; kik nem szégyenlik 
Jézust nyiltan, vallási gyakorlatokkal is megva1lani; kik 
szóval, tettel megmutatják, hogy ök Jézus hivei, jól tudván, 
hogy "n em m i n d e n , a ki m o n d j a n ek em : U r am, 
Uram! megyen bemennyeknek országába; ha
n e m a k i a z A t y á n a k , k i m e u n y e k b e n v a n , a k a
ratját cselekszi, az megyen be mennyeknek 
o r sz á g á b a" 1). Látván az elfajult keresztény, mint siet
nek mások az lsten házába, mint böjtölnek, mint ájtatoskod
nak, mint hangoztatják az U r dicsőségét utczákról utczákra 
a körmenetek alkalmával, mint járulnak az Ur asztalához, 
mint. gyakorolják az irgalmasság cselekedeteit: olly érzéke
nyen hatnak e példák rideg lelkére, mint Jézus tekintete Pé
terre; ö is a jámbor keresztények közé vegyül, Péterrel si
ratván könnyelmüségét, és nem irtózik többé a keresztényi 
élet nehézségeitől. Példánk erre szent Ágoston, ki önmagá
ról irja, hogy ifjusági könnyelmüségében, ámbár különben 
jámbor szülöktöl származnék, a manichaeusok tévelygő fele
kezetéhez tartozott. Sokáig töprödött azon, vajjon a katho
lika egyház kebelébe térjen-e; de e lépéstől a keresztényi 
élet elviselhetleneknek képzelt nehézségei miatt visszaborza
dott. Azonban hallván szent Ambrus püspök lelkes beszédeit, 
látván a jámbor hivek buzgóságát, kik erős lélekkel viselék 
.Jézus igáját: az ö szive is lángra gyult, s kárhoztatván előb
bi tévelygését, fölkiálta: "ha mások mindezeket véghezvihe
tik, miért nem én is?" megkeresztelkedett, és az egyháznak 
egyik dicső oszlopa lőn. 

Illy hatása van a tiszta, erényes életnek az elfajult ke
resztényekre nézve! Mert természeti tulajdonunk utánozni 
azt, mit mások által miveltetni látunk. Lám az igénytelen 
gyermek sir a sírókkal, imádkozik az imádkozókkal, örül az 
örvendezőkkel; de szinte gonoszkodik a gonoszokkal. Avagy 
megnőtt korunkban, nem igyekszünk-e núnden dolgainkban 
másokat, ha nem meg: haladni, legalább utólérni? - Jaj 

1 ) 1\[áf,>: 7, 21 
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azért azoknak, kik erkölcstelen példáik :Utal másokat tév
utakra vezetnek! - Hozzátok fordulok itt, keresztény sz ü
lök ! kiknek kezébe adatott az erkölcsi világ kikúpez~se. T ö
letek, a ti erkölcsös eljárástoktól függ, hogy az egyhúznak 
h ü fiai, a polgárzatnak becsületes tagjai nevekedjenek. Az 
erkölcsiségnek fő rugója a szülök feddhetetlen élete, me ll y 
tükör, mellyben az ártatlan kisded teend ű jét nézi; zsinór
werték, melly szerint a leendő mennypolgár lépteit intézi. 
Azért, keresztény szülők! a viszouyos szeretet, az engedel
messég, mellyet egymás irányában tanusítotok, gyulasz
i'Za fol a gyermekek szivébcn a keresztényi szcretet lángját, 
mellyel mind tititeket, mind embedeleiket szeressék. A köl
esönös tisztelet, mellyel egymás iránt vagytok, ösztönözze 
az ártatlan lelkeket a tiszteletre. A ti bél\etüréstek a házi
lt~rhek elviselésében, a viszontagságok lcgyűzésébcu, szok
tassa őket a keresztényi béket.ürésre. A könyörület, mellyel 
~ok ügyefogyottak könyeit letörülitek, éhres~'ze föl benuök a 
könyörületességet. A ti Üíra<lhatlan szorgalmatosságtok, te
remtsen bennök munkás lelkületet. A vallási buzgóság, az 
istenifélelem, melly titeket éleszt, ismertesse meg velök a 
hitvallás szentségét. - Jaj azért nektek, keresztény szülök! 
ha az ártatlan kisdedeket, kiket Jézus magához szólíta mond
Yán: "H a g y j á t ok a k i sd c d e k e t h o z z ám j ö n n i -
mert illyeneké az Isten országa".~); s kiknek ár-
1atlarrságára vonatkozólag így n-yilatkozik Udvüzítönk: "H a 
c s a k lll e g n e lll t é r e n d c t e k , é s a k i s d e ll g y c r m e
kekhez hasonlókká nem vállandotok, be nem 
me11tek m-ennyeknek országába" 2). Jaj, momlom 
nektek, keresztény szülők! ha c Jézus eWtt mmyira kedves 
:'Irtatlan okat, kicsapongó életetek által megbotrán koztatjá-
~ ok; mert azok lelkeit az Ur W letek követelemlí vissza. Oh, 
milly kárhozatosan hangzik az ártatlan gyermek fülében az 
c Jső káromló szó, mellyet sziilöitől hallani kénytelen! l\'I[lly 
kártékonyan hat a gyenge lélekre, nútlőn nemzőitől hallja a 
L[t igazságait gunyoltatni, látja az erkölcsi szabályokat meg
Ycttetni! Vajjon az ~illy korán el hin tett konkoly nem fog-e 
Luján tenyészni? - Legyenek azért szavaitok megfontolt-

1) l\hrk: 10, 14.- 2) Máté: 18, :1. 
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tak, tetteitek szabályosak, hogy a gyermek soha se halljon, 
soha se lásson tőletek ollyat, mit neki látnia vagy hallania 
soha, de soha nem kellett volna. - De jótékony hatása van 
a jó példának a buzgó hivekre is. 

II. 

"A z a s s z o n y t ó l s z ü l e t e t t e m b e r r ö v i d i d e i g 
élvén, sok nyavalyákkal-telik el, ki, mint a 
virág kinyílik és elnyomatik, s elfut, mint az 
árnyék, és soha azon állapotban nem marad" 1). 

- Így írja le kevés, de sokat jelentő szavakban, a sanyar
gatott, de béketürö Jób, az emberi élet változékonyságát. S 
hogy mennyire van igaza a jámbor pátriárchának, azt, ta
pasztalásból okulva, mi is jól tudjuk. - Sírással kezd
jük életünket, fáradság, nyavalyák és Üíjdalmak közt foly· 
tatjuk azt; s kín és gyötrelmek sulyja alatt fejezzük be. Pe
dig ez nem csak testére nézve szomoru sorsa az einberi Iét
nek; hanem ezen kivül még lelke is állandó veszélyben fo
rog a bün kegyetlen uralma alatt. Alig nyer létet az ember 
anyja. méhében: már is a legelső pillanatban, az ős atyánk
tól öröklött bün bélyege üttetik lelkére, s ezzel megjelelve 
lép ki a világ terére; késöbb pedig, és élete minden uapjai
ban, hányszor fertőztetik meg lelke a különnemü vétkek un
dokságival, kiki magáról tudhatja; mert megmételyesített 
természetünk sokkal hajlandó bb lévén a roszra, mint a jóm, 
misem keri.i.l olly nagy áldozatunkba, mint a jónak gyakor
lása. Szükséges tehát, hogy a keresztény az erkölcsi rendsza
bályok, a folytonos oktatások mellett a jámbor példák által 
is ösztönöztessék az erkölcsös élet gyakorlására, ruellytöl az 
előgördülő nehézségek miatt sokszor visszariad. - Szomoru 
példák tanusítják, mint lettek sok jámbor szülöktől szár
mazott, erkölcsileg neveltetett, és Istennek egy ideig hi
ven szolgáló ártatlan lelkek később a romlottságnak áldo
zatai. 

Fussa bár el a jó vitézt, tapasztalván az ellenség tul
nyomó erejét, látván vitéz társainak elestét, a gyávák ba-

1) Jób: 14, l. 
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n-yatlását, a borzalom, úgy, b,ogy tán ő is futásnak iramla
nék; de legyenek csak néhány társai, kik bátra.n szállnak 
szembe az ellenséggel, és elszántan küzdenek: ö is uj lelket 
nyer, uj erőt, uj bátorságot kap, s rendületlen áll meg a si
kon, s· kivívja magának a győzelmi babért. Így a keresz
tény is, ha csüggedezni kezd néha erkölcsi munkájában; ha 
bár érzékenyen hatnak is rá a keresztény élet nehézségei: de 
le nem gyözetik a kevélység dagálya által , csak lássa ke
resztény társaiban az alázatosság lelkét; meg nem hajol a 
tisztátalan életnek, csak lássa keresztény társaiban az an
gyali szüzességet i nem merül el a mérték letlenség mámorá
ban, csak lássa keresztény társaiban a böjtölés szellemét i 
meg nem hül az ájtatosság lelke keblében, csak lássa keresz
tény társait buzgó imák közt olvadozni. Mások istenes élete, 
folébreszti ő benne is a keresztényi szellemet, a vallási buz
galmat, uj erőt, uj bátorságot nyer csüggedező lelke. 

Azért sz. Pál apostol imígy int bennünket: "Kik i 
i g y ek .e z z ék m a g á t e m b e r t á r s á h o z a lk a lm a z n i 
a n n ak j a v á r a s é p ü l és é r e" 1). Ezt kivánja tőlünk az 
annyiszor ajánlott és magasztalt felebaráti szeretet, mellynél 
fogva embertársunk testi, s lelkijavát eszközölni kötelezte
tünk. A botránkoztatókról pedig Üdvözítönk azt mondja: 
hogy a botránkoztatónak "k ö n n y e b b l e t t v o l n a á ll a
p o t j.a , h a e g y m a l o m k ö k ö t t e t e t t v o l n a n y a
kára, sa ~engernek mélységébe elmeríttetett 
volna" 2)- Ne mondja azt senki, hogy ő tetteivel botrán
koztatni nem akart; mert keresztény barátom! a szó, melly 
mások előt t ajkaidról lehangzott, már nem a tied; a tett, 
mellyet mások előtt gonoszul miveltél, akaratod ellen is 
hat, s kártékony hatását meggátolni többé hatalmadban 
nincs: de a káros következmény a tied, tied a számadás az 
Ur itélő széke előtt. Dávid király sem akarta népét botrán
koztatni , midön Uriás feleségével vétkezett; sőt, hogy tettét 
eltitkolja, Uriást a harczban a legveszélyes b helyre állíttat
ván megölette; de a gonosz példa hatott, s az U r Dávidot 
Náthán próféta által megdorgálá, tettét szemére hányá s kije
lenté neki, hogy népét megbotránkoztatá, mellyért a vétkes 

1
) Rom. 15, 2. - 2) Máté : 18, 6. 
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király keményen bünhödött is. - Hordozzuk szemeink előtt 
sz. Pál mondását: "Ha az eledel megbotránkoztatja 
atyámfiát: inkább nem eszem hust örokké, 
mintsem, hogy atyámfiát megbotránkoztas
s am" 1) i s legyenek tetteink meggondoltak, szavaink meg
fontolttak, hogy általok senkit meg ne bosránkoztasBunk . 

• • • 
Az eddig mondottak után világosan érthető a jó példa

adásnak kötelessége, mellyre bennünket rnind Isten paran
csa, mind felebarátunk örök boldogsága kötelez. - Ú gy in
tézzük hát minden tetteinket, hogy azokban embertársunk, 
rnint tükörben láthassa teendőit. J árjunk el pontosan keresz
tényi kötelességeinkben _főkép akkor, rnidőn elfajult ernber
társunk figyelme kisér bennünket_, hogy látván jócselekede
teinket, ők is utánozzák azokat. Örvendetes, midőn egy va
laki azt rnondhatja: e nyomorgó szegényt, alamizsnám által 
az éhségtől én mentettem meg i de minél nagyobb benső örö
met érezhet egy olly keresztény, kinek öntudata azt sugja: 
e felebarátomat épületes példám által a vétek utjáról, az er
kölcs ösvényére én vezettem.- Adjunk tehát jó példát. Amen. 

1 J I. Kor. B, 13. 



Pünkösd ünnepére. 
A vigasztaló S:oentlélek pedig, kit az Atya az én nevem

ben küld, az titeket megtanít mindenekre. - Márk: 
14, 26. 

E szavakban igéri Üdvözítőnk apostolinak azon isteni 
erőt, melly a föld kerekségén olly nagyszerü müvet vitt vég
hez, mellyhez hasonJót a világ nem látott kezdetétől fogva, 
és nem is fog látni egész végezeteig. Értem Krisztus an-ya
szentegyházát, mellynek kezdete olly csekély, terjedésének 
eszközei oll-y egyszerüek, ellenben ellenségei olly hatalma
sak voltak' hogy ha Jézus igéretei nem lelkesítették v.olna 
az apostolokat, méltán félhettek volna, hogy keletkezte után 
legott végromlása is be fog következni. Es mégis ezen anya
szentegyház kiterjedett az egész világra; mindenütt viszhang
zik az édes Jézus neve, és minden meghajlik annak kimon
dására. S ambár az istentelenség fölhasználta minden erejét, 
hogy az egyházat a föld szinéről letörülje, az mindazáltal 
fönáll egész mai napig; mig ellenben ellenségei elenyésztel;:, 
mint a füst, és gyalá~atos emlékezetök en kivül mitsem hagy
tak magok után.- Ertern Krisztus anyaszentegyházát, melly 
magában foglalja mindazt, a mi csak dicső és fönséges úgy 
annyira, hogy maga a müvészet is annálinkább megközelíti 
a tökélyt, minélinkább átlengi azt az egyház szelleme. Az 
anyaszentegyház núndenkin megismeri az Istennek képét, a 
Krisztus vérét, a Szentlélek ajándékit, és föladata abban áll, 
hogy a siralom völgyének lakosit ama boldogJerusálem pol
gárivá képezze.- Értem Krisztus anyaszentegyházát, melly
nek föladata, hogy a földnek minden nemzetségi t zászlója 
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alá gyüjtse, hogy valamint mindnyájoknak egy atyja van 
mennyben, úgy mindnyájoknak egy legyen hite, remény
sége és szeretete, és így egy legyen öröksége is, tudniilik a 
mennyország. 

Midőn Krisztus ezen egyháza létrejött, szerettetett is, 
gyülöltetett is. Szerettetett azok által, kik nem ismertek szen
tebb kötelességet, min-t megismern.i az egy igaz Istent, és a 
kit elkütdött, Jézus Krisztust; kik azért forró vágygyal siet
tek annak kebelébe, hogy ott a Szent1élek örködése alatt is
merjék meg azon igazságokat, mellyek az embert biztosan 
vezérlik rendeltetésére; találják meg azon utat, mellyen el
juthatnak az örök boldogságra. Ellen ben gyülöltetett azok 
által, kik nem ismertek nagyobb boldogságot, mint szenve
délyeiknek szabadtért engedni, és mindazokat tartózkodás 
nélkül véghezvinni, mellyek a test- és vérnek tetszenek; kik 
mindeneket elkövettek, hogy a föld szinéröl letöröljenek egy 
olly intézetet, melly az ö örömeiket kárhoztatja, és öket tö
kéletesebb örömökre ébresztgeti, mint a mellyeket a ló és az 
öszvér élveznek. - Ha, szerelmesim! csak azok üldöznék az 
egyházat, kik még jelenleg is sötétségben és a halál árny é
kában· ülnek, kik úgy szólván alig birnak más ismeretekkel, 
mint saját nyomoruk és meztelenségök ismeretével; ha csak 
azok üldöznék az egyházat, kik más keresztény felekezetek. 
hez tartoznak, kik úgyszólván alig hallanak mást, mint 
egyházunk gunyolását, tanainak és szertartásainak eltorzítá
sát: ez még tűrhető lenne. Most pedig azok emelik föl fer
telmes kezeiket ezen jó an y a ellen, kik annak méhé ben foganta t
tak, annak emlőivel tápláltatnak; azok tépik ]e díszes köntösét, 
kiknek ő adta azon öltönyt, melly nélkül talán a proletariusok 
sorában állanának. - Azonban elfojtarn szivemnek üíjdalmát, 
és a mai nagy napra nem vetek homályt azon panaszok elő
sorolásával, mellyek különben iga.zságosak, mellyek valamint 
a tiszta kedélyt föllázítják, úgy az Istennek igazságos ha
ragját méltán fölhíják. Azon kivül is ollyanakhoz intézem 
szavaimat, kik az egyház kebelében születtek; annak szár
nyai alatt nevekedtek, annak szentséges étkeivel táplátatnak; 
kik azért hálás szivvel megismerik, hogy az egyház által 
lettek Isten :fiai és az ő dicsőségének örökösei. Azért inkább 
a Szentlélék müködéseinek csodálására, mint az istentelenek 
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megutálására terelem figyelmeteket. Tanuljuk meg azért, 
szerelmesim! hogy 

az anyaszentegyház, mellyet mai napon alapí
tott a Szentlélek, egy olly fönséges in té zet, mely
lyet eléggé nem tisztelhetünk, eléggé nem 
s z e r e t h e t ü nk. -

.A. Szentlélek vezérelje az én nyelvemet, buzdítsa a ti szi
veteket. 

• • * 
Valamint nem lehet leverőb b gondolat, mint az, hogy 

ugyanazon egy Istennek fiai több fajokra szakadtak, egy
mástól elidegenedtek, úgy hogy testvér testvére ellen emelné 
öldöldö fegyverét: úgy nem lehet fönségesebb eszme, mint az 
ellenségeskedő rokonokat egymással kiengesztelni, és a köl
csönös szeretetre ébreszteni. Es ime, ezen fönséges eszmének 
megtestesítését tüzte ki magának Jézus, midön látható egy
házát e foldön megalapította. Az ö irgalmas tanácsai nem 
csak a zsidókra, nem csak a keleti népekre, hanem kiterjed
tek az egész emberi nemzetre. "E lm e n v é n ta n í ts a t ok 
m i n d e n n em z e t ek e t , mondá apostolinak, t a n í t v á n 
öket megtartani mind azokat, a mik.et paran
cs o l t am n ek t ek" 1). Meg valajövendöl ve Isaiásnál 2), hogy 
Jézus korszakában a farkas a bárányn~·al lakik, a borju és 
oroszlán és juh együtt laknak, és egy kis gyermecske hajtja 
azokat; azaz: az ö tanítása, törvényei és kegyszavai annyira 
erőt veendenek az emberek indulatain, hogy a kik eddig 
csak ,egymás [osztogatásában, gyilkolásában találták örömö
ket: ezután a szeretet által annyira összeolvadnak, hogy 
csak egymás boldogításában helyezik erélyöket. Mindezek
nek tehát be kellett teljesedniök. - A földnek különféle né
pei ~ülönféle bálványokat imádtak, úgy szólván, a mennyi 
volt a népfaj, annyi volt a vallás is; mind hasztalan, ne
kik egy hitben kellett egyesülniök, és lerontaniok azon bál
ványokat, mellyek előtt eddig elég esztelenek voltak térdet 
hajtani. - A földnek különféle népei különféle törvények 

1
/ Máté; 28, 19.- ') Isaiás: 11, 6. 
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alatt éltek, mellyeket a régiség már mintegy megsz~mtesí
tett; mind hasztalan, nekik egy törvény alá kellett hajol
niok, tudniillik az evangeliarn törvénye alá, és előbbi szaká
saikat csak annyiban volt szabad követniök, amennyiben 
azok az evangeliarn szellemével összefértek. - A földnek kü
lönféle népei különféle éghajlat alatt laktak, melly azoknak 
természetét, és ez által indulatukat, szenvedélyeiket is kü
lönfélekép módosították; mind hasztalan, nekik egy termé
szetbe kellett öltözniök, a szelid és alázatos szivü Jézus ter
mészetébe. A feketék és fehérek között már nem lehetett 
többé egyéb különbség, minthogy azok forró, ezek pedig a 
mérsékelt éghajlat alatt laknak; de mindnyájoknak a Jézus 
anyaszentegyházában kell lenniök. - Ez, szerelmesim l egy 
olly fönséges eszme, mellyről a világ legnagyobb bölcsei 
még csak álmadozni sem bátorkodtak; ez egy olly fönséges 
eszme, mellyet csak Jézus testesíthetett meg, ki az élő lsten
nek fia. 

És micsoda eszközt választott Jézus ezen fönséges esz
mének kivitelére? Talán a föld hatalmasihoz fordult, hogy 
azoknak tekintél)'e vagy fegyvere által a nagy tömegen 
erőtvehessen, és anyaszentegyházába terelhesse? Talán a fa
rizeusokhoz fordult, kik már a nép előtt nagy tekintélyben 
voltak, és azoknak közremunkálása által nyitott utat az an
nyira zárva lenni szakott emberi szivekhez? Épen nem, csak 
egyszerü tanítás által kellett véghezmennie ezen roppant 
munkának. "Tanítsatok minden nemzeteket.'' Nem 
is adott apostolinak más fegyvert, mint az ő keresztjét, és 
ezzel kellett a világot meghódítaniok; és a mit nekik megen
gedett, hogy a szíveken erőtveheszenek, nem más volt, mint
hogy az üldözéseket békével szenvedjék, ellenségeikért imád
kozzanak. - És kiket választott ezen roppant munkának 
végrehajtására? Talán a világnak nagyszerű bölcseit, kik 
tudományosságuk által a tudatlan tömeget álmélkodásra bir
hatták, és előadásuk fólyékonysá.ga és tüze által az ellenve
tések utját elzárták? Nem, · szerelmesim! tizenkét halásznak 
kellett a világ szinét átalakítani, kik azonkivül, hogy tu
datlanok voltak , egyszersmind olly lassu fölfogással bírtak, 
hogy még mennybe menetele előtt is, azt kérdezték Jézustól, 
vajjon most állítja-e helyre Izrael országát? holott az ő foly-
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tonos tanítása, különösen pedig kínszenvedése rég kiverhette 
fejökből ezen rögeszmét. Most ezen tanulatlan ferfiak száll
janak szembe a világ bölcseivel; ezeknek ál-okoskodásai t 
czáfolják meg, és győzzék meg öket arról: hogy más név
ben nincs üdvösség, hanem csak a Jézusnak ne vé ben; most 
ezen igénytelen emberek, menjenek a királyok és fejedelmek 
udvariba, és mondják meg minden tartózkodás nélkül, hog,,· 
Isten a királyok királya és uralkodók uralkodója, ök pedig
az Istennek csak szolgái; és azért valamint hatalmuk csak t. 
tőle vagyon, úgy csak az ö dicsöségére használhatják azt. 
Ha pedig azzal visszaélnek, gonoszabb ,leszen sorsuk az i téle t 
napján, mint .ut<;>lsó alattvalóik é. - Es vajjon micsoda rc
ménynyel kecsegtették azokat, kik zászlójuk alá szegödtek? 
Talán a zsidóknak azt igérték, hogy Krisztus követése által 
folszabadulnak a romaiak igája alól, melly már olly igen 
sulyosan nehezedett rájok? Talán a romaiaknak azt igérték, 
hogy urai lesznek az egész fold kerekségének, mi utfm olly 
igen sovárogtak? Talán olly tant hirdettek, mínt Mahomed, 
melly ez életben is tágas tért nyit a szenvedélyeknek, a ha
lál után pedig ollyanokat igér, mellyek az érzéki gyönyörlj
ket egészen befejezik, és a tiszta füleket csak utálatossággal 
töltenék el? Oh nem, szerelmesim! Jézus követőinek ez élet
ben nincs más. örökségök, mint az önmegtagadás, szenvedés 
és a kereszt. Ók csak jövevények e földön, hazájok pedig 
oda fön van ama boldog Jerusálemben; azért, midön testben 
e földön vándorolnak, szivökkel mennyekben kell társalkod
niok. Egyetlen egy örömük úgy szálván, mellynek élvezete 
e· földön megengedte tik, az, hogy Istennek fiai, KrisztusnaL 
tagjai, Szentléleknek templomai, és a boldog mennyország
nak örkösei. l\Iind ollyanok, mellyek az érzéki ernbereket 
nem érdeklik. 

És minö sikere lett ezen tanulatlan férfiak föllépésé
nek? Mivel nem ök, hanem az Isten ereje müködött általok, 
senkisem volt képes' ellentállni a Szentléleknek, ki általól' 
szólott. Mindjárt Pünkösd napján, midön a Sze11tlélek rájok 
szállott, három ezeren, csak hamar ismét ötezeren térte;·~ 
Krisztus hitére; azután már olly gyorsan terjedett az e van
gyeliom, hogy aromai helytartót aggodalomba ejtette; szent 
Pál apostol pedig hálát adott Istennek, hogy apostoli múkö-
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désöknek olly bö gyümölcse lett. "Hálát adok az én 
Is t e n emnek, így ir a romaiakhoz, J é z us K r is z t us 
á l t a l m i n d n y á j a t ok é r t ; me r t a_ t i h i t e t ek a z 
e g és z v i l á g o n h i r d e t t e t ik'' i). - A zsidók ugyan 
nem szüntek meg üldözni az evangeliom hirdetőit; de azért 
ennek terjedését meg nem gátolhatták. Makacsságuk által 
csak azt okozták, hogy elvétetett az Isten országa tőlök, 
és az annak gyümölcsét termő nemzeteknek adatott. Róma 
is törvényeinek núnden erejét, fegyvereinek minden élét 
fölhasználta, hogy a keresztnek követőit kiirthassa; de ö a 
kinzásokban kifaradott, a keresztények száma pedig folyto
nosan növekedett. V égre a rom ai császár is kénytelen lőn 
büszke koronáját a kereszt tövéhez letenni, és álmélkodva 
látni, hogy a zsidóországban keletkezett egyház az egész vi
lágra, ki terjedett. 

Es ime, szerelmesim! az egyháznak fönsége ebben is
mét ujonnan tündöklik. A mit mi katholikusok hiszünk, az 
nem egy felekezetnek, nem egy országnak, ''nem a föld egyik 
részének, hanem az egész világnak hite. Nem csak orszá
gunkban, nem csak Europában, hanem.Amerika őserdeiben 
is, még a tengeri súgeteken is viszhangzik az édes Jézus 
név. Nem csak a mi szemeink fliggnek az égen, honnan üd
vözülést várunk; hanem a világ minden részeiben nagy azok
nak száma, kiknek szivét ugyanazon remény lelkesíti. Nem
csak édes hazánkban, hanem a világ minden részeiben talál
hatunk ollyanokra, kik Krisztusban testvéreink és rokonink, 
és a kik egykor a mennyei dicsőségben is örükös társink 
lesznek. - Ha meggondolom, hogy, midön veletek együtt 
ma a Szentléleknek munkáját csodálom, isteni erejét alázatos 
szivvel imádom, ugyanezt teszik a katholikusok az egéP-z 
fölo kerekségén; ha meggondolom, hogy, midön büneim bo
csánatjaért és azokért esdeklem Istenemhez, mellyek földi 
életem és jámborságom fontartására szükségesek; ha meg
gondolom, mondom, hogy ugyanakkor millióknak fohászai 
emelkednek föl az irgalmasságnak Atyjához, és ollyanok is 
könyörögnek érettem, kik nem csak engemet, de még a vi
lágnak ezen részét se ismerik: oh! akkor leomlom semmi-

1) Rom. l, .S. 
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ségemnek porába, és hálát adok lstenemnek, hogy azon 
anyaszentegyházban születtem, mellynek tagjai szétszórva 
vannak az egész föld kerekségén, kiket a tengerek elválasz
tanak ugyan egymástól, de az isteni hit, remény és szeretet 
egy nagy, egy fönséges családdá képeznek. - Nem is szü
nöm meg kérni Istenemet, hogy, ha talán mindenemtöl meg
fosztatnám egykor, csak hitemet őrizze meg isteni malasztja. 

És azon rokonszenv, valamint mindjárt az egyház ke
letkeztekor mutatkozott, úgy azután is minden időben föltü
nő volt a katholika egyházban. Mintegy átalános törvény 
volt, mint az apostol mondja, hogy ha egyik tag valamit 
szenved, együtt szenvedjenek minden tagok 1). - Magok is 
szegények voltak az első keresztények, mivel hitök végett 
nem egyszer fosztattak meg minden vagyonuktól: és mégis, 
ha valameily község tetemesebb kárt vallott, olly szép men
nyiségben adakoztak a szükölködök fölsegítésére, hogy ma
ga sz. Pál kénytelen lőn megdicsérni az ö bökezüségöket 2). 

- Ha némellyek hitök végett fogságra jutottak, és kiváltá
suk lehetséges vala, készek voltak tehetségök szerint áldoza
tot vinni , csak hogy testvéreiket, vagyis hitsorsosikat sza
badságba helyezzék. Alig esett értésére szent Cyprián püs
pöknek, hogy a szüzeknek egy része a pogányok kezébe 
esett, hol szabadságukon kivül legdrágább kincsöket is ve
szedelem fenyegeté: legott fölszólította püspöktársait, hogy 
szedjenek pénzt a keresztényektől, és ekkép azon ártatlanok 
váltassanak _ki gyilkosaiknak kezeibóL - Mindazon intéze
tek, mellyekben vagy a betegek orvosoltattak, vagy az öre
gek ápoltattak, vagy az éhezök tápláltattak, a katholika 
anyaszentegyházban keletkeztek. Mindazon alapítványok, 
mellyek vagy az ifjuság nevelésére, vagy a hit terjesztésére, 
vagy a szegény hajadonok tisztes kiházasítására fordíttat
nak, a katholika egyházban keletkeztek. Oh! nem a lármás 
mulatságban keresték ők a szükséges felvidulást, mellyek 
vagyonunkat, gyakran üdvösségünket is fölemésztik: hanem 
a betegek látogatásában, melly bennünket végső rendelteté
sünkre hathatósan emlékeztet. - Nem a szinházban keres
ték ök a szükséges fölvidulást. hol valamint P.lménk, úgy 

') I. Kor. 12, 26. - 2) II. Kor. 8, I. 
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szivünk is gyakran megszeplösíttetik: hanem azon foglyok
nak látogatásában, kik a hitért hordozták a bilincseket, és 
így folytonosan emlékeztettek arra, hogy sok háborus::ígok 
által kell mennünk az Isten országába. 

A miért pedig az emberiség forró hálával tartozik az 
anyaszentegyháznak, a miért attól a tiszteletet megesküdt 
ellenségei sem tagadhatják meg: az, szerelmesim! a rabszol
gaságnak eltörlése. Az emberiségnek ezen lealacsonyítása 
csaknem általános volt Krisztus előtt. Kik a győzönek hatal
mába estek, vagy tartozásaikat le nem fizethették, vagy a 
nyerekedő fukarságnak ellen nem állhattak, minden irgalom 
nélkül rabszíjra füzettek, és minden személyes szabadságtól 
megfosztva, szivtelen uraiknak eszköz gyanánt szolgálni 
kényteleníttettek. De Krisztus egyháza ezekről is leoldotta a 
sulyos bilincseket; mivel világosan hirdette, hogy mindnyá
jan egy Istennek vagyunk fiai, egy mennyországnak örökö
sei; hogy a lényeges különbség köztünk abban áll, ha az Is
tennek képét magunkban szeplö .nélkül megőrizzük, Krisz
tusnak vérét tiszteletben tartjuk, a Szentléleknek malasztjá
val híven munkálkodunk; a többi különbség pedig csak a 
rend fenntartásaért szükséges, ruellynek azonban a halál 
egyszerre végetvet. Midön világosan hirdette az U raknak, 
hogy nekik is van urok mennyekben, és csak akkor várhat
nak tőle irgalmasságot, ha szaigáikat úgy tekintik, mint ro
konaikat Krisztusban: már többé nemlehetett eszközök gya
nánt tekinteni azokat , kik szegénységök miatt másoknál 
szalgálatot válaini kényteleníttettek. Es így lassankint el
enyészett a föld szinéről ama leverő rabszolgaság, kivévén 
azokat, kik még jelenleg is a sötétségben és halál árnyéká
ban ülnek , vagy a kik Krisztus hitét szóval ugyan vallják, 
,de szivökböl már rég számüzték azt. 

Az emberi méltóság sehol sem ismertetett el olly ünne
pélyesen, mint a katholika egyházban. A világ gyakran ol
lyan.oknak emlékezetét ünnepeli, kik legfölebb azért lettek 
nevezetesek; mivel embertársaikat a halál mezejére vezették, 
az országokat fölforgatták, a városokat és helységeket el
pusztították; kiknek alig volt egyéb érdemök, minthogy sze
rencséjökkel visszaéltek, az árvák és özvegyek átkaival ter
helve sül y ed tek a sir ba; ellen ben azokat, kik nem ugyan az 
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cllenséges táboron, de önmagukon mindenkor gyözedelmes
kednek,- a mi minden győzedelmeknek legnagyobbika, -
az ollyanokat csak puszta megemlítésre sem méltatja. Nem 
igy az anyaszentegyház. Ez csak azoknak nevét jegyzette 
fol évkönyveiben, kik jámborságuk által az Istent dicsőítet
ték, felebarátjaikat építették, az anyaszentegyházat pedig 
öi'vendeztették. - Ama jámbor asszony, ki Üdvözítönk te
metésére drága kenetcket vitt vala, még ma is áldással ern
legettetik, mig számtalan császárnék és királynék e!lllékeze
te testökkel együtt a sirban rejlik. Egyiptomnak C om a ne
v ü falujában született egy igéntelen férfiu, ki ámbár gazdag 
vagyonban részesült szülői halála után, mindazáltal elég 
nagylelk ü volt szivével ahhoz nem ragaszkodni, hanem az 
örökkéveJókra törekedni; ki azért vagyonát a szegények kö
zött kiosztotta, maga pedig a pusztába vonult a világ cs:tbító 
örömei elöl. Ezen férfiu 1500. év előtt élt, és mégis ma is 
áldásban van sz. Antal ;emete emlékezete. Nem szólok egy sz. 
Athanasiusról, szent Agostonról, aquir.ai szent Tamásról, 
szent Bernárdról, vagy boromaei szent Károlyról, kiknek ne
vei mindig fognak ragyogni, mig csak fennáll a katholika 
egy ház; sőt örökké fognak ragyogni, mivel be vannak irva 
az életnek könyvébe. Nem szólok szent Istvánról, szent Im
réröl, szent Lászlóról, szent Erzsébetről, szüz szent Margit
ról, kiknek nevei mindaddig ragyogni fognak, mig csak h ü 
lesz a magyar őseinek hitéhez; sőt örökké fognak ragyogni, 
mivel be vannak irva az életnek könyvébe. - Midön, sze
reimesim! a szenteknek ereklyéjét tiszteljük, áhitatos csók
jainkkal üdvözöljük, nem azt tanusítjuk-e akkor is, hogy mi 
képesek vagyunk nz érzékiségen fölülemelkedni; hogy nem 
úgy teszünk, mint a világ fiai, kik csak haszonvágyból tisz
telnek egyebeket, és legott elfordulnak tőlök, mihelyt nincs 
mit reméleni tőlök. Mi tiszteljük azokat is, kik már rég el
tüntek szemeink elöl, tiszteljük pedig öket az ő erényeikért, 
és így bizonyságot teszünk, hogy még ízlésünk vagyon a 
lönséges iránt. 

• * * 
Amit tehát egykor megjövendölt Mikeás proféta, mond

ván: "Az utolsó napokon elkészíttetik az Ur házának hegye, 
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hozzá gyülnek a népek, és sietnek a sok nemzetségek, elvag
dalják az ő kardjakat szántóvasaknak, és az ő dárdájakat 
kapáknak ; nem húz a nemzetség nemzetség ellen fegyvert, 
és nem tanulnak többé hadakozni" 1): ezen jövendölés mai 
napon teljesedett be, szerelmesim! midőn a Szentlélek az 
apostolokra alászállott, és megalapította Krisztus egyházát, 
melly a bábeli zavart megszüntette; az ellenségeskedő fa
j okra szakadt emberiséget egy hitben egyesítette; szóval, az 
eget a földdel ös~zekapcsolta. Meddig ezen egyháznak hű 
fiai vagyunk, addig a fegyverek csörgése nem rettegtet ben
nünket, addig kardjainkat bátran szántóvasakká vagdalhat
juk; de ha ezen egyháztól el pártólunk, annak törvényeit ta
podjuk, legott follázadnak az indulatok, az emberek egy
m?s közt meghasonlanak, és ugyanazon fegyver által emész
tetünk meg, melly által magunkat védhetni reméltük. De 
távol ezen szomorító gondolatokkal! Hozzád folyamodunk 
inkább vigasztaló Szentlélek: ujítsd meg, kérünk, szomoru 
napjainkban a te régi csodáidat; teremts bennünk uj szivet 
és lelket, melly müveidnek ezen remekén, az anyaszentegy
házon örömmel csüggjön, minden gyönyörét és dicsőségét 
csak abban találja. Ujítsd meg kérünk a foldnek szinét; tö
röld le arról a busító romokat, a méltatlanul kiontott vérfol
tokat. Ne engedd, hogy egymást üldözzék azok, kik ro ind
nyájan általad Isten fiai Jettek; hogy valamint a te anya
szentegyházad fiai vagyunk, úgy egy dicsőségnek örökösei 
is lehessünk. Amen. 

1) Mik. 4, l. 

Pozmioy-lilzelek. Kiadja a Szeol-lolvin· Táro olai. IV. lúz. 33 



A bérmalas szentségéröl. *) 

A.z Isten az, ki megerősít minket ti veletek, és a ki min
ket megkent, ki meg is jelelt minket, és a Szentlélek
nek zálogát adta szivünkhe. Il. Kor. 1, 21--22. 

Hogyha szent Pálnak a nemzetek apostolának ezen sza
vait igazán megfontoljuk : bátran állíthatjuk, hog)' itt azon 
ujszövetségi szent szertartásról van szó, mellyet közönsége
sen b é r m á l á s az az , m e g e r ö s í t é s s z e n t s é g é n e k 
nevezünk. Ekkép ezen fölvett szent igék épen a mai neveze
tes körülményre illenek, mellynél fogva legmélyebben tisz
telt főpásztorunk, országunk Herczeg-Primása, apostoli hi
vatását buzgó szivvel teljesítvén, a bérmálás szentségét ezen 
szentegyházban kiszolgálni méltóztatik. 1) A Szentlélek roa
lasztjainak kiömlése nincs ugyan az időhez kötve; - csak 
legyen kész a sziv elfogadására, az bár mikor be száll abba, 
- mindazáltal még is e pünkösdi ünnepek e tekintetben 
mintegy nagyobb bizodalomra és reményekre látszanak jo
gosítani minden buzgó szivet ; mert ezekben szállott le a 
Szentlélek az apostolokra is, képzé öket erős hitbajnokokká, 
kik Jézusért a legkinosabb halálJal is bátran szembe szálltak. 
Bár e megbérmálandó gyermekekből is a Szentlélek malaszt
ja által mindannyi bajnokok válnának, kik Jézus hiteért 
küzdve országát e földön terjeszszék! 

E mai ünnepély már magában azt kivánja, hogy hozzá
tok a b é r m á l ás sz e n ts é g é r ő l szóljak. Szólok is, és pedig 

") Minthogy a bérmálás szentsége leginkább a nagyobb várasokhan többnyire 
pünkösd ünnepein szolgáltatik ki : adatik e helyen ezen beszérl. S z e r Ir. 

1)_A budavári templomban. 1841. 
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1-ör a b é r m á l ás sz e n ts é g é n ek e r e d e t é r ö l; 
2-or a n n ak m u nk á l ó d ó e r e j é r ö l és a b é r m á

lá si szertartások jelentőségéről; 
3-or am eg bérmált ak n ak kötel ess égeirő l.

Figyelmezzetek 

l 

Ami Üdvözítönk Jézus Krisztus, minekutánna a bün ál
tal megromlott és végezéljától - az örök üdvösségtől - el
esett emberi nemet szentséges vérével s halálával megvál
totta, s isteni tanításával az igazságnak és üdvösségnek utjá
ra vissza vezette volna , jól ismervén az emberi természet 
gyarlóságát, s ennél fogva az erkölcsi jónak szünet nélküli 
követésére, a bünnek kerülésére és ekkép az örök üdvösségnek 
elnyerésére önnön erejéből tehetetlen voltát, nem akarta azt 
önnön m~gára hagyni; hanern erántai véghetetlen szeretet
ből a minden jóra szükséges isteni malasztoknak b& és nyil
ványos forrásait az általa szerzett anyaszentegyházának 
hú kebelében letette. Minthogy pedig az ember testből és 
lélekből állván, a láthatatlan lelki dolgokra csak látható testi 
dolgok által emelkedhetik: isteniMegváltónk az üdvösség el
nyerésére szükséges eszközöknek, az ist!3ni malasztoknak, ki
osztását úgy rendelte el, hogy a benne hivő emberek ezen 
láthatatlan isteni ajándékokban némelly látható külsö jelek 
által részesüljenek. - Ezen Krisztus U runk által a mi meg
szentelésünkre rendelt látható jelei a láthatatlan isteni roa
lasztoknak azon szertartások, mellyeket hitünk tanítása sze
r int Sz e n ts é g eknek nevezünk. Ezeknek isteni munkál
kodás-módját elménkkel ugyan meg nem foghatjuk; hanem 
az Isten igéjén alapult hitnek világánál csak álmélkodva cso
dálhatjuk. Ezen Szentségek közt a keresztség után számlál
juk a Bérmálást, melly szó annyit tesz: mint megerő
s í t és ; minthogy az által a keresztségben nyert megszeute
lő malaszt bennünk öregbíttetvén, egyszersmind azon külö
nös isteni malasztban is részesülünk, melly által az igaz üd
vözítő hitben megerősíttetünk, s mintegy ezen hitnek bátor 
bajnokivá fölszenteltetünk, hogy ezen hitet állhatatosan vall
juk és szerinte éljünk. 

33* 
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Ezen szentségnek is t e n i e r e d e t é r ő l teljesen meg
győződhetünk. U gy an is, az apostolok cselekedeteinek köny
vé ben olvassuk, hogy "t u d ó s í t t a t v á n a z a p os t o l ok, 
k i k J e r us á l e m b e n v a l á n a k , a fe l ő l , h o g y S z a
maria bevette volna az Isten igéjét, elküldék 
h o z z á j o k P é t e r t é s J á n o s t. K i k o d a é r k e z v é n 
i m á dk o z á n a k é r e t t ö k , h o g y e l v e n n é k a S z e n t
lelket; me rt még senkire közülök nem szállott 
vala, hanem csak megkereszteltettek vala az 
U r J é z us n e v é b e n. Akko r r á jok t e v ék ke z e i
ket, és ők vőnek Szentlelket." 1) Már ezekből ki
tetszik, hogy az apostolok kezeiknek rájok-tétele és imádsá
ga által a már megkeresztelt szamariabeliek a Szentlélek erö
sítő malasztjaiban részesültek. Itten tehát olly szertartásról 
vagyon szó, mellynél fogva az apostoli kéznek föltétele mint 
külső jel és az imádság lllint lsten igéje által a Szeutiélek 
roalasztja adatik a megkeresztelt embernek. Az illy szertar
tást pedig, m,ellyben valamell y külső jel és Isten igéje által 
isteni malaszt eszközöltetik a hivek ben, Sz e n ts é g n ek neve
zünk. Minthogy pedig az isteni malasztnak közlése minden 
emberi hatalmat és tehetséget fölül múl: világos, hogy az 
apostolók ezen isteni malasztot eszközlö szertartást nem ön
nön hatalmukból, hanem isteni tanítójoktól Jézustól rájok 
ruházott hatalomnál fogva gyakorolták. Ezekből tehát nyil
ván kitetszik a B é r m á l ás Sz e n ts é g én ek is t i n i e r e
d e t e. A mit pedig e részben az apostolok, cselekedtek, azt 
cselekedték utánnok a püspökök azon hatalomnál fogva, 
melly az apostolokról rájok szállott. És ugyan azért ezen 
Szentség az apostolok idejétől fogva mindekkoráig a ker. 
kath. anyaszentegyházban rendszerint apüspökök által szol
gáltat.ik ki. 

II. 

A mi továbbá a bérmálás szentségének munkálódó 
erejét illeti : ez a már fonebb említettek, és az anyaszentegy
háznak csalhatatlan tanítása szerint e következendőkben áll : 
1-ör a Bérmálás szentsége neveli a szent keresztség-

2) A post. csel. 8, 14-17. 
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b e n n y e r t m e g s z e n t e l ő m a l a s z t o t , meUy által az 
Isten iránti szeretet bennünk öregbíttetik, hogy az ó akarat
jának teljesítésére hajlandóbbak, és így az Isten előtt kedve
sebbek legyünk. Ezen kivül 2-or a Bérmálás szentsége még 
k ü l ö n ö s i s t e n i m a l as z t o t s z e r e z a m e g k e r e s z
telt embernek, melly által ő az igaz hitben 
me g e r ős í t t e t ik , hogy azt bátran és állhatatosan vallja 
és szerinte éljen. - Kitetszik ez a Szentlélek malasztjának 
ázon munkálódó erejéből, melly az apostolokban és első ke
resztényekben csodálatra méltó eredményeket szült. Milly e
rőtlenek, milly félénkek valának az apostolok a Szentlélek 
eljövetele előtt! Alig mutatá magát Getzemane kertben az el
lenséges csoport, már is megijedvén szét futának, s az ellenség 
kezében hagyák isteni mesteröket. Hát Péter apostol, ki ke
véssel azelőtt szentül fogadá Jézusnak, hogy öt meg nem ta
gndandja, ime látván mesterének elfogatását és a főpap elé 
hurczoltatását, annyira elveszté bátorságát, annyira elfelejté 
Jézusnak adott igéretét, hogy egy gyenge szolgálónak kér
désére megretten, isteni mesterét megtagadja, és meg is es
küszik, hogy nem ismeri őtet. De ime, miután a Szentlélek 
az apostolokra szállott : milly változást látunk előbbi és 
mostani magokviselete köz t? Ugyan azon Péter, ki ez előtt 
félelemmel telve mesterét megtagadta, most már bátor lélek-. 
kel lép fól Jerusálemben, nyilván hirdetvén a zsidók ált~l 
megöletett, és harmadnapon halottaiból föltámadott názáreti 
Jézust. Ugyan azon apostolok, kik Krisztus elfogatásakor el
széledtek, és a zsidóktó li félelemből elrejtékés elzárták mago
kat, most a Szentlélek eljövetele után bátran hirdették az 
evangeliuroot; semmi akadálytól nem tartván, semmi vesze
delemtől, sőt a haláltól sem rettegvén, sőt örülvén, hogy mél
tók lettek Jézus neveért gyalázást, üldözést szenvedni. -
Ugyanazon Szentlélek erősítő roalasztja munkálódott azon 
számtalan keresztényekben, kik az apostolok idejétől fogva 
a keresztény hitet állhatatosan vallották, hirdették, terjesz
tették és készebbek voltak megvetést, gyalázást, üldözést, 
sőt erőszakos halált is szenvedni, mintsem hitöket megtagadni. 
Ime, illy hathatósan munkálódott a Szentlélek erösitő malaszt
ja az apostolokban és számtalan keresztényekben, kiket mint 
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confessorokat - hitvallókat, - vagy martyrokat - vérta
nukat - tisztelünk. 

Már p~dig mi ránk nézve is igen kivánatos, sót szüksé
ges a Szentlélek erősí tg malasztja, hogy hitünket minden kö
rülményekben állhatatosan valljuk, és szerinte éljünk; mert 
ámbár a mi időnkben s mi köztünk hitünk vallása miatt olly 
üldözéseir, mint a kereszténység első századaiban nem diva
tozhak; de mégis előadhatj áH: magokat olly körülmények, 
mellyekben erős és bátor lélek, s nagy önmeggyőzés szüksé
ges arra, hogy hitünket nyilván és állhatatosan valljuk, és 
a szerint éljünk, annak tanításait, rendeléseit mindenben kö
vessük, annyi kisértetek ellenére, mellyek a test, világ és go
nosz lélek által elénk gördíttetnek: kívánatos mondám, sőt 
szükséges mi ránk nézve is a Szentlélek erősítő roalasztja; 
mert e nélkül a gyarló ember könnyen fog engedni a kisér
tő körülményeknek; s azok által elcsábíttatván vagy meg
rettentetvén , vagy hitének állhatatos vallásában ingadozni, 
vagy az a szerinti ön viseletére uézve gyakran botlani, sőt eles
ni is fog. Minthogy tehát a bérmálás szentségében mi is u
gyanazon Szentlelket, és ugyanazon végre nyerjük, mint az 
apostolok és első keresztények : bizonyos az, hogy a bérmá
lás szentsége nekünk különös erősítő malasztot nyujt, hogy 
hitünket állhatatosan valljuk, s a szerint éljünk. -

A bérmálásnak ezenkülönös munkálódó erejét fogana
tosan jelentik és példázzák a bérmálási szent szertartások is. 
Ugyan is: először a fólszentelt püspök kiterjeszti kezeit a bér
málandók fölött és imádkozik az Atya Istenhez, hogy az ő 
szent fiának Jézus Krisztusnak érdemei végett, bocsássa alá 
a Szentlelket a bérmálandókra, ki értelmöket megvilágosítsa 
az üdvösséges igazságoknak megismerésére, szivöket pedig s 
akaratjakat megerősítse és hajlandóvá tegye azoknak köve
tésére. - Azután a püspök a szentelt chrismával, melly olajból 
és balsamból áll, a bérmálandó homlokát megkeni, ujjával 
keresztjelet formálván s ezeket mondván : "Me g j e l e ll ek 
téged a kereszt jelével és megerősítlek téged 
az üdvösség kenetjével az Atyának, Fiunak 
és Sz e n t l é l eknek n e v é b e n. Am e n. B ékes é g v e
l e d." - Már az olaj erősíti a tagokat, azért a régieknél a 
küzködök testei olajjal kenettek meg, hogy ez által alkalma-
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tosabbak legyenek a küzködésre, és az ellenfél legyőzésére. 
A balsam pedig kellemetes illatján kivül rothadástól őrzi meg 
azon tárgyat, mellyre kenetik. Igy tehát az olajból és bal
samból álló szentelt chrism·avalvaló megkenés igen alkalma
tos a Szentlélek azon malasztjának foganatos jelentésére, 
mellyel a bérmálás _szentségében megerősittetüuk, hogy hi
·tünket állhatatosan vn1ljuk, és szerinte éljünk. - A szent 
keresztnek a homlokon a szent olajjali formálása pedig árra 
inti a bérmálandót, hogy a keresztet, úgy mint hitünk és 
üdvösségünk jeiét soha se szégyenelje, s a keresztfán éret
tünk fölfeszíttetett Jézust, és annak isteni tanítását bátran és 
állhatatosan vallja. - Továbbá ugyanazon szertartás, melly 
szerint a püspök a bérmálandó homlokát megkenvén, a szent 
kereszt jeiét rányomja, mondván: megjelellek téged 
a ke r es z t j e l é v e l, jelenti egyszersmind azon eltörülhe:.. 
tetlen jelt, melly a bérmálás által a bérmált lelkére nyoma
tik, melly által ö minden más meg nem bérmáltaktól meg
különböztetik, s melly miatt a bérmálást egyszernél több
ször fölvenni nem szabad, és nem is szükséges ; mert a ki 
egyszer eltörölhetetlenül meg van jelelve, és Krisztus bajno
kává szentelve, annak nem szükséges többé ujonnan megje
leltetni.-V égre a püspök a bérmáltat arczul üti; mi azt jelenti, 
hogy a bérmált embernek késznek kell lennie hiteért, ha 
szükséges, gyalázatot, üldözést békével türni inkább, mint 
ezek elkerülése végett hitét megtagadni. 

III. 

Mind ezekből már könnyü átlátni és meghatározni, 
mellyek legyenek a bérmáltaknak kötelességeik. 1-ör a d
j a n ak h á l á t a z Is t e nnek azon nagy kegyelemért, 
mellynél fogva öket a Szentlélek malasztjával fölékesíteni, 
és megerősíteni méltóztatott; mellynek segítségével minden 
jónak követésére s üdvösségök munkálására alkalmatosakká 
tétettek. - De egyszersmind 2-or i g y ek e z z e n ek e z e n 
s z e n t m a l a s z t o t l e l k i h a s z n u k r a é s ü d v ö s s é
gökre fordítani, vele együtt munkálkodván, 
mert az Isten malasztja a mi tulajdon munkálódásunkat, 
igyekezetünket ki nem zárja, fölösleg gé nem teszi, sőt azt 
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megkivánja, s csak a mi erőtlenségünk folsegélésére s meg
erősítésünkre adatik. -- En:...1él fogva, minthogy a bérmálás 
szentségében a Szeutiélek malasztját különösen arra a végre 
nyerjük, hogy hitünket állhatatosan valljuk s a szerint él
jünk : következik 3-or a megbérmáltaknak azon kötelessé
ge: hogy hitöket állhatatosan vallják. Ezen 
kötelesség pedig azt hozza magával, hogy a mikor Isten di
csősége, vagy felebarátunk lelki épülése megkívánja, készek 
legyünk hitünket bátran, állhatatosan megvallani, ha bár 
mások hitünk miatt csúfolnának, kinevetnének, gyaláznának, 
vagy akármiként üldöznének. Emlékezzünk meg ami meny
nyei tanítónk azon bátorító szavaira : "A ki e n g em me g
vall az emberek előtt, megvallom én is öt 
merinyei atyám elött." 1) Jaj tehát az ollyan ember
nek, ki a szégyennek, gúnynak, üldözésnek félelméböl, vagy 
földi haszon, vagy emberi tekintet végett igaz hitét, s ez ál
tal Krisztusát megtagadja; vagy azt, a hol szükséges volna, 
bátran vallani elmulasztja; mert öt illetik Krisztusnak ama 
rettentő szavai : "A ki p e d i g e n g em me g t a g a d a z 
emberek előtt, megtagadom én is azt meny
nyei A ty ám előtt." 2) - Végre 4-er a megbérmáltak
nak kötelessége : h i tök, sz e r i n t é l n i ; mert nem elég 
az üdvösségre csak hinni, vagy hitünket szóval vallani; 
hanem szükséges hitünket jó cselekedetek által is bebizonyí
tani, s életünk módját hitünk tanítása szerint elintézni, 
mert Krisztus azt mondja: "Nem mindenik, kimond
j a U r am ! U r am ! me g y e n b e me n n y eknek o r
sz á g á b a , h a n e m a ki me n n y e i A t y ám ak a r a t
ját cselekszi, az megyen bemennyeknek or
szágába;" 3) és szent Jakab apostol mondása szerint: 
"A h i t j ó c s e l ek e d e t ek n é lk ü l h o l t, és mitsem hasz
nál az üdvösségre." 4) Éljünk tehát K. A. hitünk szerint, az 
az, a ker. katholika hitnek tanítása s az Istennek ebben e
lőadott akaratja szerint ; engedelmeskedjünk az anyaszent
egyháznak, úgymint Krisztus által rendelt és az üdvösségre 
vezető csalhatatlan tanítónknak; alkalmaztassuk magunkat 
ennek elveihez és rendelményeihez; mert ezek bizonyosan az 

1) Máté: 10, 32.- 2) Ugyanott. - 3) Ugyanott 7. - •) Jak. 2, 14, 26. 
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lsten igéjével megegyeznek, s az örök üdvösségre vezérle
nek. Ne legyünk egykedvűek hitünk iránt; sem pedig ha
nyagok hitünk rendelményeinek és szertartásainak gyakor
lásában j - szóval, ne csak szóval va11juk magunkat keresz
tény katholikusoknak, hanem bizonyítsuk be tetteinkkel is, 
és egész életünkkel, hogy nem csak név szerint, hanem va

lódiiag igaz keresztény katholikusok vagyunk. 

* * • 
Ennél fogva ujítsuk meg mai napon azon szent szövet

séget, mellyre Urunkkal lstenünkkel már a szent kereszt
ségben léptünk és a bérmálás szentségében nyert, vagy ille
tőleg nyerendő Szeutiélek malasztja által megerősíttetve ő
rizzük meg hiven üdvözítő szent hitünket, hogy e szerint él
vén, már is életben azon szent békeséget érezhessük, mellyet 
a világ nem, hanem csak Isten lelke adhat, s melly az Isten
hez híven ragaszkodó lélek önjóismeretében és csendes nyu
godalmában, - azon boldogító öntudatban - ál1 : én az Is
tené vagyok. 

De le nem léphetek e szent helyről a nélkül, hogy még 
különösen hozzátok ne intézzem szava.imat kedves gyerme
keim! kik ma a bérmálás szentsége által Krisztus bajnokaivá 
fogtok folkenetni. Ti ma kimondhatatlan szerencsében része
sültök. A Szeutiélek ur Isten fog malasztjával szivetekbe 
szállani, ha annak elfogadására, - mit jámborságtokról föl 
is teszek, - méltólag elkészül tetek. U gy-e, lelketek olly 
tiszta, mint a napsugár j nincs abban semmi folt, semmi bün. 
Telve szivetek azon jó szándékkal, hogy ti csak Krisztusnak 
akartok élni. Gerjedjen, oh gerjedjen szivetek ezen jó szán
dék kiséretében, és nyiljanak meg ajkaitok ezen buzgó imád
ságra : Jöjj, jöjj el Szentlélek ur Isten! szállj szivünkbe szent 
ajándékiddal; világosítsd értelmünket, hogy a mennyei Atyá
nak kedves, és minket egyedül üdvözítő mennyei igazságot 
megismerjük; gyulaszd szivünket, hogy azt szeressük; erő
sítsd akaratunkat, hogy azt kövessük. Adj malasztot és erőt~ 
hogy valóságos bajnokok lehessünk, kik a bün és az abból 
származó minden veszély ellen kifárasztbatatlan állhatatos
sággal harczoljunk, Jézus hitének, és abban az egy örök 
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igazságnak védelmére bátran mindenkor kiálljunk, és így Jé
zusnak ne csak minmagunkat hi ven megtartsuk, hanem neki 
még azokat is meg_~yerjük, kik M, nem ismerik,' vagy lega
lább úgy élnek, mfntha nem ismernék. Hadd terjedjen álta
lunk is itt e földön·az !~ten országa·, hogy ott mi&"él többen 
- hogy mindnyájan7 részesüljü~k azon mennyei örömök
ben , m e 11 y ek e t s e. s z e m n e m l á t o t t , s e f ü l n e m 
hallott, se az em'beri elme ki nem 'gondolhat, 
mellyeket az Isten azoknak készített, kik öt 
szeretik. Amen. 



Szentháromság-vasárnapra. l. 
Elmenvén , tanitsatok minden népeket, keresztelvén öket 

az Atyának, Fiunak, és Szentléleknek nevében. -
Maté: 28, 19. 

Szent Pál a romaiakhoz irt levelében, a megigazulásról, 
a titokteljes kegyelmi elválasztásról elmélkedvén, Isten mély
séges itéleteinek megfoghatlansága miatt bámulattal eltel
ve, és saját csekélységének érzetétől áthatva szent áhitattal 
f'olkiált: "O h Is ten b ö les es ég ének és t udom á ny á
n ak m é l y ség e s g a z d as á g a ! m i ll y me g fo g h a· 
tatlanok az ö i téletei, és kivizsgálhatatlanok 
a z ö u t j a i. -- M e r t k i I á t h a t k e r e s z t ü l a z U r n a k 
végzésein, avagy ki volt az ö tanácsosa? Avagy 
k i c s o d a a d o t t e l ö b b v a l a m i t n ek i , h o g y v i s z
szaadathassék anrlak'? Mert ö tőle, s ö általa, 
s ö benne vannak mindenek; ö neki legyen di
csöség ö rökké !" 1) - Ezen alázatteljes érzettel léptem 
föl. én is mai nap e szent helyre; s félelem és rettegéstől 
meghatva nyitom meg ajkaimat, hogy hozzátok a három 
szem él y ü egy lstenről , az Atyáról , és Fiuról , és Sze n tlélek
ről szóljak. Hogyan is ne? Egy hozzája közelítést 
n em e n g e d ö v i l á g ossá g b a n l ak o z ik ' mondja sz. 
Pál , k i t se nk i a z e m b e r ek k ö z ü l n em l á t o t t , d e 
n e m i s l á t h a t" 2) ; "k i t s e n k i s em is m e r , h a n e m 
c s a k a F i u , é s a k i n e k a F i u k i a k a r j a n y i l a t
k oz ta tn i" 3): és én por és hamu merjek-e hozzá közelítenir? 

1) Rom. 11, 33.- 2) I. Tim. 6, 16. - 1) Máté: ll, 27. 
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merjek-e róla szólani?- Közelítek hozzá, szólok róla e szent 
órában; de nem, mintha megfejteni akarnám: mikép van 
egy Istenben három isteni személy Atya, Fiu, és Szentlélek, 
úgy, hogy ámbár Isten az Atya, Isten a Fiu, Isten a Szent
lélek, még se legyen három, hanem csak egy Isten; hanem, 
hogy imádva e szentséges titkot 

azon védokokról elmélkedjem, mellyeken 
a h ár <?ill sze mélyü e gy Is t e n ben- az A ty á ban-, 
Fiuban-és Szentlélekbeni hitünk alapul. 

Ha valaha, most, midön e szentséges titok fölött elmél
kedem, érzem leginkább parányiságomat, érzem méltatlan
ságomat. Azért, hozzád emelem föl szivemet és kezeimet 
imádandó Szentháromság egy örök Isten! ha valaha méltó 
voltam meghallgattatui, esedezem, hallgass meg most, mi
dőn kérlek: Oh hatalmas Isten! ki Isaiás profétának ajkait 
izzó szénnel megtisztítád, kegyteljes irgalmasságod szerint 
tisztítsd meg az én szivemet és ,ajkaimat, hogy e szentséges 
titkot méltókép flirdethessem. Es lebegj szent lelkeddel ezen 
ájtatos gyülekezet fólött, és nyisd meg sziveiket, hogy sza
vaim siker nélkül el ne hangozzanak. - Figyelmezzetek. 

* * 

Hogy csak e g y Is t e n v a n, azt az isteni kinyilatkoz
tatás világosan tanítja. "Én vagyok Jehova a te Iste
n e d, mondja az U r Mózes által a Szina.i hegyen, i d e g e n is
teneid ne legyenek én mellettem" 1).Ez vala Mózes 
törvényének alapigazsága. E mellett küzdöttek a proféták. 
Jézus is úgy tünteti azt fól, mint üdvösségünk alapját, mi
dőn mondja : "E z a z ö rök é l e t, h o g y me g i s me r j e
n ek t é g e d e g y e d ü l i g a z Is t e n t" 2). Ezt taníták az 
apostolok is: ,,Egy az Ur, egy a hit, egy a kereszt
ség, egy az Isten, kimindenek Atyja, ki min
denek fölött vagyon" 3 ). 

De hogy az e g y Is t e n b e n három isteni személy van, 
Atya, Fiu és Szeutiélek, szinte az isteni kinyilatkoztatás ta
nítja.- Ennek nyomaira már az ó-szövetségben is akadunk. 

1) II. Móz: 20, 2-3. -Z) Já.n.l7, 3.- 8) Efez. 4, 5-G. 
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Így már Mózes első könyvében ekként szól a Teremtő: "T e
r e m t s ü n k e m b e r t a m i k é p ü n k r e é s h a s o n l a t o s
ságunkra" 1); minthogy pedig Dávid a zsoltáros proféta 
eme szavai szerint: "Az Urnak szava által alkottat
tak az egek, és száj a lehelete által azoknak 
m i n d e n ékess é g e" 2), a teremtésnek na.gyszerü ru unká
jában az Ur, sz. János szerint az Ige 3), és a Lélek müködött: 
ki nem látja át, hogy már a Teremtőnek fonebb említett 
szavaiban a ,Szentháromság titka rejlik? Avagy a három 
angyalnak Abrahámnáli megjelenése 4), kiknek egyikében 
több szent atya állítása szerint Ábrahám az élő Istenre is·· 
mert, nem volt-e a Szentháromságnak előleges ábrázolása? 
A próféták irataiban a világ Megváltója úgy jellemeztetik, 
mint Emmanuel, igaz Isten .'i); kit minden nemzetek imádni 
fognak; ki az Atyának jobbján fog ülni 6). A Szentlélekröl 
pedig, midőn e világra eljövend, számtalan csodák jövendöl
tetnek í). Isaiás látván az Istent mennyei dicsőségének szé
kében, hallja a boldog lényeknek ekképen zengő énekét: 
"Sz e n t, sz e n t, sz e u t a v i l á g n ak U r a Is t e n e, t e l
jes az egész föld dicsőségével" 8); e háromszorozott 
sz e n t szó, sz. Gergely pápa szerint, a három isteni személyt 
jellemzi.- "Az Ur Isten k üld engem, és az ö Lel
k e" 11); így szól a Fiu önmagáról , kit az U r Isten, az Atya 
és az ö Lelke külde. 

Azonban mégis e nagytitoknak teljes kinyilatkoztatását 
egyedül Jézusnak köszönheti a világ. És valóban már fo
gantatásakor, a Szentháromság titka világosan lőn kinyilat
koztatva. Ugyanis: ártatlan gondolatokba merülten ül Má
ria Názáret városában édes szülöi körében, midön Gábriel 
arkangyal, az isteni k.?vet, e szent Szüz előtt megjelenvén, 
e szavakkal tisztelé: "U d v ö z lé g y kegy e l em me l tel
j es : a z U r t e v e l~ d" 1 0). Keresztény lelkek! ki küldötte 
Gábrielt Máriához? Ö, a miüdenek fölött való, ki öt kegye
lemmel el tölté. - Ime, az Atya Isten személye. -- Hogy ö 
fiat fog sz ülni, ki a magasságbelinek fia leszen; ezt hirdette 
az angyal Máriának eme szavakkal: "A sz e n t, me ll y t ö-

') I . .Móz. l, 26.- 2) Zsolt 32, 6. - 3) Ján. l, 3-4.-~) I. l'ilóz. 18, 2. - 5) Isai. 
7, 14.- 8) Zsolt. 109, l.- 7) Joel. 2, 28.- 8) Isai. 6, 3.- 9 ) Isai. 48, 36. 

- 10) Luk. l, 28. -



516 

led szül,etik, Isten fiának hivatik" 1)- Itt a Fiu
nak személye.- Végre, kinek erejéből és hatalmából fogan
tatik a szeplőtelen Szüz méhében az ls ten fia? HaHjátok is
mét az Angyal szavait: ~,A Szentlélek száll terád, és 
a Főmagasságunak ereje megárnyékoz téged" 2). 

Nem világos-e itt, a Szentlélek személye?- Igaz tehát: hogy 
már Jézus fogantatásakor kinyilatkoztatott az emberi nem
nek a. Szentháromság titka. - Továbbá, minekelőtte Jézus 
mennyei Atyjától rábízott hivatalát, az emberi nem tanítását, 
életének harminczadik évében megkezdené, Keresztelő János 
által a Jordán vizében megkereszteltetett. Egy soha nem lá
tott csoda tünemény lepé meg a bámuló világot. Azon percz
ben, mellyben Jézus följöve a vizből, megnyilának az egek, 
és látá az Isten Lelkét alájönni mintegy galambot, és ő rá 
szállani. És ime szózat lön mennyekböl, mondván: "Ez az 
é n s z e r e lm es F iam , k i b e n n ek em ke d v em t e l t" 3). 

Így lőn Jordánnak partjain ünnepélyesen kihirdetve a világ
nak, az egy istenségnek három személyüsége. És a világ bá
mulá s imádá a Csalhatatlant, ki illy világosan nyilatkozék 
isteni mivolta felöl; - bámulá és imádá, mert sz. János sza
vai szerint: "hárman v an n ak , a kik b i z on y s ág o t 
t e s z n e k m e n n y b e n : a z A t y a , a z I g e , s a S z e n t
lélek; és e három egy"~').- Igen! az Atya, kit lélek
ben és igazságban kell imádni; a Fiu, ki az Atya által kül
detett, s az Atyával egy lényegü, egy természetü i és az 
Igazság lelke, a Vigasztaló, ki Jézus egyházával örökké meg
marad, és ója minden tévedéstől i és e három egy. 

Midőn pedig Jézus tanitói pályára lépett, tüstént Aty
járól kezde szólani, ki az egekben van 5), ki öt e világra 
küldte 6), kinek dicsőségét előmozdítani egyedüli czéJja 7).

Azonban Krisztus magáról is elégszer vallá: hogy ö az Atya 
Istennek valóságos fia 8), ki annak karjai közül az emberi 
nemnek megváltása végett szállott e foldre 0); hogy ö az 
Atyában, és az Atya ő benne vagyon 1 0) i hogy őtet vagy az 
Atyátlátnimindegy 11); hogyö és azAtya egy 12).- De föl
séges vallomásokat tesz a Szentlélekröl is. Hányszor beszél-

1) Luk. l, 35,-~) U. ott.- 8 ) Máté: 3, 16, 17.- ')Ján, 5, 7.- 5) Máté: 16, 17. 
- 8 ) Ján. 6, 58.- 1) Jll.n. 17, 4.- 8 ) Márk. 5, 7.- 11) Ján. 3, 17.- 10) Ján. 
11, 38.- 11) Ján. 14, 9. - 1 ~) Ján. 10, 30. 
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gete kedves tanítványai körében a Szentlélekről? Így erő
síté: hogy a Szentlélek az Atyától való, hogy őt az Atya e 
világra fogja küldeni; ki azt fogja beszélni, mit az Atyától hal
lott; hogy tulajdon mennybemenetele után a Szentlélek fog
ja tanítványi t megőrizni minden veszedelem ellen, a szomo
ruságokban vigasztalni, minthogy ö, úgymint a Fiu Istentől 
különböző tanító fog e világra küldetni 1). Illy bizonyítvá
nyokkal telvék az evangéliumok. Jézus tel;Lát magaa Szent
háromság titkát, mint religiojának alapigazságát, elég vilá
gosan tanította. 

Azonban a ~zentháromság titkának legvilágosabb, leg
fényesebb bebizonyítása találtatik a mai evangéliumban. 
Midőn tudniillik a világ Megváltója kedves tanítványinak 
kevéssel menybemenetele előtt az evangelium hirdetésére pa.
rancsot adott, akará: hogy azokat, kik tanításaiknak hódol
nak, megkereszteljék az Atyanak, Fiunak és Szent
l é l eknek n e v é b e n. Ime, maga Krisztus meghatározá: ki
nek nevében kereszteljék meg a hiYőket. Már keresztén.Yek! 
gondolhatja-e valaki az alázatos Jézusról, ki teljes életét az 
emberiseg javának szentelé, hogy ő magát és a Szentlelket 
az élő lstenhez hasonlónak lenni mondja; hogy minden ke
resztényt a maga és Szentlélek nevében úgy, mint az Atyáé
ban keresztelni parancsolja: ha ő magában é.'3 a Szeutiélek
ben csak teremtményeket, nem pedig valóságos isteni sze
mélyt, és teTmészetet ismer val~? 

V együk föl most K. A. ! azon igazságot, mellyet az 6 és 
uj isteni kinyilatkoztatás olly hathatósan bebizonyít, s mel-
1 y et a mi józan elménk is világosan átlát: hogy csak e g y 
Isten van; s tegyük hozzá, hogy Jézus evangéliumában 
számtalan helyeken velünk nyilván három isteni személyt is
mertetett meg: mi egyéb a következés, mint a mit az egész 
hajdani és mostankori igaz kereszténység egy szivvel vall: 
hogy csak egy az Isten természetében és három szemé
lyében. 

Ez az a fölséges megnyugtató tanítmány, mellyet az 
egyház tizenkilencz századokon át a legelkeseredettebb meg
támadások közt is hiven megőrzött. Ez az a lélekemelő ta-

1) Ján. 14, 16, 26. 
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nítmány, mellyért a világnak legbámultabb férfiai, a legna
gyobb elmefeszítéssel, harczoltak. Ez ama sziverösítö tanít
mány, mellyért olJy sok millió martyrok vére folyt. - Már 
a kereszténység zsengéjében római Kelemen állítása szerint, 
ki szent Péter tanítványa volt, a keresztények első gyüleke
zeteiben zengett e dicsőítő ének: "D i cs ös é g az A t y á n ak, 
Fiunak, és Szentlélek Istennek."- A következő 
má$odik és harmadik században, a római pogány császárok
nál különféle hamis vádak között Isten tagadásról is vádol
tattak a keresztények; de erre Justinas és Athanagorás ke
resztény bölcsek így feleltek Antoninus és Aurelius császn
rokhoz irt védelmező irataikban: "Milly törvénytelenül és ha
misan rágalmaztatnak istentagadással a keresztények, kik 
az Atya, Fiu és Szentlélek Istent imádják." De, hog:y hosz
szas ne legyek illy világos dologban, halljuk sz. Agoston 
Doctort, ki Krisztus születése után 480 körül élt, ki több
nyire azon szent atyáknak iratait mind olvasta, kik ö előtte 
éltek; ő igy beszé:! a Szentháromságról irt első könyvében: 
"Mindnyájan, _kik előttem a Szentháromság felöl elmélked
tek, kiknek irásait, mellyeket csak megkaphattam, mind ol
vastam, abban fáradoztak: hogy a szentirásból megmutas
sák, hogy a három Isteni személy Atya, Fiu és Szeutiélek 
egy természetü Isten." 

Mire nézve a keresztény katholika egyház, mint Jézus 
tanitásának hü őre, valahányszor e tanitmán y kárhozatos 
merénynyel megtámadtatott, fölkelt annak védelmére, s a 
megátalkodott vakmerőket kebeléből kizárta. Szeplö nélkül 
vevén az egyház az apostoloktól e fölséges tanítmányt, vala
mint mindig, úgy most is az Atyának, Fiunak, és Szentlé
leknek nevében keresztel; e három személyü egy Isten nevé
ben szenteli föl papjait, oltára.it, templomait; ennek nevében 
osztja ki a Krisztustól rá bizott lelki kincseket. ~ Hgyjük te
hát ezen igazságot tántoríthatatlan hittel: mert a legsúlár
dab b alapon - Istennek tekintélyén -,-- nyugszik az. És le
gyen az bár elménknek megfoghatatlan: de tudván egy 
részről, hogy sz. Pál szerint megfoghatatlan az Is t e n b ö l
cs es é g é n ek és t udom á n y á n ak g a z d a gs á g a ; más 
részről pedig azt is tudván, milly korlátozott a mi elménk: 
mi természetesebb, mint hog-y teljes tisztelettel foldre borul-
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va hódoljunk lsten csalhatatlan szavainak, és bámulva imád
juk a V égbetetlent, ki előtt magasztos áhitattal hajolnak 
meg a szent angyalok, s a megalázódás érzésétől áthatva, di
csöító énekzengernényekben törnek ki. Isten véghetetlen, s 
azért megfoghatlan. Ez a legfölségesebb magasztalás, mely
lyel az emberi nyelv Alkotóját dicsőítheti; mert ha Isten 
véghetetlen és megfoghatlan nem volna, úgy megszünnék va
lóságos Isten lenni; és lenne a többi teremtményhez hasonló 
határozott lény. -

De milly képtelenség is voll).a a Szentháromság mélysé
ges titkát hinni nem akarni csak azért, mert elménk azt 
meg nem foghatja? Ha csak azt akarjuk elhinni, mit gyen
ge elménkkel megfoghatunk : úgy kénytelenek leszünk a 
teremtést, az örökkévalóságot, a mindenséget, sőt ön létünket 
is kétségbe hozni; mert mindez rejtély előttünk. Vagy ki 
magyarázza meg, milly természeti erő munkálódik a porban 
fetréngö parányi féregben? milly hatalom fejleszti ki a me
zök csodaszinü virágait? milly nedv kering, és eszközli a 
bokrok törpe, s a terebélyes tölgyek égig nyúló növését? 
Vagy e földről fölernemelked vén az egekbe, kérdem, ki 
mondja meg nekem: miböl áll a csillagok ragyogása, a sze
lid hold halvány világossága, s a napnak égető heve? Ki 
mondja meg nekem: miképen lesz 6gy parányi kis magból 
fellegekkel mérköző terebélyes fa? miképen tünik elő az 
aczélnak a kohávali összekocczanására a tüz? Igen! magya
rázza meg nekem, a ki tudja., -- de ki tudja? - miképen 
függ össze a bennünk lakozó, minket .éltető lélek a testtel? 
- A gondolat, melly agyunkban fölvillan ik, és ismét eltü
nik; az érzemény, melly szivünket hevíti, rejtély előttünk: 
és a három személyü egy Istenség mivoltát mégis meg akar
nók fogni? Mérd meg oh ember! ha bírod, a feneketlen ör
vények mélységét; és ha megmérted, tudjad, hogy még egy 
megmérhetetlen tér van előtted a Teremtöig. Vagy te még 
a megmérhetetlent is meg akarod mérni? Ha a napnak fé
nyébe mereszted szemeidet, elveszted azok világát: és te bá
torkodnál azon fénybe tekinteni, me1Iy a napot is tündöklő
vé teszi? Alázd meg magadat, oh gyenge ember! Hallgass, 
te lankadt emberi elme! és merülj imába gyengeséged, sem
miséged alázatos érzetében várva ama nagy napot, melly az 

N&móny·füulok. Klodjo o lwll·hlván·Tároalal. IV. lüz. 34 
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örökkévalóságot előtted megnyitandja. Akkor elméd sötét
sége el fog tünni; szemeidtől a fátyol fölebbeni, és az Istent 
fogod szinről. szinre látni, látni a maga valóságában és dicső
ségében. 

• • • 
Addig is szivünk legmélyebb alázatosságában imádni 

akarjuk, nem pedig elménk gyengeségével megfogni a Meg
foghatatlant, a három szernélyü egy Istent! - Igen imádni, 
mig csak kebelünkben emberi sziv dobog, - imádni ntolsó 
leheletünkig kiáltván szent Pállal: "U ram! Kicsoda sza
kaszthat el minket a te szeretetedtől? nyomornság-e? szo
rongatás-e? üldözés-e? éhség-e? mezítelenség-e? veszede
Iem-e? fegyver· e? Bizonyos vagyok, hogy sem halál, sem 
élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmasságok, sem 
jelenvalók sem következendők, sem akármelly egyéb teremt
mény nem szakaszthat el minket az lsten szeretetétől." 1) 

Mondjuk azért egy szivvel és lélekkel: Imádás, hála, dicsé
ret és dicsőség az Atyának, Fiunak és Szeutiélek Istennek. 
Amen. 

1) Rom. 8 ; 35, 38, 39. 



Szentháromság-vasárnapra. Il. 
Elmenvén az egész világra, tanítsatok minden népeket, 

keresztelvén őket az Atyának, Fiunak, és Szentlélek
nek nevében. - Máté: 28, 19. 

Mai napon üli ai egyház azon fölséges titkot, mellyet 
az Isten Krisztus fogantatásakor az angyal által, a Jordán
bani kereszteltetésekor pedig önmaga által kinyilatkozta
tott, és Krisztus nyilván tanított; t. i. a Sz e n t h á r om s á g 
t i tk á t, mell y által hiszszük : hogy egy az Isten természe
tében, és három személyében, Atya, F'iu, és Szentlélek; hogy 
az Atya öröktől való, de öröktől való a F'iu, öröktől való a 
Szentlélek is, és még sincs három , hanem csak egy örök Is
ten; hogy az Atya senkitől sem teremtetett, a Fiu az Atyá
tól öröktől született, a Szentlélek az Atyától és Fiutól örök
től fogva származott. 

Tanította ezt Krisztus, midőn apostolinak megparancso
lá, hogy e lm e n v é n t a n í ts a n ak m in d e n n é p ek e t, 
kertsztelvén őket az Atyának, Fiunak, és 
Sz e n t l é l eknek n e v é b e n. 1) Tanította, midőn ellenségei 
előtt többször megvallja, hogy ö me n n y b ö l sz á ll o t t 
a l á 2) az Atyának karjai köz ül, ki e világot semmiből al
kotta, és hogy ö a z A t y á v a l e g y t e r m és z e t ü; 3) ta
nította, midőn apostolinak a v i g as z t a l ó Sz e n t l e lk e t 
i g é r é , k i m e g t a n í t j a ő k e t m i n d e n i g a z s á g r a. 4) 

Ezt tanították az apostolok. Ezt tanította mindenkor az egy
ház is. És ez elég annak begyözésére, hogy hinnünk kell a 

1) 1\láté 281 19. - 1 ) Ján. 6, 2B. - a) Ján. 10, 3(). - ') Ján. 16, 13. 
34* 
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Szentháromság titkát. De mit is szóljak bővebben e mélysé
ges titokról, midön az minden emberi értelmet fölül mul? 
Mit szóljak, midőn mi földnek porai korlátolt értelmünknek 
gye n gén pislogó világánál még a földi dolgok ban is csak ta
poga.tódzunk, az istenségnek tökéletes megvizsgálásához pe
dig teljesen nem férhetünk?- Nem, nem szabad itt nekünk 
tovább ereszkednünk annál, mint hogy az Isten kijelentette; 
s ezen megnyugod ván, várjuk el a pillanatot, midön majd a 
fátyol szemünk elöl föllebbenik; midön már többé nem tü
körben és ábrázolatban, hanem szinröl szinre látandjuk az Is
tent az örökkávalóságban. Most pedig mig e foldön vándor
Junk, hajoljék meg büszke elménk az isteni bölcseség előtt, s 
a földnek poráig megalázadva imádjuk e titkot és higyjük, 
mert az Istenfia tanította azt. 

Mit tanított az Istenfia e mélységes titokról, már e napi 
egy beszédemben elöadtam. De minthogy nem elég, hogy a 
keresztény katholikus csak higyjen, hanem hite felől csele
kedetek általi nyilt vallomást is kell tennie; tanuljuk meg 
hát mai beszédemből: minö tény által vallja meg a keresz
tény katholikus Szentháromságróli hitét? A keresztény kat
holikus megvallja a Szentháromságróli hitet a sz e n t ke
r es z t j e l e által; mitlön t. i. keresztet vetvén magára, mind
c.gyik isteni személyt nyiltan nevezi. E szerint a keresztve
tés a katholika egyházban nem valamell y babonaszülte je
lentéktelen szokás, hanem hitünk sarkalatos ágazatának meg
vallása lévén, igen czélszerü leend mai beszédemben e fölött 
bővebben szólani. Lássuk tehát 

a leeresztvetésnek értelmét és régiségét. 
Figyelmezzetek 

* 
A katholika egyháznak a Szentháromságról szóló taní

tása ez: egy az Isten valójában, lényegében1 s három szemé
lyében) Atya, Fiu, Szeutiélek; melly isteni személyeket ám
bár egyenkint Urunknak sIstenünknek valljuk, még is há
rom különböző Istent hinni,a katholika hittanítás szerint til
tatunk. Más ugyan az Atyának, más a Fiunak, más a Szent
léleknek személye; de egy mind a háromnak istensége . ' egyenlő dtcsősége, örökös fölsége. - E tanitmán y fölülmulja 



523 

az emberi elme élességét, s nem is volt még világbölcs, ki e 
mélységes titkot megfejthette volna. Hódolunk azért a vé
getlen bölcseségnek, s megismervén elménk gyengeségét, 
imádjuk a Megfoghatatlant az angyalokkal, egy lélekkel 
mondván : sz e n t, sz e n t, sz e u t, a se r e g eknek U r a 
Is t e n e , t e 1 j e s a m e n n y é s a f ö l d a z ö d i c s ö s é
g é v e L - Ez tanítmán y hitünk tal pkövc. Csak ebből ma
gyarázhatók meg jövendő reményeink, a jóra irányzott min
den törekvéseink. Sziikséges tehát, hogy a katholikus ke
resztény a háromszemélyii egy Istenbeni hitét többször meg
ujítsa. Ez pedig legrövidebben, s legczélszerühhen történik, 
rnidőn az anyaszentegyházban bevett szent szokús szeriut az 
Atya, Fiu, Szeutiélek nevében keresztet vet magára; mert 
mindannyiszor nyilt vallomást tesz a felől, hogy hiszi az 
Atyát, Fiut, és Szentlelket, kiknek oltalma alá ajánlja magát 
mindann yiszor, valahányszor keresztet vet magára. 

A keresztvetés gyakorlására igen természetesen jöhettek 
a keresztények. Ugyanis: minden kercsztén y tudta és tudja 
azt, hogy Krisztus érettünk, üdvünkért meghalt a kereszten. 
Szent Pál szerint: Krisztus ártatlan lévén, 1) -

h 0 g y rn i n k e t rn e g v á l t s o n , 2) - ö n n ö n rn a g á t 
m u t a t t a h e Is t e n n ek á l d o z a t u l. ·~) Szent Péter pe
dig azt mond_ia: "K r is z t us m i é r e t t ü n k sz e n v e
dett,- Ö semmi bünt se cselekedett, se a. fe
lől nem vádoltathatott; hanem ami hUnéin
ket maga hordozá az ő testében a keresztfán; 
az ő sebei által gyógyultunk meg.'• 4) Az ős buz
gó keresztény, midön ezeket meggondolá, hálaadó szivvel 
emlékezék vissza a keresztre, s az azon 'véghez vitt megváltás 
munkájára, melly Istent az emberrel, eget a folddel kibékél
teté. Ezen visszaemlékezés ő benne bizodalmat éleszte az is
teni irgalmasság, s a Megváltó érdemei iránt, s keblét a ke
reszten szenvedett s megholt Jézus iránt szeretetre, s példá
jának hü követésére gyulasztá. Illy szent és forró érzelmek 
a buzgó keresztény szivében nem maradhattak elrejtve. Azo
kat ő valamelly külső jel által is kivánta kinyilvánítani. S 
mi által jelentheté ki az'okat értelmesben s érzékiebben, mint 

1
) Zsid. 7, 26. - 2) Tit. 2. 14. - a) Zsid. 7, 27. - ') 1. Pét. 2, 21-24. 
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a keresztvetés által? - A keresztvetés illykép érte· 
Jemteljes jel ; mert a keresztet , s ezzel a Megváltó Krisztust, 
ennek kinszenvedését, halálát, s hozzánk viseltető nagy sze
retetét hozza emlékezetünkbe. Ez egyszersmind szivemelö 
jel j mert lelkesíti az embert, hogy ne szégyenlje az emberek 
eLőtt felfeszített Krisztusát megvallani; hogy kész legyen 
Urunk nyomdold után a keresztet hordozni, kint és halált 
szenvedni inkább, hogysem hitétől, az igazság s erény ösvé
nyétől el pártolni. Ezekből látható, hogy a keresztvetésre a 
hálaadó s viszontszerető sziv vonzalmánál fogva nagyon ter
mészetesen és igen korán .iöhflttek a keresztények. 

Már a katholika egyház első századában közönséges 
szokás volt a keresztényeknél, minden dolog kezdetén, min~ 
den látogatás alkal~ával homlokukra keresztjelet csinálni. 
Sz. Nicephorus constantinapolyi patriárka írja sz. János evan
gelistáról, hogy halála előtt kereszttel jelelé meg magát. Ter
tullianus így ir az első századból: "Ki és bemenéskor, felöl
tözéskor, mosdáskor, az asztalnál, a szobában üléskor, s min
denkor akár rnit cseleksziink, keresztet vetünk homlokunk
ra." 1) E gyakorlat ugyan a sz. irásban nem parancsoltatik; 
de tauljuk azt a hagyományokbóL A bevett szokás t. i. meg
erősíté, sa hivők buzgósága mai napig fóntartá azt. Sz. Atha
nasius int bennUnket: "Ha asztalhoz ültök u. m. s a kenye. 
ret kezditek szegni, előbb keresztet vetvén arra, aztán adja
tok hálát Istennek." 2) Jerusálemi sz. Gyrilius mondja: "Ke
resztet vess magadra akár eszel, akár iszol, akár fekszel, szó
val: · ruinden dologban s munkában." 3) Aranyszáju sz. János 
perlig inti a szülöket: mondván: "Anyák tanítsátok kisdedei
teket a keresztvetésre~ rnig pedig ők ezt ~enni nem tudják, 
ti vessetek homlokaikra keresztet." 4) Sz Agoston bizonyít
ja, hogy idejében, ha egy keresztelendőt megkérdeztek: hiszsz
e Krisztusban? felelé: hiszek, s magát Krisztus keresztjével 
megjeJelé. Nyssai sz. Gergely irja leánytestvéréröl sz. Makri
náról, hogy a boldogult szemeire, szájára, s szivére keresztet 
szokott vetni j s hogy őt egy súlyos nyavalyából a kereszt
jel, mellyet kérésére édes anyja mellére jegyzett, gyógyítá 

1) Lib. de corona rnilit, - 2)' Gretser. cap. 20. - ~) In epist. ad Constantiu. -
') In lib. Quod Christus sit Deu~, n. 9. 
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ki. 1) Evagrius szittya barát a negyedik századból irja, hogy 
sz. Makariustól hallá: mikép már régi szokás volna ásítás
kor a szájra keresztet vetni. Ez is talán. mint a prüsszentés 
veszélyt hoza egykor sokaknak; mert az ásítás vagy prüsz
szentés által a döghalál megrontotta levegőt beszíván, az em
berek rögtön meghaltak; s innen keletkezett a szokás, prüsz
szentéskor mondani: adja Isten egészségére . 

.Mit a hivek kezdetben csak magányos ájtatosságból 
gyakoroltak, azt nem sokára a kath. egyház a nyilvános is
teni-szolgálatokban és szertartásokban is alkalmazá, úgy, 
hogy már az is régóta minden szentelésnél és szentség ki
szolgáltatá~~nál keresztvetéssel él. Aranyszáju sz. János 
mondja: ,,Udvösségünknek ezen tisztesjelével senki se utál
jon élni. Krisztus keresztét koszoruként hordozzuk; mert az 
által megy végbe minden, mi üdvösségünkhez tartozik." Mi
dőn születünk, jelen az Ur keresztje, s az Atya, Fiu és Szent
lslbk nevében avattatik föl az anyaszentegyház uj polgára, 
s Jézus érdemeinek részesévé tétetik a született kisded. Mi
dőn a bérmálás szentségében a hit bajnokivá kenetünk, hogy 
a hitünket állhatatosan valljuk, s a szerint éljünk, mitsem 
gondolván korának vallástalanságával, sem a gunyolódások
kal, s álnok csábítgatásokkal: keresztjel tétetik homlokunk
ra az Atyának, Fiunak, Szentléleknek nevében. Midőn törő
dött szivvel a penitentzia szentségéhez járulunk, s könyes 
szemekkel esdünk Isten helyettese előtt büneink bocsánatjá
ért: az Atyának, Fiunak, Szeutiélek nevében oldoztatunk 
föl. Midön Istenszolgái érettünk imádkoznak, s buzgó fohá
szok közt Istentől ránk áldást kérnek: az Atyának, Fiunak, 
Szentlélek nevében történik meg az. Mire nézve sz. Ágoston 
azt mondja: "hogy a Szentháromságbani hit nélkül semmi 
kegyelmet, semmi üdvösséget , semmi megigazulast nem le
het reméleni." 2) - A keresztény pedig már az előbb ís ern
litettem szent szokásnál fogva semmi jó foglalkozását meg 
nem kezdi,, ha csak nem az Atyának, a Fiunak, a Szentlélek 
nevében. Es itt helyén van, hogy egy kis észrevételt tegyek 
a felől: mit tesz az Atyának, Fiunak, Szeutiélek nevében, 
keresztet vetni, s foglalkozásinkat megkezdeni? hogy a ke-

1) Gretser. - De Cruce. -- 1) Lib. de Trin. 
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resztény ne vesse pusztán magára a keresztet, a nélkül, hogy 
tudná mit jelentenek a szavak, mellyeket akkor kimond. 

Ugyanis, az Atyának, Fiunak, Szentlélek nevében, any
nyit tesz: mint az Atyának, Fiunak, Szentléleknek paran
csolatjából, akaratjából, segitségével, vagy tiszteletére aka
rom-e vagy ama foglalatosságomat véghez vinni; s így egy
szersmind e szavak által megvalljuk az Isten mindenhatóEá
gát, elismerjük alacsonyságunkat s erőtlenségünket, mint 
kik magunk nélkül magunktól, Isten ereje nélkül semmit se 
mivelhetünk. Ezt a jó keresztény mélyen érezvén magában, 
midön reggel az Isten napja bevilágít ablakán, s munkára 
serkenti őtet j fölnyitja szemeit, keresztet vet magára . hogy 
az Atya, Fiu, Szentlélek áldja meg őt erővel, s vezesse ke
resztül az egész napon, mellyen többféle körülmények közt 
fog forogni. Napközben többszöri munkához kezdvén, azt 
keresztvetéssel kezdi j mert munkáink jó kimenetelét nem 
várhatjuk, ha csak nem az Atya, Fiu, Szentlélek segitségé
vel. Midön asztalhoz ülünk, nem kell-e megismernünk, hogy 
Isten az, ki megnyitja kezeit, s betölt minden élő állatot ál
dásival; keresztet vetünk tehát magunkra, s az Atyának, 
Fiunak, Szentléleknek hálákat adván veszszük annak táplá
ló adományit. - Ha utra indulunk: keresztet vetünk ma
gunkra, az Atyának, Fiunak, Szeutiélek nevében, ki angya
linak megparancsolta felölünk, hogy kezeikben hordozzanak 
bennünket. Midön társaságba, mulátságba keveredünk: kfl
resztet vetünk magunkra, s kérjük az Atyát, a Fiut, a Szent
lelket, hogy kisértethe ne vigyen bennünket, se ne engedje, 
hogy a kisértetek által meggyözettessünk. Midön lsten há
zába belép a keresztény: keresztet vet magára; mert ke
resztény, s meghinti magát szentelt vizzel, hogy az Atya, 
Fiu, Szeutiélek mossa Ie büneinek mocskát, hogy lélekben s 
igazságban imádhassa Teremtőjét; s ha az Atyának, Fiunak, 
Szeutiélek nevében, Krisztus keresztje alatt kezdtünk imád
kozni, bizton várhatjuk, hogy meghallgattatnak kéréseink; 
mert Jézus maga mondá: "V a l am i t kér t ek a z A t y á
tól az én nevemben, megadatik nektek." 1) 

Azonban, midön mi az Atyának, Fiunak, Szentlélek ne-

1) J án. 15, 16. 
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v ében, keresztet vetünk magunkra; kiterjesztett tenyérrel 
vessük ki az egész keresztet, úgy a mint illik , érintvén a 
homlok ot, a mellet, s a bal váll után a jobb válla t, mondván: 
az Atyának, Fiunak és Szeutiélek Istennek nevében. Amen. 
Mi által jelentjük: hogy Krisztus keresztjének , szenvedésé
nek s halálának. mellynek ereje minket a bün és kárhozat 
bal utjáról az igazulás és üdvösség jobb utjára átvezetett, 
emlékét mélyen szivünkbe s elménkbe nyomva hordozzuk.
Milly igen hibáznak tehát azon keresztények, kik megváJ
tásunk eme jeiét, s a szent kereszt jeiét csak imígy amúgy 
legyezésképen vetvén magokra, ru integy csúfot üzne~ ezen 
üdvösséges jeiből, mellynek egy katholikús ember előtt min
denkor tisztelet-jelnek kellene lennie; s az Atya, Fiu, Szent
lélek, a mi Istenünk nevét mintegy elvetik .. Nem tudják-e 
ezen keresztények, hogy szent és rettenetes az Ur neve, mely
Iyet figyelem nélkül kiejteni soha nem kellene? Különben 
ök lesznek azok, kikről elmondhatni: ez a nép csak szájjal 
dicséri az Urat. Pedig ama végső pillanatban, mellyben hal
dokló ágyunkat az Isten szolgája résztvevöleg környezendi, 
hogy végvonaglásunkban helyettünk Istenhez fohászkodjék, 
így ajánl minket Isten oltalmába: Költözzél el k. lélek az 
Atyának, ki téged teremtett, a Fiunak, ki megváltott, a Szent
léleknek, ki megszentelt nevében. Oh ember! gondold meg, 
ha e nevek éltedben nem voltak általad tisztelt nevek, milly 
rettenetesen fognak azok hangzani végórádban? Ezeket fon
toljuk meg IC A. ! valahányszor a keresztvetés közben e 
szent neveket kimondJuk, s a mit mond szánk, azt gondolja 
elménk, azt érezze szivünk. - Ha szivedet folfuvalkodni, 
vagy lángra gyulni érzed, keresztvetéssel erősítsd kebledet a 
veszély ellen. - Illy értelemben, illy módon használva, a 
keresztvetést senkinek sem lesz oka azt kárhoztatni. 

A mostani mivelt osztály, a régiség barátja. Az ős em
lékeket nem csak meg nem veti; de még szorgalmasan gyüj
tögeti is. Mi oka tehát, hogy még is épen ezen osztályból 
sokan illy régi, illy sokat jelentő s minden jóra buzdító ke
resztény jellel élni , a keresztet magokra vetni elmulasztják? 
Nem váltotta-e meg őket is Jézus a keresztfán? Nem ontá·e 
érettök is vérét? V agy tán ök nem is akarnak részesülni a 
megváltás érdemeiben? Nem akarják-e annak, ki érettünk 
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magát a kereszten feláldozá, éltöket szentelni '? Vagy talán a 
fölfeszített Krisztus előttök is botrány és bolondság, mint a 
zsidók és pogányok előtt? - Talán mit a jó keresztények 
sz. Pállal Is t e n e r e j é n ek s b ö l c se ség é n ek v a ll a
n ak, 1) azt ők mint balgaságat csúfolják és szidalmazzák? 
A vagy talán csak a világ előtt szégyenlik megvall ani, hogy 
ők hisznek a fölfeszített Krisztusban? Nem tudják-e ezek, az 
Urnak ama monuását: "Mondom pedig nektek : v a l ak i 
rólam vallást tészen az emberek előtt, azt az 
Emberfia is magáénak fogja vallani az Isten 
angyalai előtt; ellenben: valaki megtagad en
gem az emberek előtt; megtagadtatik az Isten 
a n g y a li e l ő t t." 2) 

• • 
Figyelemre méltók sz. Ágostonnak eme szavai : "Gú

nyolja bár a pogány fölfeszített Krisztusunkat; nekem az 
vigasztaló s üdvös látvány, midön a király homlokán Krisz
tus keresztjét fényleni látom. Mit ö kinevet, én épen abban 
találom szabadulásomat. Nem ismerek annál nagyobb fölfu
valkodást, mintha a bereg azon gyógyszert, melly öt még 
megmenthetné, megvetni s gúnyolni tudja. Azon kereszt a 
legmélyebb alázatosság jele; de ezen beteg ön fölmagasztalá
sától vakitva nem ismeri az írt, melly lelki dagályát le
apaszthatná: én pedig ismerem azt, azért az egyenes uton 
járok, és elannyira nem szégyenlem a kereszt miatt maga
mat, hogy azt nem is rejtve, hanem nyiltan homlokomon 
hordozom." - Legyünk tehát a keresztnek tisztelői, ne szé
_gyenljük azt homlokunkon viselni; mert ez emlékeztető jele 
a mi megvá.ltásunknak, minthogy Krisztus érettünk a ke
reszten halt meg; nyilt vallomása hitünk sarkalatos ágaza
tának, a Szentháromság titkának; mert a keresztvetés alkal
mával, mindegyik isteni személyt nevezzük, az Atyát, ki 
minket !'emmiböl alkotott; a Fiut, ki minket a kereszten ki
ontott vére által az örök kárhozattól megváltott; a Szeutiel
ket, ki mennyei ma lasztja által a szentségekben megszentel, 

') Kor. l, 24. - 2) Luk. 12, 8. 
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értelmünket megvilágosítván, akaratunkat szílárditván, érze
ményeinket a mennyeiek iránt folhevítvén. Mondjuk azért 
sz. Pállal: "Távol légyen pedig én tőlem, más
ban dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisz
tusnak keresztében," 1)- hogy amidön az Ur szol
g~ja haldokló ágyunkhoz közelitvén kezünkbe nyujtja Jézus 
keresztét~ :.tzt. mint üdvösségünk zálogát ölelhessük. Amen. 

1) Gal. 6, 14. 



Urnapra. I. 
Pyrkertöl. *) 

A ki e kenyeret eszi~ örökiré él. János: 6, 59. 

Ki foghatja meg, ki dicsérheti eléggé a mi Istenünknek, 
Jézusnak, nagyszeretetét? Nem volt neki elég, hogy éret
tünk emberi testet vett magára; nem volt neki elég, hogy 
váltságunkért a legkegyetlenebb gyötrelmeket s a kereszt
nek gyalázatos halálát szenvedte: hanem mtg, hogy irán
tunk viseltető isteni nagy szeretetét tökéletesen bebizonyítsa, 
az Oltáriszentségben csodálatos módon közöttünk kivánt la
kozni, s a kenyér és bor szine alatt magát nekünk ételül és 
italul adni. Jézusunknak megfoghatatlan jósága s szeretete! 
"Hol van, igy kiált fol aranyszáj u sz. János, hol van olly 
szeretettel teljes anya, ki az ő magzatjait, mint Jézus ben
nünket, az ö tulajdon testével és vérével táplálná? A maga 
tulajdon testével kivánta Jézus azoknak erőtlenségét éleszte
ni, kiket egykor üdvözíteni akar; s ebben mi vdünk, nyo
morult halandó emberekkel közli azon véghetetlen kegyel
met, rnellyet mennyben az angyaloktól, s dicsőült szentektöl, 
megtagadott_"- -- Hát ha még megfontoljuk azon malasz
tokat, mellyeket Jézus tulajdon igéreténél fogva a maga szent 
testének s vérének vételéhez kötött! "A k i e s z i , így szál 
ö , a z é n t e s t e m e t , é s i s z s z a a z é n v é r e
m e t, é n h e n n e m I ak ik, és é n ö b e n n e" ; és ism é( 
"A ki e ke n y e r e t es z i, ö rökké é l." Tehát valamint 
minden munkáiban, úgy az Oltáriszentség rendelésében is 

*) Mondatott Gyöngyösön 1831. 
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csak az Jézusnak czélja, hogy az által lelkünket az örök üd
vösségre táplálja. - Mindnyájan üdvözülnek-e tehát, kik 
Krisztus testében részesülnek? - Nem; mert, miután sz. Pál 
apostol nyilván tanítja, hogy a ki m~ltatlanul eszi Krisztus 
testét, s méltatlanul iszsza az ö vérét, itéletet s kárhozatot 
eszik és iszik magának, következik, hogy csak azoknak vál
hatik üdvösségére ezen imádandó étel vétele~ kik abban méltán, 
azaz, tiszta lelkiismerettel részesülnek. 

Krisztusban szemtett kedves fiaim s leányaim!- Mivel 
mint buzgó katholikusok, szent hitetek szerint meg vagytok 
a felől győződve, hogy Jézus az Oltáriszentségben a kenyér
nek és bornak szine alatt testestül s lelkestül, istenségével s 
em berségével jelen vagyon : midön ma szivem különös örö
mére először van alkalmatosságom hozzátok szólani, úgy vé
lem, hogy ezen nagy napot, az Oltáriszentségnek szent ün
nepét, mellyen Jézusnak szent teste az egész világon elterje
dett anyaszentegyházban diadalmi pompával körül hordozta
tik, tiszteltetik s imádtatik, hasznosabban nem tölthetjük, 
mintha abban az Oltáriszentségnek méltó vételéről ájtatosan 
elmélkedünk, s eként szent áldozásunkhoz, mellytől függ az 
üdvösség vagy kárhozat, készülünk. Hogy tehát szent áldo
zástok üovösséges legyen, elétek tetjesztem: 

1-ször m i t k e ll t e n n e t e k , g o n d o l n o t o k , s é
reznetek a szent áldozás előtt; 

2-szor p e d i g m i t ke ll t e n n e t ek, g o n d o l n o
t ok és é r e z n e t ek a sz e n t á l d o z ás u t á n. - Az U r 
Jézus kegyelme szállja meg sziveiteket, hogy főpásztori okta
tásomat figyelmetesen hallgassátok, miként az bennetek üd
vösséges gyümölcsöket teremjen! -

l 

Midőn Salamon király a jerusálemi templom· építéséhez 
akart fogni, összehívá Izrael véneit, s szent szándékát eléjök 
terjeszté, Dávidnak ama szavaival élt: "N em em b e r n ek, 
h a n em ma g á n ak a z Is t e n n ek kés z itt e t ik l ak ás." 
S csak ugyan mindent véghez vitt, hogy ezen templom a 
legpompásabb, legdrágább, s az Istenhez legméltóbb épület 
lenne. - Mi, kedves hiveim l az apostol tanitása szerint min
denkor az lsten templomai vagyunk; d~ főképen akkor, mi-
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dön a szent áldozásban az U r testét magunkhoz veszszük. 
Ekkor lesz a mi lelkünknek is, mint egykor Zacheus há
zának üdvössége; ekkor tölti be az Isten a mi lelkünket, 
mint egykor Salamon templomát, az ö egész dicsöségével; 
ekkor imádják a szent angyalok a szeretetnek Istenét, ki a 
mi szivünkbe szállani, s abban magának lakást venni mél
tóztatik. Ha tehát az Isten méltósága kivánta, hogy az ó tes
támentomban azon templom, mellyben csak a frigy szekré
nye, s csak a mulandó kenyér tartatott, a legtisztább arany
nyal ékesíttessék ki: képzeljétek keresztény hivek! mint kell 
nekünk a mi szivünket s lelkünket elkészíteni, ha a fölséges 
Istent az ö valóságában magunkhoz akarjuk venni! Sz. Ger
gely pápa bizonysága szerint az anyaszentegyháznak első 
idejében az oltámái szolgáló pap a hiveket a szent áldozásra 
ezen szavakkal szokta híni: "Jertek, s járuljatok ide hittel, 
ti~ztelettel és szeretettel." - Ime, ezek azon három tulajdon
ságok, mellyeket az anyaszentegyház az áldozatkor mi tő
lünk kiván. 

A tiszta lelkiismereten kivül tehát a méltó áldozásnak 
első főtulajdonsága a h i t. - "A k i a z ls t e n h e z köz e
l í t, úgymond az apostol, annak hi n nie kell:' A ki 
tehát az U r asztalához méltán akar járulni, Ponnak belsöké
pen hinnie kell, hogy a kenyér és bor szine alatt az lstennek 
öröktől fogva született fia Krisztus Jézus istenségével s em
berségével jelen van; hogy ott már nem a kenyér és a bor, 
hanem ezeknek külső szine , íze és illatja alatt, azon lsten ta
láltatik, kit mennyben az angyalok reszketve imádnak, ki az 
eget és földet semmiből teremtette, a ki érettünk a kereszt
fán meghalt, s kinek dicsőségével az ég és föld tele vagyon. 

Igaz ugyan, hogy mi az Oltáriszentségben nem látjuk 
az Istent, kire hitünk mutat; de ha az angyalok kenyerének 
az emberek eledelének kellett lennie, nem volt-e szükséges, 
hogy abban az lsten a maga dicsőségét elrejtse? Kiállhat
nák-e vajjon a mi gyenge szemeink az Isten véghetetlen di
csőségének s fölségének vakító s megfoghatatlan fényét? Az 
Izrael fiai ki nem állhatták a sinai hegyen mennydörgő lsten 
fölségét, s félelemmel és rettegéssel eltelve így kiáltoztak : 
"Uram! ne szólj Te mi hozzánk; hadd szóljon 
i n k á b b h e l y e t t e d a t e s z o l g á d , M ó z e s. '' -- És 
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végre, hol maradna a hitnek érdeme, ha mi az Oltáriszent
ségben szemeinkkel Játnák azt, a mit abban nekünk a mi hí
tünk tanít? - Van-e ott vajjon nem csak az érdemnek, de 
még a hitnek is hel~'e, amit szemeinkkel látunk? - Azon
ban az Oltáriszentségről való hitünk épen nem oktalan hit; 
mert Jézusnak abban való jelenlétéről sokkal bizonyosabbak 
vagyunk hitünk által, mintha azt a mi külső érzékeink is 
bizonyítanák. Nem csalnak-e meg bennünketami érzékeink? 
Megcsalt-e pedig bennüúket valaha, va.gy csak megcsalhat-e 
az Isten? - Nem, keresztény hivek! -- Már pedig magá· 
nak a csalhatatlan igazságnak szavai ezek : "A z é n t es
tem valóságos étel, és az én vérem valóságos 
ital. - Vegyétek és egyétek: ez az én testem, 
é s a z é n v é r e m : e z t c s e l k e d j é t e k a z é n e m l é k e
z e t em r e." S nem világosak-e az apostol szavai: "A ke
ny é r, úgymond, me ll y e t törünk, azaz, mellyel áldo
zunk, nem az Ur testének vétele-e? és a bor, 
m e ll y e t i s z u n k , n e m a z U r v é r é b e n v a l ó r é
s z es U l és- e?;' -- Valahányszor tehát ezentúl az U r aszta
lához járulunk, Jézusnak az Oltáriszentségben való jelenlété
ben elevenen s mozdíthatatlanul higyjünk; mert a ki erről 
~étel kedve áldozik, az itéletet és kárhozatot vesz magának.
Ebreszszük fol magunkban az igaz hitet, s a prófetával ily
lyen~or kiáltsunk föl: "Valóban Te elrejtett Isten 
és Udvözítö vagy." Nincs a nap alatt olly megál
dott nép, mellyhez az ő Istene olly közel volna, mint mi hoz
zánkami Istenünk. Oh mennyire felmagasztaltad Te a te 
népedet én Istenem! Melly boldogok a te fiaid, kiket aszta
lodhoz ültetsz, s kiket ott Te nem mulandó 11ledelekkel, ha
nem az angyalok kenyerével, s a próféta mondása szerint, a 
választottak gabonájával s a szüzeket nemző borral táplálsz l 

Ezen eleven hitből származik azon mély t is z t e l e t, 
melly második tulajdonsága a méltó áldozásnak. - Már csak 
maga azon gondolat: hogy a kit az egek meg nem foghatnak, 
a mindenható és örökkévaló Isten fog én hozzám, porhoz és 
hamuhoz, jönni, nem fog-e bennünket egy szent álmélkodás
ra és határnélküli alázatosságra s tiszteletre ragadni? - Ha 
valamell y arkangyal, ki az lsten királyi székéhez legköze
lebb áll, részesülne a szent áldozás kegyelmében, nem kiálta-
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na-e fól; hogy ö csak véges teremtmény, kit az Isten lehe
lete lelkesít, kit az Isten akaratja ismét semmivé tehet, s kit 
csak az Isten különös irgalma mentett meg az elpártolt an
gyalok sorsától, következésképen, hogy ö méltatlan a maga 
Urát és Istenét mg,gához venni? Igy szólna, így alázná meg 
magát egy arkangyal; és mi nyomorult emberek, ne fakad
junk-e a legmélyebb tiszteletre s alázatosságra, midön a mi 
Istenünk szent asztalához járulunk? - S mennyire nem fog 
még ezen tiszteletünk s alázatosságunk nevekedni, ha meg
emlékezünk bünös eredetünkről s bünös voltunkról: ha meg
gondoljuk, hányszor vetettük meg az Isten kegyelmét, hány
szor feszítettük meg újra büneinkkel Jézust, s hányszor tet
tük a testet a léleknek, a világot a mennyországnak, a sá
tánt az Istennek eléje? S mindezt meggondolván, nem fo
gunk-e fölkiáltani: én Istenem! hogyan szállhatsz be Te e
zen szivbe, melly tele van mindennemü fóldi kivánságokkal? 
Hogyan illethetlek én Tégedet ezen nyelvemmel, mellyel ed
dig, a te magasztalásod.s imádásod helyett csak a mások rá
galmazására, a legszemtelenebb beszédeknek, a legocsmá
nyabb 'átkozódásoknak, a Jegistentelenebb káromkodásoknak 
szórására éltem? Nem kellene-e nekem a publikánussalle
sütött szemekke l távol állnom s mondanom : "ls: t e n ! l é g y 
irgalmas nekem bünösnek?•· vagy Péterrel fólkiál
tanom : "U r a m l t á v o z z á l t ő l e m , m e r t b ü n ö s e m b e r 
vagyok?"·Nem volna-e nekem az evangeliumi asszony
nyal elég kegyelem, ha csak ruhád prémjét illetném is? Mél
tatlan vagyok tehát, hogy béjöjj hozzám; hanem mivel Te 
úgy akarod, egész alázatossággal magamhoz veszlek, hogy 
benned erőt, vigasztalást s üdvösséget találjak ! 

És ha ezen isteni jótéteménynek nagyságát megfontol
juk, nem fogunk-e annak vételéhez a legforróbb sz e r e t e t
t e I járulni? - Csak egyedül Jézus kimondhatatlan nagy 
szeretete okozhatta azt, hogy bennünket az Oltáriszentség
ben a maga szent testével s vérével tápláljon. S Urunknak 
ezen véghetetlen szeretét nem fogjuk-e a legbuzgóbb szere
tettel viszonozni? Nem fogunk-e Péterrel felkiáltani: "U r am! 
Te tudod, hogy szeretlek," s ezután kívüled semmit 
sem akarok' szeretni? Eddig szerettem ugyan a világot, de 
ezentúl meg akarok halni a világnak, hogy csok neked él-
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jek; eddig a feslettségnek, torkosságnak, átkozódásnak s a 
káromkodásnak rabja voltam, de te miattad ezekről örökre 
le akarok mondani l Ezen szeretetböl szivemet lelkemet te 
neked általadom , és most már a te szent oltárodhoz járulok, 
hogy ott magamat a te isteni szeretetednek tengerébe elme
rítsem! 

Igy kell, Krisztusban szeretett fiaim s leányaim! ké
szüln ünk, ha az Oltáriszentségben méltóképen akarunk ré
szesülni. - Azonban hR.nyadik az, ki a .szent áldozáshoz így 
készülne? Nem tapasztaljuk-e , hogy sokan alig hagyják el 
a gyónószéket, alig mondanak el valamell y rövid imádságot, 
már az oltárhoz futnak , és se magokat, se azt, a ki hozzá
jok jövend, eléggé nem ismervén, azon Jézust, ki csupa sze
retetből adja nekik magát, a legnagyobb tiszteletlenséggel s 
hidegséggel fogadják? Hozhat· e vajjon Jézus vére valameily 
gyümölcsöt, ha azt miveletlen foldre öntjük? Szomoru do
log l a hol orvosságunkat kellett volna találnunk, abban ha
lálunkat nyerjük. A földi eledelek erőt s egészséget adnak 
nekünk, a választottak éltető kenyere pedig nekünk kárho
zatot hoz ! S honnan van ez? Mert az áldozathoz igazán nem 
készüliink; .az áldozás után pedig magunkat úgy, mint kel
lene, nem viseljük. -

II. 

Az Oltáriszentség szerzője Krisztus Jézus azt mondja sz. 
J á nosnál : "A k i e s z i a z é n t e s t e m e t , é s i s z s z a a z 
én véremet, én ben nem lakik, és én ö benne."
De hami az áldozás után Jézusrólmegfelejtkezve,atemplom
ból legottan világi foglalatosságinkra visszasietünk : elhitet
hetjük-e magunkkal, hogy mi Jézusbau maradunk? Judás, 
az áruló Judás volt a legelső, ki az áldozás után csakhamar 
megfeledkezett a benne lakó Istenről, kit az utolsó vacsorán 
vett; ö róla mondja az evangelista: "M i n ek u t á n n a e l
vette volna a falatot, kiméne mindjárt." Oh, 
vajha ezen boldogtalan egy kevéssé várakozott s a benne la
kó Jézusról elmélkedett volna: bizounyára isteni Mesteréuek 
elárulására soha sem vetemedett volna! - S nem követik-e 
azok Judást, kik az áldozás után minden további ájtatosság
r61 lemondanak? Nem lehet· e ezekre méltán alkalmazni 
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ama szavakat: "minekutánna elvette volna a fa
latot, kiméne mindjárt?" 

Nincs egész életünkben fontosabb szempillan tás, mint az, 
mellyben a szent áldozásban ami Urunkats Istenünket ma
gunkhoz veszszük .. Kérdjétek meg amaz ájtatos lelkeket, kik 
az Ur vacsorájához igaz buzgósággal járulnak: mit éreznek 
ök illyenkor magokban? Nem fakadnak-e ők mindenekelőtt 
álmélkodásra, s nem illy formán szólnak-e magokban: hon
nan van az nekem, hogy az én Uram és Teremtöm az én haj
lékom ba jött? honnan van az, hogy a véghetetlen jóság a 
gonoszsággal, az Isten egy féreggel, a világosság a sötétség
gel, a biró a gonosztévővel, az út, az igazság és élet , a té
velygő, hazug és halandó emberrel egyesüljön? '--- Ezen sz. 
álmélkodás továbbá bennünket a legforróbb hálaadásra indít. 
Jézus az én tulajdonom lett! - így gondolkozik a jó ke
resztény. Ö mindenét nekem adta, s én ne adjam-e neki szi
vernet? Már itt ezen nyomorult világon egészen általadta ő 
magát nekem, óh! mit nem fog ő nekem adni ott fon a vá
lasztottaknak boldog hazájában, minekutánna ö benne már 
most birom azon boldogságnak zálogát, melly rám az ö or
szágában várakozik'? 

Végre a jámbor keresztény a szent áldozás után Jézus
nál minden lelki szükségeire nézve' vigasztalást keres. Uram! 
illy módon szól ő, én olly erőtlen s gyarló vagyok: erő
síts engem; ezen alkalmatosság olly veszedelmes rám nézve: 
légy szabadítóm; ezen indulat olly heves bennem: erőtle
nítsd meg azt; adj nekem békeségestürést keresztemnek vi
selésére; adj erőt a kisértetben, őrizkedést a beszédben, több 
szeretetet felebarátim iránt; add, hogy a jóban mindig elő 
menjek, rosz hajlandóságimnak ellent állhassak, elöljáróim
nak engedelmeskedjem; add kegyelmedet, hogy munkámat 
a te áldásod kövesse, hogy hitvestársammal szeretetbe él
hessek, gyermekeimet üdvösségesen nevelhessem, házam né
pét tisztességesen kitarthassam; végső ezélornat szemeim elöl 
soha el na veszítsem, s végre hozzád juthassak. - Illy ájta
tos elmélkedésekkel foglalatoskodik a jó keresztény a szent 
áldozás után. 

De kihez is forduljon máshoz vigasztalásért s segedele
mért a keresztény, ha nem a benne lakó Jézushoz, minek-
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utánna tudja, hogy neki mint lstennek hatalma is s akarat
ja is van mi rajtunk segíteni? - S ha oU y kor talán vala
mell y kérésünket meg nem hallgatná is, nem fogja-e ő, vaj
jon, azt másfelől ezerféleképen kipótolni? - E l c h a n a, An
nának, az ő magtalansága miatt siránkozó jámbor asszony
nak szeretettel teljes férje, igy vigasztalta hitvestársát: An
na! miért sírsz? és mi okért kesereg a te szived? nem jobb 
vagyok-e én neked tíz fiunál? - Nem így fogja-e vajjon 
Jézus, a tiszta lelkek vőlegénye, a szent áldozás után a 
szomoruakat vigasztalni? Nem így fog-e ő belső sugallásai 
által szólani: fiam, te szegény, beteges, megvettetett vagy; 
a te dolgaid nem kedved szerint folynak; mások téged hired
ben, javaidban megkárosítottak; hitvestársadat vagy gyer
mekedet elvesztetted: el ne csüggedj ; én mindezt irántad 
való szeretetemből bocsátottam rád, s minekutánna a szent 
áldozás által hozzád szálltam, van-e még valami, a mit kivü· 
lern kivánj? Ne mondd ezentul, hogy szegény s elhagya
tott vagy; mert minekutánna engem bírsz, nem vagyok-e 
több minden földi gazdagságnál, egészségnél, gyönyörüség
nél? - lgy vigasztalja Jézus a jámbor lel_keket, így tér 
vissza a szent áldozás után a szomoru kereszténybe az öröm, 
nyugodalom s megelégedés. -- Azonban Jézus csak azokkal 
beszél így, kik ö hozzá folyamodnak, a kik pedig vele s róla 
nem eliJ.1élkednek , azokat ö is minden lelki haszon s vigasz
talás nélkül hagyja. 

* * * 

Kedves hiveim! Azt akarta a mi isteni mesterünk Jé
zus, hogy az ember, ki a paradicsomban a tiltott gyümölcs
nek étke által veszett el, az Oltáriszentség mennyei étke által 
jusson az örök életre, de csak úgy, ha mi annak vételére iga
zán elkészülünk, s azon időt, még Jézus mi bennünk mulat, 
üdvösségünkre használjuk. Boldog az az ember, ki ebbeli 
kötelességét híven teljesíti. Az Oltáriszentségben való méltó 
részesülés lesz neki halálos ágyán is egyetlen egy vigaszta.Iá
sa, s végső óráján is így fog gondolkozni : én Jézust éltem
ben gyakran jól elkészülve fogadtam szivem hajlékába: 
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most valahára ő is be fog engem fogadni a maga örökké
való boldog hajlékaiba, hogy ott őt nem homályban s fátyol 
alatt, nem a kenyér és bor szine alá rejtve, hanem úgy, a 
mint van, szinről szinre mind örökké láthassam, dicsérhes
sem s áldhassam. Amen. 



Urnapra. If. 
Az én testem bizonynyal étel, és az én vérem bizonynyal 

ital. Ján. 6, 5 6. 

A rom. ker. kath. anyaszentegyház e mai, s a ránk kö
vetkező hét napot széles e világon a legfölségesebb Oltári
szentség imádására szenteli. - Igaz ugyan, hogy az ur Jé
zus e legméltóságosabb Szentséget az utolsó vacsorán, melly
nek emlékét mi nagyc~ötörtökön ünnepeljük, szerzette; de 
mivel nagycsötörtökön , sőt az egész nagyhéten részint 
különféle magasztos gzent szertartások-, részint az ur Jé
zus keserves kínszenvedése-, és halálának szomoru emlé
kével sokkal inkább el van foglalva szivünk, hogy sem egész 
figyeJmünket, - mint kellene, - az Oltáriszentségre fordít
hatnók, s magunkat vigalmas szent örvendezésnek átenged
hetnők: ezen okból, de még azért is, mivel későbbi időkben 
támadtak a hit dolgában tévelygők, - eretnekek, kik az Ol
táriszentségben Krisztus Jézusnak valóságos jelenJétét tagad
ták, szükségesnek lát.ta a rom. ker. kath. anyaszentegyház 
bizonyos ünnepet rendelni, roellyet egészen az Oltáriszentség 
imádására, s a felöli hitünk ünnepél yes bevallására szeutel
nénk; s hogy ez megtörténjék, különös körülmények is siet
teték. Ugyanis, Belgiumban a XIII-ik században élt bizo
nyos J u l i a n n a nevü apácza a lüttichi klastromban, ki 
előtt egy ideig különös látvány lebegett, melly a fénylő, de 
egy oldalán mégis homályos holdat mutatta. Nem sokára Is
ten, - ki müködésének eszközeit megfoghatlan bölcsesége 
szerint választja el, s gyakran a tudósok és bölcsek előtt el
titkolja, mit a tudatlanok- és együgyüeknek kinyilatkoztat,-
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megengedé Juliánnának, hogy ezen látvány értelmét és je
lentését fölfogja, s be lássa.; sőt ellenállhatlan vágyat gerjesz
tett szivében, az egy házi elöljáróktól engedeimet kérni, hogy 
zárdájában az Oltáriszentségben jelenlevő Ur Jézus imádásá
ra egy ünnepet szentelhessen. Kinyilatkoztatá e végből J u
lianna látását és szándékát a lüttichi püspöknek, s több egy
házi férfiaknak. Ezek közt volt P a n t a l e o n J ak a b lüt
tichi főesperes is, ki később IV -ik O r b á n név alatt roma i 
pápává választatott; nem különben a tudós H ú g 6 domon
kosi szerzetes, ki később mint bíbornok Belgiumban pápai 
követként tisztkedett. Mindezek megvizsgálván Juliannának 
titkos látását, előadott akaratát jó- és czélszerünek találák. S 
ezek nyomán a lüttichi püspök már el is határozta a követ
kező évben 1247-ben az Urnapjának megünneplését; de 
1246-ki October 16-án meghalván, az ünnep ismét elhalasz
tatott. Mig végre H ú g 6 bibornokká, és belgiumi követté 
kineveztetvén, ezen ünnep megtartását Lüttichben, és annak 
környékén minden módon elősegíté. Midőn pedig n.z előbb 
emlitett Pantaleon Jakab IV-ik Orbán név alatt ro
mai pápává lett, 1264-ik évben rendelte, hogy az Urnapja az 
egész ker. kath. anyaszentegyházban megünnepeltessék, melly 
rendeletet IV-ik Kelemen pápa 1311-ik évben zsinatilag 
helyben hagyá, újolag az egész világra kiterjeszté, s ezen ün
nep megtartását e napra, t. i. Szentháromság utáni csőtörtök
re határozá. 1) XXII-ik J á n os pápa pedig e napra még ün
nepélyes körmenetet, (processiót) is rendelt. 

Ime ker. aty.! ez eredete, ez történeti kifejlődöse ezen 
urnapi szent ajtatosságnak. 

Ezen urnapi körmenet, s az egész szent ajtatosság tehát 
részünkről nyilvános és ünnepélyes bevallása azon hitága
zatnak1 melly szerint hiszszük, éa valljuk: hogy J é z us 
Krisztus az Oltáriszentségben á kenyér és bor 
'-ZÍne alatt igazán, valósággal, és mivoltilag 
j elen v a n. · 

Azonban, ker. aty! vannak, kik nem vallják velünk 
közösen ezen hitágazatot. Jelesen azt mondják: hogy az Ol-

1) Hinterim V. B. l. Th. 4. K. §. 13 után "A rom. kat.h. anyaszentegyház ünne
pemek szertartásai." Magyarázta S z a. n i s z l ó J ó z s e f stb. 168-ik la. p. 
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tá.riszentség Krisztus Urunk áldozat-halálának csak emlékez
tető jele. Részint tehát hitünk azon ágazatának igazolására, 
és be bizonyítasára, részint, hogy ezen ünnephez illő lelki 
oktatásban részesüljetek , megmutatom: 

1-ör miként J é z us a z O l t á r is z e n ts é g b e n a ke
n y é r é s b o r n a k s z i n e a l a t t i g a z á n , v a l ó s á g
g a 1 , é s m i v o l t i l a g j e l e n v a n ; t e h á t n em p u s z
ta jele, jelképe az Krisztus Jézus testének, és 
vérének. 

2-or e b b ö l n é me ll y t a n u ls á g ok a t fo g ok ki
von n i. 

Oh kenyér szine alatt elrejtezett Istenség! támogasd e
rőtlenségemet, pótold szótalanságomat, tedd fogékonyakká 
hallgatóim sziveit az üdvösség tanítmányának elfogadására. 

l 

J é z u s K r i s z t u s a z O l t á r i s z e n t s é g b e n a k e
n y é r- é s b o r n a k s z i n e a l a t t i g a z á n , v a l ó s á g
gal, és mivoltilag jelen van. Ez hitágazata a ker. 
kath. anyaszentegyháznak. Ezt hiszi és vallja, ezt tanítja Jé
zus csalbatatlen jegyese, a rom. ker. kath. anyaszentegyház. 
Ezt keJl hinnie, ezt kell vallania az Oltáriszentségről min
denkinek, ki a ker. kath. nevezetet megérdemelni akarja. És 
méltán! 

Ugyanis, ker. aty l mi az ur Jézust valóságos Isten
nek lenni hiszszük, és valljuk, - a mint hogy valósággal 
az is. - T~hát ö mint Isten se meg nem csalhat, se meg 
nem csalatkozhatik. Amit Jézus tanított, mondott, az mind 
csalhatatlanul igaz. Már pedig, hogy az Oltáriszentségben a 
kenyér, melly külsőleg szemeinknek kenyérnek látszik, nem 
kenyér, hanem Krisztus Jézusnak valóságos szent teste, és a 
bor, melly külsőleg bornak tetszik, nem bor, hanem Krisztus 
Jézusnak valóságos szent vére, ezt maga a Szentháromság 
egy Isten második személye, Jézus a legvilágosabban, min
clen elmagyarázást kizáró szavakkal kijelentette. 

Jóva] előbb, hogysem az Oltáriszentséget az utolsó va
csorán szerzette Üdvözítönk, igy s~ólott egykor a kafarnai
tákhoz: "Én vagyok az élő kenyér, ki az égből 
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alá jöttem, valaki e kenyérből eszik, örökké 
é l." 1) Kevéssel utóbb pedig még világosabban szólott, mond
ván: "É s a k e n y é r , m e ll y e t é n a d a n d ó v a g y o k , 
az én testem a világ életeért." 2) Már hogy itt iga
zi, t1.dajdon értelemben veszi Jézus e szavakat: "Es a ke
nyé r ... az én testem," erről okosan legkevésbbé sem 
kételkedhetünk. Igy értették ezt a kafarnaiták is. S azért 
zúgolódva mondák egymás közt: · "M i m ó d o n a d h a t j a 
e z n ek ünk a z ö ..t es t é t e l e d e l ü l'?" 3) És Krisztus 
Urunk, ki máskor sokkal csekélyebb fontosságu ügyben is 
azonnal kiigazította hallgatóinak tévedéseit, most nemcsak 
nem mondta, hogy tévednek, hogy rosszul értik szavait; ha
nem inkább ujra megerősítette mondását, mert így folytatta 
beszédét : "B i z o n y b i z o n y m o n d o m n e k t e k , h a 
nem eszitek az emberfiának testét, és nem isz
szátok az ö vérét, nem lészen élet bennetek." 4) 

Sőt hogy még inkább meggyőzze öket, hozzá teszi: "Me r t 
az én testem bizonynyal étel, és az én vérem 
b i z o n y n y a l i t a l." 5) Már ennél világosabban lehetetlen 
kifejezni, a mit Jézus akart, t. i. hogy az általa adandó étel 
nem természetes étel leend, hanem az ö szent teste; és az ital 
nem természetes ital leend, hanem az ö szent vére. 

De továbbá illy igazi és tulajdon értelemben értették, 
és vették Jézusnak szavait tanítványai is. És mivelmeg nem 
foghatták, miként lehet az ur Jézus által adandó kenyér az 
ö szent teste, és az ital az ö szent vére, megbotránkoztak Jé
zusnak szavain, és mondák egymás közt: "Kemén y e z e n 
beszéd, ki hallgathatja ezt?"H) Jézus pedig észre
vevén megbotránkozásukat, és zúgolódásukat, ismét nemcsak 
nem ~ondotta, hogy hibásan értik öt, hanem inkább meg
feddette öket, mondván: "E z e n me g b o t r á nk o z t ok 't" 7) 

S azután hivatkozik csodálatos mennybe-menetelére, mint 
is t e n s é g é n ek kétségtelen jelére, me ll y nél fogva a mit 
mond, - habár hihetetlennek látszik is, - minden kétke
dés nélkül el kell hinniök. Sőt midőn észrevette, hogy a 
jelenlevők közül többen eltávoznak, apostolaihoz fordulván, 

1) Sz. Ján. 6. r. 51-52. v. - 2) Ugyan ott, - 3) Ugyan ott 53. v, - ')Ugyan 
ott 54. v. - 5 ) Ugyan ott 56. v. - 8) Ugyan o~t 61. v.- 1) Ugyan ott 62. v. 
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mondá nekik: "Vajjon ti is ~_l akartok-e menni?"l) 
Mintha mondani akarta volna UdYözítőnk: én nem veszem 
vissza szavaimat, ha mindnyájan elhagytok is, mert én va
lóban testemet, és véremet fogom nektek eledelül adni. -
Vagy azt kell tehát mondanunk, hogyJézus a kafarnitákat, 
és apostolait is roppant nagy hibába tévedésbe vitte, midőn 
mondá: hogy a kenyér, mellyet ő adand, az ő teste, és az 
ő teste bizonynyal étel, és az ő vére bizonynyal ital; vagy 
tulajdon igazi értelemben kell nekünk .is az ő szavait ven
nünk, mint vették a kafarniták és az apostolok. Az elsőt, 
hacsak Jézust csalónak, tévedésbe-vivőnek m,ondani nem a
karjuk, nem tehetjük; tehát nincs más hátra, mint Jézus 
szavait úgy érteni, miként ::~ kafarniták és az apostolok ér
tették; s azt hinni, hogy Ö a kenyér és eledel alatt 
csakugyan szent t es t é t, az i t a l alatt pedig csakugyan 
szent v é r é t igérte légyen. 

De a mit ekkor igért Jézus, azt később valósággal tel
jesítette is:. A szent evangelisttík összhangzó bizonyítása sze
rint édes Udvözítőnk az utolsó vacsorán "v e v é a ke n y e
ret, és mondá: ez az én testem." 2) Tehát jegyez
zétek meg jól~ ker. aty l a megáldott kenyérről e szavakat 
mondá Jézus: "E z a z é n t es t em," nem pedig ezeket: E z 
jele, vagy jelképe az én testemnek. Azután ve
vén a poharat, hálákat ada, s kiosztá nekik, mond ván; "I g y a
tok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az 
uj t es t am e n t om b a n.". :t) Itt ismét a pohárban levő ital
ról azt mondá : hogy az a z ö v é r e , nem pedig , hogy az 
a z ö v é r é n e k j e l e, v a g y j e lk é p e. - Már lehet-e 
ennél világosabban, érthetőbben s határozottabban szálani? 
"E z a z é n t es t e m. E z a z é n v é r e m !" E szavak , ha 
csak valaki hazugság- vagy készakarva való csalásról nem 
akarja Krisztust vádolni, nem jelentbetnek egyebet, mint 
hogy a megáldott kenyér és bor nem kenyér és bor többé, 
hanem Krisztus Jézusnak szent teste, és vére. 

Hogytovábbáazon szavakat: Ez az én testem.Ez 
a z é n v é r e m , Jézus csak ug~· an úgy értette, és úgy akarta 

1) Sz. Ján 6. r. 68. v. - l) Sz. Mát. 26. r. 26. v.- Sz. Márk 14. r. 22. v.- Sz 
Luk. 22. r. 19. v - 3 ) Sz. Máté 26. r. 27. 28. v.- Sz. Márk 14. r. 24. v. -
Sz. Luk. 22. r. 20. v, 



544 

értetni, a mint imént kifejtettem, t. i.· igazi tulajdon értelem
ben, onnan is kitetszik, mivel midőn a megáldott kenyér fö
lött mondá : "E z a z é n t es t em" még ezt tette hozzá : 
"melly értetek adatik;" 1) és midőn a pohárban levő 
megáldott italról mondá: "E z a z é n v é r em," ezt mondá 
utána: "me ll y é r tetek ki o n ta tik." 2) Már pedig éret
tünk, ami váltságunkért a magas keresztfán nem kenyér és 
bor, sem egyedül jelképe Krisztus testének és vérének; ha
nem egyenesen ma~ Krisztus Jézus, az ő valóságos szent 
teste és vére adatott. Maga az ur Jézus, nem egyedül jelké
pe feszíttetett fol érettünk a szintolly kínos, mint még akkor 
gyalázatos keresztfára. Mikből világosan következik: miként 
a Krisztus U runk által megáldott kenyér, és bor is nem pusz
ta kenyér és bor volt, sem egyedül jelképe Krisztus szent 
testének és vérének; hanem egyenesen maga Krisztus Jézus, 
az ő valóságos szent teste és vére. 

Azonban, ker. aty! nemcsak azon kenyér és bor vál
tozott át Krisztus Jézus szent testévé és vérévé, mellyet Jé
zus az utolsó vacsora alkalmával kezeiben tartott, és megál
dott; hanem ugyanez történik azon ostyával és borral is, 
mellyet a folszentelt pap szent mise közben föláldoz, ugyan
azon szavakat, mellyeket Jézus mondott, mondván el folöttök. 
Világosan kitetszik ez ker. aty! abból, mivel Jézus nem e
légedett meg azzal, hogy ő a kezében levő kenyeret és bort 
megáldván, szent testévé és vérévé változtatta; hanem egye
nesen megparancsolta apostolainak, mondván: "E z t cs e l e
kedjétek az én enllékez'etemre." 3) Azaz, ti is hason
lóképen cselekedjetek. Áldjátok meg a kenyeret és bort. 
Mondjátok el a kenyér és bor fűlött ugyanazon szavakat, 
mellyeket én elmondottam : e z a z é n t es t em, e z a z 
é n v é r em; és a kenyér és bor át fog változni az én testem
mé és véremmé. Már pedig a folszentelt pap mise közben u
gyanazon szavakat mondja el a fölajánlott ostya és bor fo
lőtt, mell y eketJézus az utolsó vacsora alkalmával a kezeiben 
levő kenyér és bor folött mondott; tehát épen úgy átválto
zik a folszentelt pap által mise közben fölajánlott ostya és bor 

1
) Sz. Luk. 22, r. 19. v. - Ugyan ott 20. v. - Ugyan ott 22. r. 19. v. 
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Krisztus Jézus testévé és vérévé, mint a.z utolsó· vacsora al
kalmával átváltozott volt. 

Igy hitték , és tanították ezt már az apostolok is, kik 
pedig csak tudták, mit mondott, mit tanított Krisztus U runk. 
Es sz. Pál apostol, - ki mint a mai szent leczkében olvasta
tik, Krisztus Jézustól nyert e titokban oktatást, 1) - vilá
gosan mondja: "A ki e szentséghez,.- t. i. az Oltári
szentséghez, - mél tat la n u l j ár ul, az az U r t es te 
és v é r e e ll e n v é tk e z ik." 2) Mik.ént mondhatná pedig 
ezt sz. Pál apostol, ha Krisztus teste vagy épen nem, vagy 
csak jelképileg volna jelen az Oltáriszentségben? Miként vét
kezhetnék az az Ur teste és vére ellen, ki az Oltáriszentség
hez habár méltatlanul is járul, ha abban Krisztus Jézus tes
te és vére nem volna igazán és valósággal jelen? 

Igy hitték, és tartották ezt az apostoloktól kezdve egész 
a XI-ik századig folytonosan minduzok, kik keresztényeknek 
kivántak tartatni; még azok is, kik ~ás hitágazatot megta
gadtak. Csak egy-két ide vonatkozó nyilatkozatot említek 
föl. Sz. J ustin vértanu ekként nyilatkozik : ,:A h i v ek a z 
Oltáriszentséget nem úgy veszik magokhoz, 
mint valameily közönséges kenyeret, és kö
z ö n s é g e s i t a l t; h a n e m t u d j u k , h o g y a m e g t e s
t e s ü l t J é z us t e s t e és v é r e a z." Sz. Irenaeus azon e
retnekek ellen , kik a testnek föltámadását tagadták , így o
koskodott: "Miként mondhatjátok, hogy elrot
hadván, nem nyer többé életet azon test, me l ly 
n z U r t es t é v e l és v é r é v e l t á p l á I t a t ik?" 3) Hon
nan világos, miként azok is, kik a test föltámadását tagad
ták, hitték azt, hogy Jézus teste és vére az Oltáriszentség
ben jelen va.n; különben sz. Irenaeus fönebbi szavainak semmi 
é,rtelme, okoskodásának semmi ereje sem lenne. V égre szent 
Agoston is ekként nyilatkozik : "Kis e e g y ék a z o n e
ledelböl, mig. előbb nem imádja azt, ... mert 
nemcsak nem vétkezünk, midőn imádjuk, ha
nem inkább az által vétkezünk, ha nem imád
j uk a z t,'· 4) t. i. az Oltáriszentséget. Számtalanoknak hason 

) A Korint. irt I-ö lev. ll. r. 23. v. - Z) Ugy:tn ott 27. v. - a) L. "Praelectio
nes TJteologicae I. Perrone. Tornus posterior. Parisiis 1842. 186-7 lap. -
')Ugyan ott 199. lap. 
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értelmü nyilatkozatait lehetne még fölhoznom, de rövidség 
okáért elhallgatom. 

Első volt bizonyos B e r e n g a r i us nevü szerencsé tlen 
eretnek, ki a XI-ik században Krisztus Jézusnak az Oltári
szentségbeni jelenlétét tagadni merte, de azonnal mindenfelől 
ostromlókra talált, s meggyőzetvén, hibás tanítását ismétel
ve visszavonta. 1) Berengariust a tévedésben követték Wikleff, 
Zwingli, Kálvin János, és több mások. De a kath. anyaszent
egyház, Jézus ezen csalatkozhatlan jegyese folyvást a mai 
napig megőrizte az igaz hitágazatot, s megőrzendi a világ 
végeig. A mit Krisztus U runk tanított, a mit az apostolok 
tartotta.k, és hirdettek az Oltáriszentségről, azt tartja, és ta
nítja a kath. anyaszentegyház ma is, és azt fogja tartani, és 
tanítani a világ végeig. Innen van, hogy szent mise közben 
az Urfölmutatástól kezdve egész addig, mig a Krisztus tes
tévé és vérévé átváltozott ostyát és bort a misézö pap magá
hoz nem veszi, többször térdet hajt a pap imádás jeleül. Innen 
van az is, hogy az Oltáriszentség előtt, midőn ki van téve, 
vagy beteghez vitetik~ leborulunk, és imádjuk azt. Miért? 
Mert hiszszük, hogy Jézus abban igazán, valósággal, és mi
voltilag jelen van. Gyönyörüen ki van fejezve e hitünk azon 
lélekemelő énekben, mellyet U rfölmutatás után olly ma
gasztos lelkesültséggel szoktunk énekelni : 

"Most lett a kenyér 
Krisztus testévé; 

Most vált a szin-bor 
Jézus véré vé. 

Test már a kenyér, 
A bor igaz vér. 

Ezt hiszem , bátor 
Elmém be nem fér. 

Igen, ker. aty! az nem fér elménk be, azt eszünkkel nem 
foghatjuk meg, m ik é n t l e h e t az ur Jézus jelen a kenyér 
és bor szine alatt; mindazáltal nem volna okosság, ezt csak 

1) L. Praelectiones Theologicae I. Perrone. Tomus posterior. Parisiis 1842. 156. 
lap. 
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azért nem hinni, mivel elménkkel meg nem foghatjuk. Sok 
van a világon, a mit mi eszünkkel, m ik é n t t ö r t é n ik, 
föl nem foghatunk; mindazáltal nevetségesekké tennők ma
gunkat ruinden kissé okosabbak előtt, ha azért, mivel eszünk
kel meg nem foghatjuk, m ik é n t l e h e t a z, hinni nem 
akarnók. Igy, hogy egyebet ne említsek, látjuk, miként a 
gyermek eszik, és iszik, s ennek következtében növekszik. 
Eledel és ital nélkül nem csak nem növekednék, sőt meg
halna. Tehát bizonyos, miként az eledel és ital testévé és vé
révé változik át. Azonban, m ik é n t t ö r t é n ik e z? Nincs 
a világon az az orvos, ki ezt csupán a természetből tökélete
sen meg tudja fejteni, Ha azt mondja: a természet utján tör
ténik ez, továhb lehet kérdezni : miféle módon? fejtse meg. 
Lehetetlen. S mégis hiszszük. Nem tagadhatj"!lk, mert ta
pasztaljuk. Ha tehát Isten az embert úgy tudta teremteni, 
alkotni, hogy abban az eledel és ital az ő testévé és vérévé 
átváltozzék, azon Isten nem tudná-e azt is megtenui, hogy a 
kenyér és bor az isteni igék elmondása á1tal Krisztus testévé 
és vérévé változzék? Hü:zen, mint sz. Lukács evangelistánál 
mondatik : "1 st e n n é l se m m i si n c s l e h e t e t l e n;" 1) 

és "a m i k a z e m b e r e k n e k l e h e t e t l e n e k n e k t e t
s z e n ek, Is t e nnek l e h e ts é g es ek." 2) 

Ne ieszegessük tehát, ker. aty! m ik é n t t ö r t é n h e
t ik e z? hanem higyjük, me rt J é z us mondotta; az aposto
Jok is hitték, és tanították, az anyaszentegyház is hitte min
dig, és tanította ezt. Ne akarjunk a hit dolgában többet tud
ni, mint az igaz hit isteni szerzője Jézus, és kik öt hallgat
ták, az apostolok. Neakarjuk jobban érteni a szentirást, mint 
a Szeutiélek által vezérlett anyaszentegyház. Ne akarjunk 
mindent gyenge elménkkel fólfogni s belátni, hanem higy
jük mindnzt, a mit az Isten kinyilatkoztatott, és az anya
szentegyház előnkbe ad. Ez kötelessége a ker. kathoJikusnak. 

Azon ban lássuk még miféle tanulságokat vonhatunk le 
mindezek ből? 

II. 
Először is azt, hogy erősen, élő, eleven hittel kell hin

nünk Jézus Krisztusnak az Oltáriszentségbeni jelenlétét, még 

1 ) Sz Luk. l. r. 37. v. - 1 ! Ugynn ott 18. r. 27. v. 
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jobban és erősebben, mint ha saját szemeinkkel látnók öt 
ott jelen. Miért? Mert azt, hogy Jézus az Oltáriszentségben 
jelen van az Ur Jézusnak, a Szentháromság egy lsten máso
dik személyének, ki se meg nem csalhat, se meg nem csalat
kozhatik , világos szavai- és bizonyításából tudjuk; de ha e
gyedül szemeinknek hinnénk, azok megcsalhatnának. Fran
cziaországnak egyik istenfélő királya- sz. Lajosról idevonat
kozólag ezt jegyzette fol a történetirás : midön egy alkalom
mal jelentetett neki, miként az ur Jézus az Oltáriszentség
ben kis gyermek alakban csodálatos módon látható, :rdenne, 
nézné meg, válaszolá : nem megyek, én a nélkül is hiszem 
azt, még erősebben, mint ha Iátnám. 1) Illy erősen, és minden 
kétkedés nélkül kell nekünk is hinnünk ker. atyámfiai. 

De továbbá ezen hitünket külsöképen, tettleg is meg 
kell mutatnunk. A kenyér és bornak szine alatt elrejtett Is
tent; Jézus Krisztust lelkünk egész buzgóságával kell imád
nunk. Ne csak szóval énekeljük azon szép, szivemelö éneket: 

Imádunk szent ostya, 
Drágalátos manna, stb. 

hanem tettleg cselekedjük is ezt. Midön látjuk, hogy az Ol
táriszentség ki van téve, vagy beteghez vitetik, boruljunk le 
térdeinkre, és imádjuk a kenyér szine alatt elrejtett Istent. 
A legnagyobb urnak sem kellene ezt elmulasztania, mert min
den uraságamellett is ö is csak ember. Az Oltáriszentségben 
jelenlevő Krisztus irányában a legnagyobb ur is olly hálával, 
s a vallásos tisztelet jeleinek olly kitüntetésével tartozik, mint 
a legutolsó koldus. Habsburgi Rudolfról, ki később a romai 
birodalom császárává lön elválasztva, igen szép történetet 
jegyzett föl az irás, milly kitünő vallásos tisztelettel viselte
tett ö az Oltáriszentség iránt. Történt t. i. hogy Rudolf, még 
mint habsburgi gróf egy alkalommal vadá.5zaton volt, folte
vén magában, hogy vadászat után bizonyos jámbor asszonyt 
meg fog látogatni, s magát annak imádságába ajánland ja. 
Ut közben találkozék egy pappal, ki kevesek által kisértetve 

l) Vogel Legenda P. Weningertöl, 2-ik kötet 649-ik lap. 
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gyalog ment egy beteghez, hogy őt a haldoklók szentségei
vel ellássa. Rudolf val1ásos kegyelet- s áhítattól indíttatva, 
mondá magában : "Ime az ég és fold U ra gyalog vitetik , és 
én, az ő szolgája, rnilly pompás lovon ülök." Leszállt lováról, 
a paphoz vezeté, s azt felültetvén rá, elvevé a templom-szol
gától a lámpát, s tiszteletadólag elméne ö is egész a beteg 
lakására. Itt letérdelve maradt, mig a· beteg a haldoklók 
szentségeiben részesíttetett, majd ismét a kényelmetlen sáros 
uton visszakisérte a. papot a templomhoz, és a lovat oda aján
dékozá mondván: "En nem ülhetek többé azon lóra, melly az 
én Uramat, Istenemet hordozá." 1) Ime milly nagy, milly 
példás tisztelettel viseltetett habsburgi Rudolf az Oltáriszent
ség iránt! De fölséges uralkodó királyunk Fe r e n c z J ó
zs ef is, a vallásosságáról méltán dicsért habsburgi család 
méltó ivadéka, hasonló szép példát rnutatott e tekintetben. 
1852-ben épen a bold. szüz Mária szeplőtelen fogantatásának 
ünnepén a gyönyörü, kellemetes idő sok népet csalt ki a bé
csiek szokott sétahel ~·ére. A sétahelyre vezető utczán csak 
úgy hullámzott a sok ember, gyalog és kocsin. S ime az ut
czán megjelenik egy pap,- mint Bécsben szokás,- menny
nyezet alatt az imádandó Oltáriszentséget egy beteghez vi
vén. A tömeg helyet csinál, legtöbben leveszik kalapjaikat, s 
némellyek térdet is hajtanak. Erre a hintók végtelen sorában 
egyszerre megáll egy hintó. Ebből födetlen fővel kilép egy 
ifju ember, a nyilt utczán, a sokaság szeme láttára térdre 
esik, és úgy fogadja az Oltáriszentséggeli ·áldást. S azon ifju 
em ber Fe r e n c z J ó zs ef ö cs. kir. a post. Felsége volt. 2) 

Vajha el lehetne mondani, ker. aty! miként a király pél
dája szerint cselekesznek alattvalói is! De fájdalom! talál
koznak közöttünk, kik ezt tenni vagy szégyenlik, vagy rös
tellik; kik midön az Oltáriszentség az utczán mellettök elvi
tetik, kalapjokat is alig emelik meg. Mig ellenben ha vala
mell y ismerősükkel, vagy kedveltjökkel találkoznak, már 
messziröl leveszik kalapjokat, úgy köszöntik, üdvözlik; és 
Jézus, az emberiség legnagyobb jóltevője irán~ a tiszteletnek 
ezen nyilvánítását hanyagul elmulasztják. Es az illyenek 

1 ) Mehlers Beispiele 4-ik kötet 285-ik lap. - és Gedichte von Fridrich v. Schiller 
2-ik kötet 114-5 lap. - 2) Kath. N ép lap 1853-ík évi 1-ő szám 7-ík lap. 
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mégis keresztények-, mi több ker. katholikusoknak akarnak 
tartatni .... Hát még mit mondjak azon kereszténytelen ma
gokviseletü keresztényekről, kik itt, az U r ezen szent hajlé
kában, az imádandó Oltáriszentségben elrejtett ur Jézus szi
ne előtt úgy viselik magokat, a miként egy valamennyire 
tisztességes ember előtt is szégyen volna magokat viselniök? 
kik itt beszélgetnek, ide s tova tekintgetnek, nevetgélnek, az 
Oltáriszentségnek hátat fordítanak? Igy kell-e, ker. aty! ki
mutatni azon hitet, melly szerint hiszszük, és valljuk, hogy 
Krisztus Jézus az Oltáriszentségben igazán, valósággal, és 
mivoltiJag jelen van? .... 

Azonban nem akarom e nagy ünnepen a szentebb érzel
meket illyesek bővebb fölemlítésével megkeseríteni. Inkább 
gondoljuk még meg, ker. aty! milly boldogító ránk nézve 
ezen hit, hogy Jézus az Oltáriszentségben valósággal jelen 
van. Oh ezen hit kimondhatatlanul boldogít bennünket már 
csak azért is, mert bizonyosokká tesz az iránt, miszerint Jé
zus, a második isteni személy, valóságos mennybe-menetele u
tán sem hagyott el egészen bennünket, nem maradtunk t~l
jesen árvák; hanem igérete szerint velünk van ő, s velünk 
lesz a világ végeig. Amennyivel több a valóság az árnyék
nál, annyival boldogi tó bb ránk nézve, hogy azt hiszszük: 
miszerint Jézus az Oltáriszentségben igazán, valósággal, és 
mivoltilag jelen van; mint ha csak azt hinnők , hogy csu
pán jelképe ez neki. 

Boldogító ránk nézve hitünk ezen ágazata még azért 
is, mivel Jézust, a minden kegyelmek kútfejét birjuk az Ol
táriszentségben, ki irántunki határtalan szereteténél fogva 
szivünk hajlékába magát megalázza. Jézussal az Oltáriszent
ségheni méltó részesülés által egyesülünk. S ezen kifejezhe
tetlen egyesülésben a megszentelődés minden eszközcit föllel
jük. Mert ha minden szentnek társasága szentelőleg hat 
ránk, s jobb és mintegy uj emberekké változtat bennünket: 
a Szentek Szentjéveli titokteljes egyesülésnek még inkább 
szentekké kell átváltoztatnia bennünket. És mint a tridenti 
szent z~inat magát kifejezi : az Oltáriszentség az, melly által 
Jézus az emberek iránti isteni szeretetének minden kincseit a 
hivekre mintegy kiömleszti ... s mellyet jövendó dicsősé
günk, és örök boldogságunk zálogaul, s ennél fogva jelképeül 
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szerze1 és rendele azon egy testnek, mellynek ő feje, s melly
hez minket mint tagokat a hit, reménység és szeretet legszo
rosabb kötelékével akar füzni. 1) Járuljunk azért ker. aty.! 
minél gyakrabban ezen szentséghez, de jól elkészülve, tiszta 
lelkiismerettel; mert miut sz. Pál apostol mondja : ki m é 1-
tatlanul járul e szentséghez, az Ur teste és 
vére ellen vétkezik, s örök kárhozatára vesz1 
a z t m a g á h o z. 2) 

Főleg pedig bol<logító ker. aty. ! ránk nézve hitünk 
ezen ágazata életünk legfontosabb pillanatában, midőn e mu
landó életből az örökkévalóságba át kell költöznünk. Volt-e 
már ker. aty.! közületek valaki egy istenfélő jámbor ker. 
kath. betegnek ágya mellett, olly ker. kath. betegnek ágya 
mellett, ki szent hitünket egész életében becsülte, a szentsé
gekkel Jézus és az anyaszentegyház rendelete szerint élt, ki 
beteg ágyában is már részesült a· hitvallás vigasztalásaiban, 
a haldoklók szentségeivel elláttatott? Nemde milly megköny
nyebbült szivvel, nyugodt. lélekkel van az illyen? Nem ag
gasztja túlságosan, nem nyugtalanítja öt ama keserítő gon
dolat, hogy ismerősei-, jó baráti-, t.alá1l gyermekei-, s felesé
gétől is mi hamarább meg kell válnia; hogy bezárja szemeit, 
s nem látandja többé azokat, kik öt szerették, s kiket ö sze
retett; mert meg van gyóződve, miként ájtatosan részesül
vén az Oltáriszentségben, Jézust, a vigasztalás kútfejét birja 
kebelében; meg van győződve, miként. megválik ugyan e 
világtól, de Jézussal, örök boldogságunk visszaszerzöjével 
egyesülve költözik át az örökkévalóság végtelen országába. 
S ezen hitbeli meggyőződés kimondhatatlanul vigasztalja öt. 

,. ,. 
• 

Örvendjünk azért ker. aty.! lelkünk mélyéből, hogy 
illy boldogító ker. kath. hitUnknek ezen ágazata. S bensőleg 
áthatva a leghódolatteljesebb érzelmektöl, mély alázattal bo
ruljunk le a ken y ér szine alatt jelen lévő ur Jézus sz in e előtt; 
tettleg mutatva, hogy erősen, élő, eleven hittel hiszszük, és 
valljuk, miszerint ö az Oltáriszentségben igazán, valósággal 

1) Sess. 13. cap, 2. -- Z) Kor. I. lev. ll. r. 27. 2fl. v. 
Pázmóny-rOzeteh· Kiadja • S•••t·lolvón láuulal, 1\'. 1111. 36 
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és mivoltilag jelen van. S ezen hitünk nyilványos bizonysá
gani mondjuk: 

Imádunk Téged és áldunk Téged kenyér szine alatt el
rejtett Istenség! Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat s 
buzgóságunkat némi pótlásaul s helyreállításaul azon sok 
méltatlanságoknak, és bántalmaknak, mellyekkel a hitetle
n.ek és rosz keresztények ré.széröl illetteteL Oh lelkünknek 
istenijegyese! hallgasd meg keg~·esen hivő lélekből szárma
zó esedezésünket, mellyel.legmélyebb alázattal ké1\ünk: 

Halálunk óráján 
Add, hogy Téged méltán 

Vehessünk itt ez életben; 
Holtunk után az egekben 

Dicsérjünk szüntelen 
Amen. 



Pünkösd után n. vasarnapra. 
Egy ember nagy 1'acsorát szerze. Luk. 14, 16. 

A kegyes és jósziv ü ur, ki a fölolvasott evangeliom elő
adása szerint nagy vendégséget tartott, és arra sokakat meg
hivott, a szent atyák tanítása szerint, jelenti a mennynek és 
foldnek i:uindenható kegyes urát Istenét; a vendégség pedig 
példázza ama nagy boldogságot, mellyben ő mindnyájunkat 
kiván egykor részesíteni mennyeknek országában. De ugyan 
azon szent atyák véleménye szerint a nagy vacsora alatt ért
hetjük ama drága lelki eledelt is, mellyet Krisztus Jézus az 
Oltáriszentségben szel'zet.t lelkünk táplálására. 

A keresztény katholika anyaszentegyház az Oltáriszent
séget kétféle tekintetben adja hivei elé : tudniillik mint lelki 
eledelt, és. ru int isteni áldozatot. Minö lelki hasznot várha
tunk az Oltáriszentségből mint lelki eledelből, ezt kevés, de 
elég világos szavakkal mondotta maga édes Üdvözítönk, mi
dőn így szólott egykor a zsidókhoz : "A ti atyáitok mannát 
ettek a pusztában , é~ meghaltak --- noha az égből adatott 
nekik a manna. Én is eledelt adok nektek, melly az égből 
szállott alá; de a ki abból eszik, örökké él; mert a kenyér, 
mellyet én adandok, az én testem a világ életeért." 1) De nem 
külön ben nagy és sokféle lelki ·hasznai vannak az Oltáriszent
ségnek úgy is, mint áldozatnak; csak mi igyekezzünk azon 
lelki hasznok megnyerésére méltókká tenni magunkat. 

') János: 6, 
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Állapodjunk meg tehát ezen drága lelki vendégségnél 
az Oltáriszentségnél úgy mint áldozatnál , és é r ts ü k m e g 
annak 

1-ör lelki ha.sznait, 
2-or m ik é p t e h e t jük ma g u nk a t m é l t ó kk á 

ezen szent áldozatn.ak lelki ha.sznaira. Figyel-
mezzetek. · 

I. 

Az áldozatáltalán bi"zonyos adományt, ajándékot jelent, 
mellyet lsten elé visz, annak fölajánl az ember jele ül azon 
tiszteletnek s hálada tasságnak, mellyel az isteni fölség iránt 
magát adósnak lenni ismeri. Ez értelemben egyidejü az ál
dozat magával az emberi nemmel. Mig az ember egy igaz élő 
Istenben hitt; mig abban: mint a vílág mindenható urában, 
bölcs gondviselőjében, kegyes jótevő atyjában remélett, ad
dig meg nem szünt soha iránta tartozó háladatos szeretetét 
be is bizony~tani áldo~atok által. Tudjuk a szent könyvekből, 
hogy már Abel és .Kain áldozatot vittek az lsteanek. Utóbbi 
időkben maga az ur Isten rendelte el Mózes által : mi mó
don, hol és mit kelljen föláldozni. És ezen áldozatokat nem 
csak hogy szivesen vette az ur Isten azoktól, kik azokat szent 
szándékkal, jó és tiszta szivvel ajánlották fol; de azokat meg 
is kivánta választott népétől, úgy, hogy azon áldozatokhoz 
kötné a maga kegyelmeinek és áldásainak osztogatását is. 
Így olvassuk Mózes első könyvében, hogy a vizözön meg
szünte után megparancsolta Noénak az ur Isten, hogy épít
sen oltárt és tegyen arra áldozatot háladásul azon nagy ke
gyelemért, miszerint a közveszél yböl megmenekedett. Noé 
megtette az áldozatot, és az ur Isten olly kedvesen vette azt, 
miként igéretet tett neki, hogy többé nem fogja a világot 
vizözönnel büntetni. 1) Nem különben megparancsolta az ur 
Isten azt is Mózes által, hogy a föld minden gyümölcseinek 
első zsengéjét, valamint az állatok első szülötteit is ajánlja 
föl a nép áldozatul; 2) mert csak így várhatja azután máskor 

1) Mózes : l, 20. - 2) III. Mózes: 23, 3. 
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is a bő termés áldását az égből; így fog ellenségein győze
delmeskedn.i és hazájában békeségben élni. 1) 

Már keresztény atyámfiai! hogy az ótörvénybeli áldo
zatok, - bármiböJ állottak is, - kedvesek voltak az Isten 
előtt, csak abból. is elgondolhatjuk , mivel. ő maga rendelte 
azokat. Kedvesekké tette pedig az áldozatot a tiszta sziv, s 
azon szent szándék, mellyel kiki az áldozat-ajándékot Isten 
eié vitte; de a tulajdonképeni vallásszerü érdemet és hatást 
csak az adta meg az ószövetség áldozatinak, mivel azok elő
képei voltak azon szentséges, véres áldozatnak, mellyet Krisz
tus Jézus vitt véghez a kálvária hegyén, önmagát áldozván 
föl mennyei Atyjának a kereszt oltárán; és melly áldozat, 
minden szent misében megujíttatik most olly formán , hogy 
a kenyér és bor átváltozvá~ Krisztus testévé és vérévé, a mi
séző pap, és velé a hivek ugyanazon. Jézus Krisztust ro utat
ják be áld.ozatul, a ki az utolsó vacsorán· a kenyerét és bort a 
maga testév~ és vérévé változtatván, megparancsolta tanít
ványinak: "ezt cselekedjétek az én emléke~etem
r e;" 2) - ugyanazon J é z us Krisztust mutatjuk föl a sze nt 
misében áldozatul, ki a kereszten függvén mondotta: "A ty ám! 
a te kezeidbe ajánlom lelkemet, és ezt mond
v á n k i a d t a l e l k é t ! s b e t e i j e s e d e t t a z ·á l d o z a t.'' 3) 

. Ha k. a.! kedvesen vette hajdan az ur Isten Ábel.áldo
zatját, ki csak egy báránykát ajánlott fölneki, s ha kedve
sen vette Melkisedek paptól is, ki csak egy kevés kenyeret 
és bort vitt : mennyivel kedvesebbnek kell előtte lennie a mi 
áldozatunknak, mellyben bárányt ajánlunk föl ugyan ne
ki mi is, de azt a bárányt, mellyről azt mondá keresztelő sz. 
János a hozzá tódult seregnek : "I me az Is te n bá rá ny a! 
ime, ki elveszi a világ büneit." 4) Kenyeretésbort 
teszünk mi is az oltárra; de azt ~ kenyeret, melly az égből 
szállott alá; azt a bort, mellynek külszine alatt azon szentsé
ges vér rejtőzik, melly Jézusnak dárdával megnyitott oldalá
ból és szivéből folyt a mi váltságunkért. Szóval, midőn a 
szent misében mi lstennek a maga tulajdon szent fiát ajánl
juk föl áldozatul : miképen is ne lenne az kedves előtte!? Az 
égből hallatszott szózat - az Atyának szózatJa - nem azt 

1( V. Mózes: 28, 4. -· 3( Luk.. 22, 19. - 8) Luk. 23, 46. - 5) János: l, 29. 
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mondotta-e egykor: "Ez az é11 szerelmes fiam, ki
ben nekem kedvem. telt." Nincs tehát arról kétség, 
hogy a szent mise kedves áldozat az Isten előtt. · 

Ha tovább az ó testamentomi áldozatol<hoz kötötte az 
ur Isten az áldások é& kegyelmek "osztogatását; - miután a 
szükség idején csak az egekből várhatunk vigasztalást, eny~ 
hülést, segedeimet : ~ mi teheti kéréSünket .toganatosabbá, 
mint ha a Mindenht:itónak olt.ára előtt leborulunk, és azon, 
élő hittel, erős bizodalommal és töredelmes szivvel· fölajánl
juk a vérontás nélkül tiszta áldozatqt, a Iüim1en áldások és 
kegyelmek irgalmas Atyjáimk? Ugyanis, ha Jézusnak igé
rete szerint mindent megnyerhetiink, mit az ő nevében ké
rünk az Atyától : 1) mennyivel inkább várhatJuk könyör
gésünk foganatját a szcnf mise áldozat folajánlása által, mi
dőn nemcsak Jézusnak nevében l{é,jük a mennyei atyát, ha
nem magát Jézust, at ö egyszülött fiát kll.ldjük úgy szólván az 
irgalom trónusa elé helyettlink könyörögni,-. azt a Jézust, 
ki biztqn mondotta maga .felől :·,,A t y ám t t ü d om h o g y 
t e m i n d e nk o r me g h a ll g a ts z e n g em." :!) 

Nekünk gyarló emlJereknek legtöbbször s legnagyobb 
szükségUnk van ~, bünnel megbántott Istennek megengeszte
lésére s a büpbocsánatra. És ime. legaggasztóbb szüksé
gün~ben is, midőn vétkeink terhe nyomja lelkünket, midőu 
az isteni itéletnek rettenet~ssége és nz örök kárhoY.at félelme 
rémít bennünket: készen áll részünkre az engeszteli) áldozat: 
készen a tiszta és szeplötelen bárány, ki magára vette a mi 
vétkeinket, és azok undok~ágát szentséges vérével mosta le 
a keresztfán, és kinhalálával engesztelte meg irántunk a bün
nel megbántott Istent. Oh, halljad csak bünös atyámfia! mi 
volt Jézusnak," - a keresztre feszíttetett Megváltónak -
mennyei Atyjához intézet.t utolsó könyörgése: "A t y ám! 
b o c s á ss me g n ek ik , -- bocsáss meg a tég_ed és engem 
megbán"tóknak,- mert nem tudj&k rnit cselekesz
n ek;" 3) halljad és értsd Il):eg bünös atyámfia ! a te büneid 
bocsánatjaért könyörgö Jézusodnak ~zav.át, és _légy erős "bi
zodalommal, hogy annak könyörgését meghallgatja a meny"
nyei Atya; te pedig lsten e_lött Jegked v-esebb, rád nézve leg-. 

'l l\li\té: 21, 23.-· l) Jri.nos: ll, 12.·- J) Luk. 2~, 34. 
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foganatosabb szalgálatot tesz~z a szent mise áldozatnak 
töredelmes, buzgó és ajtatos szivveli fölajánlása által. Ez 
édes reményt akaija szent János·. is fölébreszteni bennünk, 
midőn azt mondja : "Fi a cs k á im n e v é tk ez z e t ek. -· 
Azonban ha valaki vétkezik is, legyen jó re
m é n y ség g e I , me r t v a g y on. ~z ó sz ó l ó nk a z A t y á
nál, az igaz Jézus Krisztus, 'ki engesztelő az 
eg~sz világ büneiért." 1)- De értsük meg már rövi~ 
den azt is: mikép tehetjük magunkat mé'ltókká 
a s z e n t m i s e á l d o z at n a k l e l k i h a s z n a i r a. 

II. 

Miután mi kath. keresz~ények azt· his~szük és valljuk, 
hogy a mise\Íldozatban szintúgy jelen van Krísztus· teste és 
vére, miként jelen volt az utolsó vacsorán az apostolok kö
zött kiosztott kenyér és. bor szinében; igen könnyü elgon
dolni azt is, minő szivvel és lélekkel illik és kell a szent ál
dozaton jelen lennünk. -- Gondoljuk csak k. a. ! ha az egész 
világon. egyetlenegy városban szolgáltatnék szent mi~e, mi
kép hajdan Izrael népének csak egy temploma volt Jerusá
lem városában, oh, milly igen boldogoknak tartanók azon 
városnak lakosit, és - náként sok ajtatos keresztény van, 
kik nem sajnálják a fáradságot, b~r milly távol eső helye
ken is meglát!Jgatni azori templomokat·, mellyekben a bold. 
Szüznek, vagy más dicsőült szentnek csodákkal tündöklő ké
pei tiszteltetnek, ~ nemde ohajtva ohajtanók mi is még in
kább azon szent helyen megjelenni, hol niise szolgáltatik! S 
ime a ~egyes Jézus megkimél bennünket e fárasztó vándor
Jástól , niidön azt rendelte 'Malakiá~ proféta jövendölése sze-
rint "hogy· napkelettől napnyugo·tig - vagyis 
az egész föld kerekségén- mutattassek föl az Ur
nak tiszta é.s mak u l a nélkül i á Ido za t." i! J Nem 
lennénk-e tehát Jézus iránt· hálátlanok, ha időnk és.módunk 
lévén, mégis elmulasztanők a szent · mise áldozaton megje
lenni? Sőt ezen elmulasztás által az isteni fölség iránt· tarto
zó legdicső bb, legszentebb kötelességünk teljesítésére szolgáló 

1) J. János : 2, l. - !) .1\lal. l, ll. 
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alkalmat szalasztauók el, és elváguók magunk előtt is az Is
tentől várható áldások és kegyelmek utját. Tehát nemcsak 
. teljes készséggel, hanem örömmel , lelki örömmel és jó kedv
vel szükség a szent miseáldozat helyére sietnünk; és midön a 
harangszó által megintetünk a templomba menetelre, mond
juk hőn buzgó lélekkel, mit szent Dávid mondott : "Vigad
tam azokban, a mik nekem monrlattak; az Ur házába me
gyünk - nevének hálát adni , - és kérni azokat , a mik az 
ur házának és népének békeségére va.nnak." 1) Mert igaz u
gyan, hogy az egész világ az lsten imádásának temploma; 
igaz hogy ö inindenütt osztogathatja áldásait az őtet" kérök
nek: de szinte igaz az is, hogy az ur Isten mégis azt igérte 
,,hogy az ő szemei nyitva és fülei figyelmetesek különösen 
azokra, kik a szent helyen --:-- a templomban - imádják 
őtet." 2) Krisztus urunk maga is a templomot ne,vezte im á d
s á g h e l y é n e k" 3) 

Tovább, mivel mi kath. keresztények azt hiszszük és 
valljuk, hogy a szent. inise megujítása és ismétlése a kereszt
fán végbe vitt áldozatnak : úgy veszünk legtöbb s legna
gyobb. hasznot abból, ha lélekben és gondolatinkkal a kálvá
ria hegyre helyezzük magunkat azon keresztnek tövébe, mely
lyen Krisztus, az ártatlan bárány mennyei Atyjáunk fölál
dozta magát ami váltságunkért. Csak ú~y, k. a.! indul szi
vünk elkövetett vétkeink fölött töredehnességre; így ébred 
lelkünk áhitatra, lsten iránt szeretetre, háladatosságra; így 
fojtódnak el bennünk a zabolátlan indulatok és gerjedelmek; 
így keletkezik bennünk a megszokott vétkekböli kibontako
zásra, és az erényes· j ám bor életnek megkezdésére szükségelt 
akarat, s erősen eltökélett szent szándék. Vagy k. a.! ha -
az evangeliom bizonyítása szerint, - Krisztusnak halálakor 
a kősziklák megrepedtek, a föld megrendült, s· az egész ter
mészet gyászba borult: nem kell-e a mi kemény szivünknek 
is legalább bánatra lágyulnia, midön a szent miseáldozat Krisz
tusnak ugyanazon kinhalálát állítja elénk épen azon mód
dal, mikép maga parancsolta? S ha a kereszt alatt jelen volt 
pogányok és zsidók közül, - látván a rendkivüli jelenete
ket, - sokan mellöket verték , büneiket megsiratták, és éle-

1) Zsolt. 121. - 2) Il. Kron. 7. - 8) Luk, 8. 4fí. 
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tök megjobbítását ígérve tértek vissza: vajjon mikor és hol 
van nekünk is hathatósabb alkalmunk, hasonló szent érzel
mekre, és üdvös eltökélésekre lelkesednünk és gerjednünk, 
mint épen a szent miseáldozat közben, úgy mint, a mellyet 
v~lahányszor fölmutatunk, mindannyiszor Krisztus halálát 
hirdetjük. 1) Igen, k. a.! ha meggondoljuk, hogy jelenleg is 
a szent miseáldozatban Krisztus a főpap, ki magát helyet
tünk és velünk a mennyei Atyának föláldozza: lehetetlen, 
hogy iránta szivünkben hálára gerjedve és a legőszintébb 
hön forró szeretettől lelkesíttetve szent Tamás apostollal ne 
mondjuk: "Menjünk, haljunk meg mi is ö vele." 2

) 

Haljunk n~eg igen is a testnek és világnak; haljunk meg a 
bünnek, mikép Krisztus meghalt a mi büneinkért. Ö fölál
dozta magát mennyei Atyjának engesztelő áldozatul : ajánl
juk f'ól mi is ö vele együtt magunkat főleg a szent miseáldo
zatban; áldozzuk föl magunkat egészen, tökéletesen úgy, 
mint Jézus. Ö egyedül a mennyei Atya akaratját kereste, 
engedelmes volt iránta a kereszt halálaig. Ezt cselekedjük mi is . 

• • • 
És hogy cselekedhessük, máskor. is ugyan szüntelen, 

de leginkább a szent miseáldozat alkalmával esdekeljünk is
teni kegyelemért, és szivünk mélyéből mondjuk : kegyes 
és irgalmas Jézus! érettünk szenvedett és meghalt Jézus! 
minket határ nélkül szerető Jézus! Tégedet kérünk: eleYe
nítsd föl szereteted tüzével a mi hideg és lankadt szivünket, 
hogy e szent szeretettől égve higyjük a rnit tanítottál, re
méljük a rnit igértél, szeressük teljesíteni, a rnit pararancsal
tál; hogy, miként Te a kereszten függvén mennyei Atyád 
k~zeibe ajánlottad lelkedet: mi is bizton várhass uk, hogy ami 
lelkünk is halálunk óráján a te irgalmasságodba leend ajánl
va. Mire segéljen mindnyájunkat a szent miseáldozattal. egy
bekapcsolt bold. szüz Máriának és minden dicsőült szentek
nek érdeme és esedezése. Amen. 

') l. Kor. 11, 36. - "1) Luk. ll, Hi. 



Iskolai katechesisek.*) 

I. 
Az lsten létéről." 

Ezen iskolába azért jöttetek, kedves gyermekeiru! .hogy 
itt sok szépet és jót ~alljatok és tanuljatok. Ez nektek nagy 
örömet fog szerezni. Es ha figyelmesek lesztek, akkor nektek 
sok szépet fogok beszélni, mit még nem hallottatok, és sokat 
fogtok tanulni, mi nektek hasznos és üdvös lesz. 

Ti ugyan sok szépet láttatok már, de az még nem m i n
d e n a m i v a gy o n. - Nézzetek csak körül, és mondjátok 
meg, mi vagyon lábaitok alatt? -- Min áll ez a ház, ez a 
város? mi az? - A föl d. - És ha kiindultok e házból, s 
kiértek e városból, mi lesz ott is lábaitok alatt'? -=- A föl d. 
- És ha még távolabb mentek, mi lesz ott_is? - Föl d. -
Igy ha m~ndig tovább és tovább mennétek, mégis mindig a 
föl d ö n maradnátok; abból ki nem mehettek, annak végét 
nem érhetitek; mert a fold gömbölyü, mint egy golyó, és 
egészen szabadon lebeg, minden támasz nélkül a levegöben. 
-De a foldöt:t nem járhatunk mindenütt száraz lábbal, mert 
annak nagyobb részét viz lepi el.--Tehát ez a fold, mellyen 
mi la~unk, m~nö? - Gömbölyil. És egészen száraz föld?
Nem: - Mi I~pi Bl annak nagyobb részét? --Viz. 

•) Ezen oktatásokat az esztergom-megyei katechism us szövegére fektettük ugyan; 
azonban köz h a.s z n u akká kivánván azokat tenni., nem hittük magun· 
kat annyira korlátolva lenni, hogy azt itt ott néhány szóval ne pótolnák, 
és tárgyi rendétől , mennyire azt az isteni kinyilatkoztatás történeti rerrde 
igényelni látszik, itt ott el ne térnénk. lllykép majcl használhatja ezen ka
techesiseket azon hitelemző is, ki más katechismnst követ tanításában. 

Sz e r z ő. 
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És ha a szárazicHdön körül néztek, látni fogtok sok vá
rost és falut, s ezekben annyi embert, mennyit olvasni sz"ám
szerint senki sem bir; látni fogtok réteket illatos virágok-, 
növények- és flivekkel; látni logtok veteményes földeket, 
kerteket ~s erdöket mindenféle bokrok- és üíkk;al; látni fog
tok mélyebb helyeket - völgyeket, és, emeltebb, magasabb 
helyeket -- dombokat és hegyeket. Es ha Játtátok a váro
sokat és falvakat, a sok embert, réteket, virágokat sat. már 
mindent láttatok a m i v a g y o n? - N eiu. - A földön' ál
Jatok is vannak, mellyek közül nehányat már ismertek, p. o. 
a juhot, lovat, tehenet; de ezeknél sok más nagyobb is va-

. gyon, mellyeket még uem láttatok, és sok olly kicsiny, hogy 
szabad sz.emmel nem is láthatók. A röld belsejében is vannak 
ásványok, kövek, savak, érezek. · 

A föld belsejéből, kHiönösen a hegyekből buzognak a 
viztorrások, slefolyván a mélyebb helyekre, p a t.a ko k n ak 
neveztetnek; s ha több illy patak össze foly, folyónak 
hivatik; s ha ez nem foly ismét egy más nagyobb folyóba, 
hánem a földnek Iegmél y eb b hel y eire, fo l y am n ak ne
veztetik. Azon mély helyeket pedig, hol minden viz össze 
foly·, t e n g e r n ek nevezzilk. A tengerek-, tavak-, folyamok-, 
folyók-~ patakok- és forrásokban. söt minden csepp vizben is-
mét sok álla~ vagyon. . 

Mondjittok meg már most, fiaim! mit lehet még e földön 
látni?--- Forrásokat, patakokat sat. És ru ind ezekben mit? -
Sok állatot. - -- A ki tehát látta a tengereket, tavakat sat. az 
egész földet látta? __ ! Nem.- És, a ki látta e várost, de-nem 
a hegyeket, völgyeket, vizeket sat. az egész földet látta'? -
Nem. - Mit nem látott még? - De a ki látta a városokat, 
falvakat, embereket, réteket iilat.; a ki látta a tengereket sta
va_kat, folyam~kat, és mindent mi ezeken és ezekben vagyon: 
Látta ~·Z egész földet? 

Igen. De hát ha föltekintünk, ott. már mitsem látunk? 
Nem látjuk-e magunk fölött a. szép kék boltozatot? -.·Igen! 
De ez az ég boltozatja már az egész ég? Nem veszünk-e észre 
az égen még mást is? nem látjuk-e rajta nappal a fényes na
pot, mint egy aranyos tarajt lebegni, melly sugaraival a fol
det megvilágosítja és melegíti?- Nem látjuk-e éjjel az ég
boltozaton a ·holdat szelid világosságával, és sok szép csilla-
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got? melly mind gömbölyü mint a földünk, de ennél majd 
mind sokkal nagyobb, és csak azért látszanak olly kicsinyek
nek, ru ert tőlünk igen messze vannak, sőt némellyek olly 
messze, hogy szabadszemmel nem is látjuk. · · 

Mit látunk, ha föltekintünk éjszaka ?-A holdat, és csil
lagokat. És nappal? -A napot. És hol látjuk mind ezeket?
Az égen. Tehát a nap maga még nem az ég? és a hold maga 
még nem - és a csillagok magok még nem; - de a nap, 
hold, csillagok és az a kék boltozat együtt véve - az ég. 

Vigyázzatok már most naim! Azt a szép eget, a nappal, 
holddal és minden csillagokkal, és mindennel a mi ezekben 

. vagyon; és ezt a földgömböt, mellyen lakunk, minden vizek
kel, hegyekkel, völgyekkel, fákkal, virá.gokkal, mi;nden álla
tokkal , a levegővel , me ll y körülötte vagyon , és mindennel 
mi a földnek belsejében vagyon -· tehát az egész e g e· t, és 
az egész f ö l d e t és m i n d e n t m i e z e k b e n . v a g y o n -
v i l á. g n ak nevezzük. Tehát az ég ma g a még nem a ~ilág; 
és a föld mag a még nem a világ; és az.mi ezekben vagyon 
e g y e d ü l - még nem a világ; de az ég, föld, és minden tni 
ezekben vagyon ös s z e se n - az a v i l á. g. 

Moudd meg nekem már most te: a tenger már az egész 
világ? - és a hegyek? - és ez az e g és z föl d? - Hát 
a nap? - és a csillagok? - és az e g és z é g? - De az 
ég és föld összesen?- Ha tehát azt mondom "v i l á g" egye
dül az eget .értem-e?- Nem. Hát még mit? - A földet is; 
és még? - Mindent mi ezekben vagyon. Tehát 

.Mit értünk a világ által? 
A világ által értjük az eget, a földet, és 

mindent mi ezekben vagyon.· 
Már most tudjátok naim, hogy híjuk a kék boltozatot 

fejeink fölött, és a napot, holdat és csillagokat? - és hogy 
- ezt a gömböt vagy tekét, mellyen lakunk? - és hogy·
az egész földet és mindent mi ezekben vagyon?- Tudjátok 
mit értünk a világ által ? - Igen ezt tudj{!.tok, és abból mit 
mi világnak nevezünk, valamit már láttatok is, de még igen 
sokat nem. Azonban majd többet fogtok látni és tudni, ha 
nagyobbak és idősebbek, öregebbek lesztek. Ma· már i d ő
s e b b ek, öregebbek vagytok egy nappal, mint t e g n a p; 
h o l n a p megint idősebbek lesztek, mint tegnap voltatok és 
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ma vagytok; és sok nap mulva, sokk a l idősebbek és na
gyobbak lesztek mint ma. - Ma tehát idősebbek vagytok 
mint voltatok- mikor?- és holnap megint idősebbek lesz
tek mint - mikor? - és sok nap mulva sokkal idősebbek 
és nagyobbak lesztek mint - ? Minök lesztek holnap? -
és sok nap mulva minök? -

A ti édes atyátok még nagyobb és idősebb mint ti vagy
tok; de ö sem volt m i n d i g olly nagy és olly idős mint 
most. E g y ko r egy bizonyos napon ö is csak olly ki cs i n y 
és olly fi a t a l volt, mint ti most vagytok. És sokaknak kö
z ületek van otthon testvére, ki még kis e b b és fi a ta l a b b 
mint ti; de egykor, egy bizonyos idő ben ti is olly 
kicsinyek voltatok, és édes atyátok is olly kicsiny volt mint 
kis öcsétek. Igen, de mikor ti olly kicsinyek voltatok,, mint 
kis öcsétek most, akkor még n em v o l t kis öcsétek. Ö csak 
később lett, ö nem volt mind~g, hanem egykor egy 
b i z o n y os i d ő b e n kezdett lenni. Es ti sem voltatok min
dig, hanem bizonyos időben kezdtetek lenni; és az atyátok 
sem volt mindig, hanem bizonyos időben vette kezdetét. És 
a nap, melly nekünk világosságot és meleget ád, az sem volt 
mindig, hanem -- és a hold és csillagok, és a kék boltozat és 
az egész ég, - mindig nem volt~ hanem -, és ez a fold, 
mellyen lakunk, mindig nem volt.- Az ég és fold és min
den, mi ezekben vagyon, tehát az egész világ, mindig nem 
volt, hanem bizonyos időben vette kezdetét. 

Tehát e világon misem volt mindig. Az atyátok mindig 
- ? és ti mindig - ? és kisöcsétek mindig - ? és a nap 
sat. ég, föld mindig - ? és a világ - ? mi nem volt min
dig? - és még mi? - és még? - hanem bizonyos időben 
atyátok? vette kezdetét; és bizonyos időben ti -? és bizo
nyos időben kis öcsétek ---? és ég - föld - világ -? -· 
Mikor vette kezdetét ntyátok? mikor ti? mikor a világ? -
Mondjátok el már ruost mindnyájan : 

A világ volt-e mindig? 
A világ mindig nem volt; hanem bizonyos 

i d ö b e n v e t t e k e z de t é t. 
A világ mindig öröktől fogva nem volt, és minden mi a 

világon van- mindig, öröktől fogva nem volt; és kis öcséd 
- mindig, öröktől fogva nem volt; és te mindig --és atyád 
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mindig .:...... ? hanem bizonyos időben a világ -?és bizonyos 
időben kis öcséd - ? és - és - vette kezdetét. Hát ez az 
aszfal mindig ·- ? hanem - ? U gy de hát ki cs i n á l t a 
eztazasztalt? -ki akarta, hogyittasztallegyen?
Tehát az asztalos ak a r t a, hogy itt asztal l e g y e n ? ;- és 
nem az-asztal maga akarta hogy legyen·?·- Es ki 
csinálta ezt az asztalt?- Hát nem az aszt.a.l csinálta ö nm a
g á t? - És ha az asztalos n em ak a r t a volna, hogy asz
tal legyen, lett-e volna aszt.'tl? -.,.. Hogy. tehát, asztal legyen, 
az asztalosnak el öbb ak a r u i a kell, hogy asztal J egyen; és 
ha az asztal ö n m·a g á t csinálta volna meg, mit ke1lett vol
na e l ö b b? - Ak a r 11 i.- És ak a r t-e a:r. asztal l e n n i? -
tehát ö nm a g á t meg csinálhatt~-e? - tehát. ii nm a g á. 
n ak a d h a t o t t- e 1 é t e l t? - Es te kis fiam, akartál-e te 
már enni, mikor még a világon n em v o l t á l? - és akar
tál-e már inni, mikor még - n em v o l t á l? - De mióta a 
világon vagy, ak a r sz - ? Mióta akarsz enni? - és mióta 
akarsz inni? - Hát mikor a világon nen\ voltál , akartál-e 
már valamit?- Jól van fiam, te semmit sem akartál, ruikor 
még a világon uem voltál; de felelj szépeu : ha az asztal ö n
m ag á t csinálta volna, önmagának adott volna l é t e l t, mit 
kellett volna neki el öbb - ? Jól van, ak a r n i. Hát neked, 
ha ö nm a g a dnak adtál volna l é t e l t., mit kellett volna 
e l ö b b -- ? Ak a r n i. De már most jól vigyázz; mit mond
tál előbb: mikor még a világon nem voltál, a k.a r t á l-e már 
valamit? - Semmit. Ha semmit sem akartál, akartál-e a vi
lágra jönni? - tehát ha nem akartál a világra jönni, magad 
akaratjából lettél-e? önmagadtól lettél-e? -És ha nem azért 
lettél, mert ak a r t á l lenni, adhattál·e önmagadnak l ételt? 

Mikor még a világon nem voltá], semmit sem akartál. 
De a haJak sem voltak. nliudig, - tehát akat·tak-e va
lamit mikor még nem voltak? -·-- és a madarak és a többi 
állatok, ök sem voltak mindig, tehát akartak-e valamit, mi
kor még nem voltak? - és az egész fold és ég, és az egész 
világ mindig nem volt, tehát akart- e v al amit, mikormég 
nem volt? - Akartál·e te l e un i? -- És á halak, madarak 
stb. és az egész világ akart-e l e n n i? -. Hogy a halak le
gyenek, mit kellett volna nekik e l ö b b? - és a madarak
nak hogy legyenek , mit kellett volna e l ö b b? - és az 



56!> 

egész világnak, hogy legyen , mit kellett volna e l ö b b? -
Es akarhatott-e a világ, mikor még nem volt? - tehát .ha 
nem akarhatott, maga akaratjából állt-e föl.a világ? 
- tehát ö n n ö n m a g á n ak a d o t t-e l é t e It a v i l á g? -

Miért nem? Ki önnön magától lett volna, mit kellett 
volna anqak előbb? - és mit akarni? - Hogy legyen. És 
lehet-e azt valakinek akarni, hogy legyen, mikor még nin
csen? - akartad-e te? .. - és te? - és az egész világ? -
Tehát adhattál-e te magadnak léteit? - adhat-e - -
és az egész világ? - adhat-e valaki léteit önmagának? 

Moudjátok meg tehát : 
FölálJhatott-e önnönmagától a világ? 
A világ önnönmagától föl nem állhatott, 

mert önmagának léteit senki sem adhat. 
A világ .~uindig nem volt; hanem bizonyos időben vet

te kezdetét. Onuönmagától? -- Mert hogy magának a vi
lág léteit adjon, mit kel!P-tt volna előbb? - Akartál-e te, mi
kor még nem voltál? - akart· e a világ · mikor még nem 
volt? - A ki tehát akarta, hogy a világ legyen, már volt, 
mikor a világ még nem volt, mert ő akarta hogy a vi
l á g l e g y e n. Mikor a nap és hold és csillagok még nem 
voltak, ő - ki akarta, hogy nap, hold és csillagok legyenek 
- ő már -- ? mert ő akarta, hogy - ? Mikor a hegyek és 
völgyek, folyók és tengerek még nem voltak, ö - ki akar
ta, hogy hegyek és völgyek, folyók és tengerek legyenek 
- ő már - ? mert ő akarta, hogy - ? Mikor ég és föld és 
minden mi ezekben vagyon még nem volt, ő - ki akarta, 
hogy ég és fold és minden mi ezekben vagyon legyen, ő már 
- ? mert akarta hogy - ? Mikor még e világból semm i 
sem volt, ő ki akarta, hogy minden legyen , hogy legyen ez 
a v i l á g, ő már - ? me rt _ő akarta - ? A világ m i n d i g 
öröktől fogva. nem volt, de ö, ki akarta, hogy világ l e g y e n, 
ö már volt, ö mindig, öröktől fogva volt. És min
deu, mit akart hogy legyen, m i n d j á r t meg is l e t t, m i
h el y t ak a r t a hogy legyen, és semmi sem lett, mit ö nem 
akart hogy legyen. Mihelyt akarta, hogy l e g y e n ég, 
már m e g l e t t; legyen fold, már meglett; az égben legye
nek angyalok, már lettek; akarta, hogy legyen száraz föld 
és viz, a száraz földön fák, bokrok növények és flivek, és 
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lettek; legyen nap, hold és csillagok és lettek; akarta, hogy 
legyenek halak a vizben, az állatok a földön, és végre két 
ember, és lettek- mind, mind ezt ö akarta hogy legyen, és 
mindjárt lett, mihelyt akarta hogy legyen; mind ezt ö cs i
n á l t a , ö a lk o t t a, és azért őt A lk o t ó n ak nevezzük. 

Mondjátok meg tehát fiaim, ki csinálta, ki alkotta az 
eget? - ki alkotta a földet? ki az égben az angyalokat? 
- ki a vizet és száraz földet? - ki a fákat, bokrokat, nö
vényeket és füveket? - ki a napot, hold~t és csillagokat? 
- ki a halakat, madarakat és az állatokat a földön? - ki 
az első embereket? -· ki alkotta az egész világot? - ki al
kotott mindent? - s ru iért nevezzük őt Alkotónak? mert 
mindent -? 

És hogy nevezzük m i n d a z t, mit az Alkotó alko
tott? - minek az Alkotó l é t e l t adott? - Ki akarta, hogy 
legyen világ? - és - mihelyt akarta hogy legyen világ 
mi lett mindjárt? - tehát 

Ki adott léteit e világnak? 
A v i l á g n ak l é t e l t a d o t t a z - - A l k o t ó. 

(Folytatása következik,) 



Pünkösd utan IV. vasarnapra. 
lJ'Iester! egész, éjsz,aka fáradoz,ván ~ semmit se fogtunk; 

de a te igédre megeresztem a hálót. - Luk. 5. 5. 

A keresztények közül is sokan mondják azt, miről a 
fololvasott evangeliumban Péter Krisztus urunknak panasz
kodott: "M e s t e r ! e g és z é j sz ak a fára d o z v á n s e m
mit se fogtunk." Vagy k. a.! nem halJjuk-e eléggyak
ran egyiket is másikat is ekképen töprenkedni magában és 
panaszkodni másoknak: bármibe kapok, nem boldogulok; 
nem akar semmi munkám sikerülni; fut előlem az áldás, és 
siker nélkül vész el minden verejtékern ; - mondom nem 
hallunk-e sokakat ekképen panaszkodni, sőt az isteni fölsé
get sértő zúgolódásokra is fakadni? Ú gy van k. a. ! sokan 
követik Pétert a panaszkodásban, de kevesen követik annak 
példáját abban, rnit az a panaszkodás után cselekedett, és 
mi által sikeressé lett fáradsága. Ugyanis, noha Péter egész 
éjen át hasztalanul fárasztotta magát a halászattal, azért 
szargalma még sem csökkent, hanem minden vonakodás nél
kül egész készséggel ujra meg eresztette a hálót Jézus pa
rancsolatjára; de megeresztette egyszersmind Jézus nevé
ben , vagy is megeresztette a hálót az Isten dicsőségére és az 
isteni kegyelem segítségül hi vásá val. És ime, mi lett az 
ekképen megkezdett fárasztó munkának következése, meg
mondja a fölolvasottevangelium: "Ezt cselekedvén olly 
temérdek sok halat rekesztének be, hogy már 
szakadoznék hálójok 1). 

1) Luk. 5, 6. 
Pótmínr-tüzelek KiadJa a Szrnl-hlvdn-Tiualnl, V. fUz. 37 
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Így esclekesznek-e azok, kik a sik e r e t l e n munka 
·után Pétert követik a panaszkodásban? Készek-e ezek is csüg
gedhetlen lélekkel és kedvvel a siker nélkül maradt munkát 
folytatni? és eszökbe jut-e Jézus nevében, az isteni kegye
lem segítségül hívásával a munkához fogni? Oh l ök ezt 
nem cselekszik, legalább nem mindenkor és nem mindenik_ 
Vannak, kik nemcsak panaszra, hanem az lsten ellen zú
golódásra, de még szitkokra és átkokra is fakadnak! És cso
da-e aztán, ha az illyenek munkája sik e r t e l e n marad? ha 
fáradozásukat áldás nem követi? 

K. a.! miután minden embernek dolgoznia kell vagy 
fejével vagy kezével; mert a sz: irás szavai szerint miként a 
madarat repülésre, úgy az embert munkálódásra teremtette 
az Isten; 1) és miután kiki azért dolgozik, hogy munkájának 
sikerét és hasznát lássa: a jelen lelki oktatásból értsük meg: 

miképcn ke ll a jó kereszténynek úgy dol
goznia, hogy fáradságát áldás kövesse? - Fi
gyelmezzetek. 

* • • 
Mielött a folvett kérdésre egyenes feleletet adjak, szük~ 

ségesnek látom előre megjegyezni, miként nem az szándé
kom, hogy valakit tulajdonképen a földmivelésre, vagy 
valameily kézi mesterségre t..<tnítsak; hanem hogy megfejtsem, 
hogyan lehet és kell a keresztény embernek ismert és szokott 
foglalkozásait úgy teljesítenie, hogy fáradsága sikertelen ne 
legyen, és a haszonra, az Isten áldására bizton számot tart
hasson. Legfőképen pedig oda czéloz szándékom , hogy azt 
magyarázzam meg: mikép lehet és kell a keresztény ember·· 
nek úgy dolgoznia, hogy midön a maga mindennapi kenye
rét keresi, ugyanazon fáradságával az Istennek is szolgáljon, 
s lelke üdvösségét is keresse.- Miként kiki belátja, igen ér
dekes mindnyájunkra nézve; mert hiszen niinden okos elmé
vel biró ember azért dolgozik, hogy fáradságának minél több 
s nagyobb hasznát vehesse. 

Hogy a munkás ember haszontalanul ne fáraszsza ma-

1) Job. 5, 7. 
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gát, hanem munkájának sikerét láthassa, igar., hogy sok fu gg 
attól, mikép minden dolgát annak idejében, ke11ö móddal, 
szorgalommal és rendesen tegye; mert miként bölcs Salamon 
mondja, m i ll d e nnek meg v a n a ma g a i d e j e 1), és szent 
Pál apostol is arra intette hiveit, h o g y a. n a p ok r a, h ó
n ap ok ra és idők re v i g y ázzanak 2): ~zonban mind
ez még nem biztosítja egészen a dolgozó embert munkájának 
sikeréről. Lám Péte1· is éjjel ment halászni , mi legalkalma
sabb idő a halfogásra; még sem fogott semmit. De tudjuk a 
gyakori tapasztalásból azt is, hogy mikor az embermármar
kában tartja munkájának gyümölcsét, akkor ragadja el azt 
tőle egy vagy más véletlen eset. Az értelmes keresztény em
ber tehát úgy iparkodjék minden uolgát végezni' hogy an
nak sikere és haszna elhibázhatlanul mindenkor bizonyos 
legyen. Ez pedig csak úgy és akkor lehetséges, ha munká
jának anyagi haszna ruellett lelki hasznáról sem feledkezik 
el. Már hogy e kettős haszonra biztosan számíthasson a ke
resztény munkás, szükséges: 

1-ször, hogy minden dolgát Jézus nevében, az is
t e ll i k e g y e l e ru se g í ts é g ü l h i v ás á v a l ke z d j e, 
folytass a és v ég ez z e. Ugyanis, valamint szent Dávid 
szerint: "Ha az Ur ne~ őrzi a várost, hiában vigyáz, 
ki a z t ö r i z i" 3): úgy sz. Pál is azt mondotta korintusi hi
veihez irt levelében, hogy hiában plántálnak, haszontalanul 
öntöznek, hacsak az Isten áldást nem ád munkájokra 4). 

Hogy pedig az ur Istennek, az ő áldásaért könyörögjünk, 
ezt nem csak a mi saját elégtelenségünk parancsolja, hanem 
Krisztus Jézus a mi isteni tanítónk is , midön azt mondja: 
"Kérjetek, és adatik nektek 5)." És nemde Péter is 
csak akkor látta fáradozásának sikerét, midön Jézus nevében 
eresztette meg a hálót? Ám, ha minden kitelhető szorgalom
mal és ügyességgel teszi is példaul a földmives munkáját, de 
adhat~e az rá esőt is, melly a földbe hintett magvat megne
velje? Nem amennynek, földnek mindenható Ura nyitja-e 
r.wg, vagy zárja-e be az egek csatornáit 6)? Nem ö hozza-e 
föl naponkint fölöttünk az áldáshozó verőfényt 7)? Hát a testi 

1) Préd. 3 , l. - 2) Ga.l. 4, 10. - 8 ) Zsólt. 126 , l. - 'J I. Kor. 3, 6. - 5) Máté 
7, 7.- 8) Job. 38, 25. Is. 5, 6.- 1) Máté: 5, 4, 5. 
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épség és ki tartó erő nem annak ajándéka-e, ki megszámlálta 
a mi hajunk száJait is 1), és a ki az életnek és halálnak 
ura 2)? 

És ezen Jézus nevének segítségül hivása, mi kevésbe 
kerül, tudják azon jámbor keresztények, kiknek csakugyan 
az a dicséretes szent szokásuk, hogy Péter példájára minden 
munkájok előtt azt mondják: Jézus segélj meg! Jézus nevé
ben! Uram Jézus! a te szent nevedben kezdek munkámhoz. 
És ha annak munkáját, a ki ezt elmulasztja, áldás nem kö
veti, ki ellen panaszkodhatik? Az Isten ellen bizonynyal 
nem, mert attól nem is kért áldást. A Jézus nevében meg
kezdett és folytatott munkára. pedig annál biztosabban vár
hatjuk a mennyei áldást, ha: 

2-or az is ten i segedelemmel h i ve n és g y o r
san együtt munkálódunk. Mert valamint szent Pál 
mondása szerint mindent megtehetünk az isteni kegyelem se
gítségéve! 3); sőt Krisztus igérete szerint csodát is mive1he
tünk ~): úgy bizon~·os az is, hogy az isteni kegyelem nélkü
lünk nem müködik, helyettünk nem dolgozik. Azért mondotta 
sz. Pál apostol maga felől : "A z Is t e n ke g y e lm é b ö l v a· 
g y ok, a m i v a g y ok ; de az isteni kegyelemmel együtt 
munkálkodtam én" 5). Hát az mit jelent az evangeliumban, 
hogy az Isten személyét példázó király is tömlöczbe vettette 
azon hivalkodó szolgát, ki a rá bizolt talentomnak nem vette 
hasznát, hanem elásta a földbe? 6). Nemde ezt, hogy igye
kezzünk az Istentől nyert kegyelmeknek hasznát venni? 
Azért mondotta bölcs Salamon: "E ls z e g é n y e d ik, ki 
munkáját tunyán üzi; de a szargalmatos kezek 
gazdagságot gyüjtnek" 7). 

Ne biztasd tehát magadat, 'atyámfia! ki dolgozni nem 
akarsz: nem hágy el az Isten; mert elhágy bizonyosan, mi
vel te is elhagyod őtet akkor, midőn nem teljesíted azon pa
rancsolatját, melly által téged a dolgozásra kötelez. Ne 
mondja az se, ki már úgy is szükölködő és mégis restel dol
gozni: nem hágy el az Isten; mert elhágy bizonyosan, ha te 
a munkának terhétől irtózva, ép egészséggel és erős tagok-

1) Máté: 10, ao.- Z) Ján. Jel. l' 18.- 8) Filipp. 4' 13.- '>Mark. 11' 13.-
6) I. Kor. 15. 10. - ') Máté: 26 1 15. - 1) Péld. 10. 
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kal koldusbotra támaszkodol, és az Isten szegényeinek és 
nyomorultainak szánt alamizsnát kicsalod a jó szivü adako· 
zóktól. 

Egyébiránt midőn ezt mondjuk, hogy az isteni kegye
lem segítségével szükséges gyorsan és híven összemunkálni, 
arra is figyelmeztetjük a dolgozót, hogy a munkában mér
sékelje magát, és erejét annyira meg ne terhelje, hogy tul
ságosan megfeszített erőködésével testi épségét megrontsa ; 
azért a mérsékelt dolgozás mellett is időt engedjen magának 
néha a pihenésre. Ez által nemcsak nem veszt az iparkodó 
munkás, hanem inkább nyer; mert a nyugalom által meg:. 
ujulnak a testi erők, és az ellankadt tagok gyorsabban mo
zognak. Annyival kevesbbé hagyja magát a munkás ember 
a mulandókróli szorgalmatosság által annyira elkapatni, 
hogy az Isten imádására különösen rendelt napokat is szol
gai munkára fordítsa. "Hat n ap i g m u nk á lk od j ál, és 
cselekedd meg minden dolgaidat; a hetedik na· 
p o n a t e u r a d n a k I s t e n e d n e k n a p j a v a g y o n : ne 
tégyazon semmi munkát, se te, se fiad, se szolgád, de 
még b a r m o d se" 1). Ezek magának a mindenható élő Is
tennek szentséges ígéi. V aj ha azokra megemlékeznének azon 
hideg keresztények, kik a megszentelendö napokat majd 
szükségtelen szolgai munkákra fordítják, majd szükségtelen 
járkálásra, majd meg hivalkodva töltik el! Vajha az Urnak 
említett szent igéit méltó figyelembe vennék azon lelketlen 
emberek, kik a szegény cselédnek még az éjjeli nyugalmat sem 
engedik meg mindenkor, annál kevesbbé adnak neki időt, hogy 
az Isten házában megjelenhessék. Tudják meg az illyenek, hogy 
az általok leesigázott és zsarolt szarencsétlen rabszolgák boszút 
kérnek rájok attól, ki azt mondotta : ünnepen semmi dolgot 
ne tetess a te szalgáddal és szolgálóddal, de még barmoddal 
~e; és annak boszuja előbb utóbb beteljesedik rajtok, a he
lyett hogy az égből áldást várhatnának munkáikra. 

3-or Minden okos értelemmel biró ember úgy dolgozik, 
miszerint fáradozásának minél több s nagyobb hasznát vehes
se. Ezt pedig úgy teheti meg legbizon-yosabban, h a m u n· 
k á j á t , testi fáradozását az u r I s t e n n e k ke d v es s z o l g á-

1) II. Móz. 20-9-10. 
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latul fölajánlja, és ekként lelke üdvösségét is 
ke r es i. És nem nagy boldogság-e ránk nézve , ha, midőn 
núndennapi kenyerünket keressük, ugyanazon fáradságunk 
által egyszersmind az ur Istennek is szolgálatot tehetünk, és 
lelkünk üdvét kereshetjük? És hogy ezen két rendbeli czélt 
igyekezzék is minden munkás elérni, nem a józan keresztény 
okosság parancsolja-e? Ha példaul: a napszámos kétannyi 
napi bért nyerhetne az által, ha megigérné agazdának, hogy 
a rá bizott munkát az eléje szabott módon fogja végrehajtani, 
nem igyekeznék-e gazdája akaratja szerint dolgozni, hogy a 
kétszeres napi bért megérdemelje? Mennyivel inkább kell 
tehát az okos keresztény munkásnak azon igyekeznie, hogy 
napi munkája által kétszeres napi bért nyerhesserr, megsze
rezvén t. i. a mennyek országát, lelke üdvösségét is? 

Erre a megbecsülhetetlen nagy lelki bérre pedig akkor 
és úgy tarthat minden munkás bizonyosan számot , ha előre 
bocsátja a jó szándékot, és az Isten dicsőségére fölajánlja 
munkálkodását. Ugyanis k. a! a jó szándék minden csele
kedetinknek lelke, és mint Krisztus mondja, szeme fénye 1

), 

melly ha megelőzi munkálkodásunkat, és azt közbeközbe is 
egypár gondolattal megujítjuk, legcsekélyebb dolgunk is 
megszenteltetik általa, és Isten előtt kedves szolgálattá válik; 
azért intette sz. Pál apostol a korintusiakat, "hogy mikor 
esznek, vagy alusznak, vagy akármit egyebet cselekesznek, 
mindent az Isten nagyob dicsőségére ajánljanak föl" 2

). Ellen
ben jó szándék nélkül a magában leg8zentebb jóságos csele
kedet is elveszti érdemét Isten előtt, sőt bünné válik. Meny
nyit böjtöltek, imádkoztak, alamizsnátkodtak a farizeusok: 
még is Krisztus előtt épen ezek voltak a legutálatosabb em
berek; mivel nálok nemcsak hogy a jó szándék hiányzott, 
de egyenesen vétkes szándékból gyakorlották a jóságos cse
lekedeteket 3). . 

Azután Krisztus egyebek között azt is mondja: szüksé
ges nlindenkor imádkozni, és soha meg nem szünni 4), mit 
csak úgy teljesíthetünk és nem másképen , ha minden csele
kedeteinket jó szándékunkkal az Isten dicsöségére fölajánl
juk .. E.hhezképest mondja sz. Ágoston: "T u d n o t ok ke ll, 
atyámfiai! hogy a szent élet mivolta- az iste-
1) Luk. ll, 34. - 1) l. Kor. 10, 31.- 8) Máté: 23, 5. - ')Luk. 18, 1. 
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n i sz ol gá lat - nem an ny i ra a mi cseleke de
tinkben áll, mint a jó szándékban, mellyel azo
kat véghezviszszük." Tehát, keresztény atyámfia! bár 
mennyire légy is elfoglalva dolgaiddal, és bármilly sürgő
sek legyenek is azok: nem menthetcd magadat, hogy nem 
vehetsz időt az imádságra; mert ime, ha jó szándékoddal fol
ajánlod az Istennek a te munkádat, mellyet akár önként, 
akár a törvényes felsőség parancsára cselekszel, a végnélkül 
jó és kegyes ur Isten azt imádság gyanánt veszi tőled. 

De a jó szándék nemcsak hogy megszentel minden cse
lekedeteket, hanem az a nagy lelki nyereség is jár vele, hogy 
a dolgos embert különféle vétkektől visszatartóztatja. Ugyan
is, a munkás embereknek egyik nagy hibája az, hogy a ki
alkudott munkabért keveselvén, azt -ha módját ejthetik,
vagy holmi lapogatással szokják pótolni, vagy a munkát 
hanyagul teszik, a hol lehet, magukon könnyebhítnek, és 
az időt ácsorog va töltik el; -meg nem gondolván azt, hogy, 
ha az érdemlett bért a munkástól elfogni égbekiáltó vétek 1): 

nem csekélyebb bün érdemtelenül fölvenni a bért. A melly 
munkás tehát jó szándékkal az Isten dicsőségére ajánlja fol 
fáradozását, az minden bizonynyal őrizkedik is efféle bünök
töl; mert ö úgy tekinti a kézi munkát, mint isteni szalgá
latot: azt pedig a legelfajultabb gonosz se gondolja, - nem 
merészli gondolni, hogy vétkes cselekedettel az Istennek 
szalgálatot tehet, de tudja ellenben azt is, hogy az ur Isten 
maga mondot.t Jeremiás próféta által átkot azokra, kik a va
lóságos isteni szalgálatot is álnokul teszik 2). 

A munkás embereknek másik nagy hibája az, hogy 
bé kételenkednek és zúgolódnak azért, hogy mások fáradság 
nélkül is bövelkedök és gazdagok , ök pedig verejtékes mun
kájok mellett is szükölködők és szegények; s ennél fogva 
nem igen tartják véteknek a náloknál gazdagabbnak javai
hoz nyulni. A melly ember az Isten dicsöségére irányozza a 
maga kétkézi munkáját, az minden bizonynyal óvakodik 
az efféle vétkektőL Mert először meggondolja azt , mit a 
Szeutiélek mond bölcs Salamon által , hogy az embert a ma
ga tulajdon szája kényszeríti a munkára 3); mert szent Pál 

1) Jak. 5, 4. _z) Jerem. 48, 10.- 3 ) Példb. 16, 26. 
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apostol is azt mondja, hogy a ki nem akar dolgozni, az nem 
is méltó arra, hogy táplálkozzék 1); annál inkább meggon
dolja azt, hogy az isteni törvény nem azt mondja: - ne 
lopj a szegénytől; hanem egyátalán tiltja: "n e o r o z z." De 
a jó szándékkal dolgozó és fáradságát Isten dicsőségére fol
ajánló munkás azt is tudja, mit aquinai Tamás mond: hogy 
az Itélőbiró által nem arról fogunk egykor megkérdeztetni, 
milly gazdagok voltunk, hanem arról, szent életet éltünk-e? 

Azokat, kik a sulyos és fárasztó munka miatt zúgolód-
1]-ak, ezen megjegyzésre igen méltó szókkal szólítja meg sz. 
Agoston: "Vajjon te zúgolódó öreg, ha én neked azt igér
hetném és pedig bizonyosan, hogy én téged ismét fiatallá 
tehetlek, és még sok számos évekig ép erőben és egészségben 
élhetsz, - vajjon jó öregem, ezen igéretem fejében nem ten
nél-e meg teljP-s készséggel mindent, a mit csak tőled kiván
nék? És ime, balgatag te, én az Istennek, az örök igazság
nak szavalval igérek neked nem néhány esztendőt, hanem 
örökön örökké tartó mennyei boldogságat, ollyan boldogsá
got, minőt csak a mindenható Isten adhat: vajjon annak el
elnyeréseért nem hasonlíthatlanul sokkal méltóbb-e, hogy a 
te napi munkádat béketüréssel teljesítsd, és azt az Isten di
csőségére folajánld ?" 

Végre a munkát megelőző jó szándékból a munkásnak 
az a nyeresége és vigasztalása is van, hogy ha egyszer más
szor el is marad munkájának sikere, de a lelki haszon bizo
nyosan el nem marad soha. Azért az értelmes keresztény 
munkás nem fakad soha .az Isten ellen zúgolódásra, ha fára
dozásai meghiúsulnak. Ö meg tud a mennyei Atya akarat
ján nyugodni, mert hiszi és tudja, hogy az mindeneket böl
csen intéz el, és azért a földi áldásnak megtagadását is az 
embernek lelki hasznára tudja fordítani. Vagy midőn valaki 
elbizván magát gazdagságában, fölfuvalkodottá, kevélylyé 
tobzódóvá, könyörületlenné lesz, s az Istenről és halhatatlan 
lelkéről egészen elfeledkezik: nem szolgál-e lelki hasznára, 
ha az Isten megvonja tőle áldását, és egy vagy más csapá
sokkal meglátogatja, mellyek őtet megalázzák, és annak 
imádására vezetik, kitől minden jó adomány és tökéletes 

1) IL Tess. 
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ajándék származik 1). Hát a mell y embernek szive megkö
vesedett, mellyct ernhertársának semmi némü szüksége, nyo
morosága, szerencsétlensége könyörületességre nem lágyít
hat: nem szolgál-e lelki hasznára, ha az isteni gondviselés 
ollyan állapotm juttatja őt, hogy mások jótékony könyö
rületességére szorul, és ez uton tanulja meg a felebaráti szent 
törvényt? 

• • * 
Ezekből megértettük, k. a.! nemcsak azt, hogy dolgoz

nunk kell, hanem azt is, hogy mikép tehetjük azt meg, 
hogy fáradságunk sohase legyen hasztalan, hanem azt min
denkor áldás kövesse, és pedig bizonyosan. Ez olly érdekes 
tanulság, mikép érdekes rninden ernbernek a maga ideig és 
örökké tartó boldogsága; következésképen valamint minden 
embernek szivén fekszik boldogsága: úgy vegye szivére, a 
hallott lelki oktatást is a maga mindennapi munkálkodásá
ban követni, azt mindenkor Jézus nevében k~zdvén, foly
tatván, és az lsten dicsőségére fölajánlván. Igy Yárhatja 
bizton munkájára az égi áldást itt , jövendőben pedig az Ité
löbirónak azon örvendetes és örökké boldogító szavait: 
"Ö r ü lj j ó sz o l g ám, m i v e l a kevés b e n h í v v o l t á l, 
m e n j b e a t e U r a d n a k ü r ö rn é b e 2). A me n. 

1 )Jak. l , 17. - 2) Máté: 25, 21. 



Pünkösd után V. vasárnapra. 
Valaki atyjafiára haragszik, az itélet alá tartoz,ik. 

Máté: 22, 5. 

A régi bölcsek a haragot a lelki erősség sP.gítöjének ne
vezték, de csak a józanság és mérséklet határi között tar
tózkodó haragot. Ugyanis, miként a szivnek minden termé
szetes indulata, úgy a harag is lehet csendes, józan, mér
sékelt; de lehet zajongó, tulságos és úgy szólván elmebó
dító; s valamint egyéb indulatok, úgy a harag is izgathatja 
az embert jó, istenes, dicséretes czélra, és izgathatja erkölcs
telen és vétkes cselekedetre. E szerint azután maga a harag 
is lehet vagy üdvös és dicséretes, vagy pedig vétkes és kár
hozatos. 

Nincs az evangeliumban parancsolat, mellyet Krisztus, 
az isteni tanító sürgetösebben ajánlana, mint a szeretetnek 
két parancsolatját. - És valljuk meg, nem igen van még is 
az evangeliumban parancsolat, melly ellen gyakrabban vét
keznének az emberek, mint épen a keresztény szeretetnek 
törvénye ellen; és pedig mind az isteni, mind a felebaráti 
szeretet ellen. Ez utóbbiról van itt különösen szó. Ezen fele
baráti szeretet elleni vétkek, Krisztusnak a fölolvasott evan
geliumban előadott tanítása szerint, vagy csupán a szivben, 
vagy szávai, vagy cselekedettel szoknak történni és véghez 
menni. 

A farizeusok a sziv vétkeiről nem akartak tudni sem
mit, noha Krisztus sokszor megfeddette öket, mondván: 
"Miért gondoltok a ti szivetekben gonoszt?" 1) 

1) Máté : 9 , 4. 
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A képmutató farizeusok azt hitték és tanították , hogy a fe
lebaráti szeretet ellen csak az vét, a ki valakit megöl; de 
különben felebarátja ellen haragot forraini a szivben, sőt azt 
csufoló, becstelenítő, szidalmazó szavakkal illetni, nem tar· 
tották véteknek. S ezen hibás vélekedés megczáfolására mon
dotta azistenimester: "Valaki atyjafiára haragszik, 
az itélet alá tartozik," már az is büntetésre méltó; de 
még keményebb büntetést érdemel az, ki haragjában a ma
ga felebarátját rágalmazó vagy épen szidalmazó szavakkal 
illeti, s boszút áll rajta. 

K. a! nem keve!"en vannak a keresztények között is, 
kik a farizeusok módja szerint, sőt annál is hibásabban és 
gonoszabbul gondolkoznak; kik nemcsak véteknek nem tart
ják sz ívökben haragot, gyül öletet, hoszú t forraini mások el
len, hanem egyébféle vétkeiket is azzal szokják mentegetni, 
hogy a harag vitte öket egy vagy más vétekre. Helyes le
gyen-e ezek mentegetőzése vagy nem, ki fog tetszeni a jelen 
lelki oktatásból, ha megértjük, h o g y v a n h a r a g, me ll y: 

1-ör n e ru b ü n ö s , h a n em i nk á b b ü d v ös és 
szükséges; hanem vigyázzunk, hogy vétkessé 
ne váljék;- de van: 

2-or v é t k e s és kár h o z a t os h a r a g is; e z e n 
p e d i g v e g y ü n k e r ő t. - Figyelmezzetek. 

l 

Hogy a harag nem vétek mindenkor, az Krisztusnak a 
fololvasott evangeliumban említett azon szavaiból világosan 
kiderül: "Valaki atyjafiára haragszik, az itélet 
a l á t a r t o z ik ;" mert ezen sza vak azt jelentik , hogy meg 
kell előbb vizsgálni és bírálni, ha vajjon a harag vétkes szán
dékból eredt-e? vétkes módon tünteti-e ki magát? és vétkes 
czélra vezet és törekszik-e? Ha ezen, vagy hasonló vétkes 
körülmények fol nem találtatnak a haragban, azt nemcsak 
véteknek, Isten előtt büntetésre méltónak nem itélhetni, ha
nem, ha jó szándékból ered, és a mérséklés határai között 
szent czélra törekszik, még üdvös is lehet és valóságos ke
resztény kötelesség. Ezt tanítja sz. Dávid is, midön mondja: 



578 

"Ha harag gerjed föl bennetek, vigyázzatok, 
h o g y n e v é tk e z z e t e k." 1) 

Ha tehát az isteni és felebaráti szeretet azért gerjeszt 
fol bennünket haragra, mivel látjuk vagy halljuk, miképen 
az ártatlanság, szemérmetesség, ájtatosság szemtelen pajkos
sággalletapodtatik; s mivellátjuk vagy halljuk az Isten, ker. 
kath. hit, és anyaszentegyháznak üdvösségre vezető szent 
törvényei, ájtatos gyakorlatai ellen szórt gúnyos beszédeket; 
ha - moridom - ezen és hasonló esetekben az isteni és fe
lebaráti szeretet haragra gerjeszti szivünket azért, hogy a 
megsértett igazságot védelmezzük, a bünt meggátoljuk, és 
az erény ösvényéről eltántorodott bünössel vét.két megismer
tessük, ha hatalmunkban áll, érette megfenyítsük, és azt az 
eltévesztett keresztény jámborság utjára visszatérítsük: a mi 
haragunk üdvös és szent, sőt kötelességünkben is áll, mint 
aranyszáju sz. János mondja: "Akkor szabad, sőt dicséretes 
a harag, midön nem magunkért, és nem a rajtunk elköve
tett sérelemért állunk boszút, hanem hogy a bünösöket za
bolázzuk; mert illyenkor a vétekre haragszunk, nem pedig 
fele barátunkra." 

Illyen szent haragra gerjedt hajdan Mózes, midőn látta, 
hogy a Sinaihegy tövébe megtelepedett Izráel népe bálványt 
imádott épen azon idő alatt, mig a hegytetőn Isten azt 
a parancsolatot adta a népnek: "Idegen isteni d ne le· 
gyenek, s faragott képet ne csinálj magadnak, 
hogy azt imádjad:"- ezen vétkes cselekedet általany
nyira folindíttaték Mózes, hogy az Isten által neki adott törvé
nyek kötábláit az egész nép szemeláttára összezuzta 2). Hát 
maga a mi alázatos és szelid szivü isteni tanítónk Jézus 
Krisztus, nem gerjedt-e több iz ben haragra, midőn a meny
nyei Atya dicsősége és az igazság és jó erkölcsök elleni vét
kes cselekedeteket látta, hallotta? A jerusálemi templom
ból nemde szinte ostorral kergette ki azokat, kik az Isten
imádás szent helyét megbecstelenitve, azt kereskedés és vá
sárlás helyévé tették? 3). Az isteni mester példáját követték 
a tanítványok is. Így példaul sz. Péter Annaniás és Zafira 
ellen egyetlenegy hazugságukért annyira fölgerjedt, hogy 

1) Zs6lt. 4 1 5.- 1) M6zes: 32 1 19.- 3) Ján. 2 1 15. 
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szörnyü halállal büntetné meg őket. Nemkülönben sz. Pál 
apostol is, szemevilágának elvesztésével verte meg az ördön
gös Elimást azért, hogy Krisztus tanításának terjesztését 
akadályozta 1). 

V aj ha hasonló szent haragra ébresztené most is a keresz
tényeket a letapodott jámborságnak védelme, és az Isten, s 
az egyedül üdvözítő szent hit és egy ház sokféle módon meg
sértett ügye melletti buzgóság! Nincs, fájdalom! nincs nap, 
de nincs talán óra, mellyben e szent haragra ok és alkalom 
nem ajánlkoznék!- Vagy nincs-easzülőknek és pedig igen 
gyakran elegendő okuk és alkalmuk illy szent haragra ger
jedni , midőn magzataiknak egymás közötti versengésöket 
és czivódásaikat látják? vagy midőn a még csak dadogni 
kezdöktől is már a legborzasztóbb szitkokat hallják, és egyéb 
kihágásaikat tapasztalják a kisebbeknek úgy, mint a na
gyobbaknak? Tudják meg az efféle gondatlan szülők, ha 
magzataiknak latorságait elhallgatják, és kellő fenyíték nél
kül behunyt szemekkel nézik, s azok büne őket szent ha
ragra nem gerjeszti, tudják meg, mondom az illyen gondat
lan szülök, hogy ök ez által az Istent indítják magok ellen 
büntető haragra. Tanuljanak ezek Heli főpapnak szomoru 
esetéböl, kit az ur Isten szörnyü halállal büntetett azért, mi
vel fiait az előtte tudva lévő vétkes cselekedetekért kellő 
szigorusággal nem fenyítette meg 2). Nem különben, ha
sonló szent haragra gerjedni elegendő oka, sőt szoros köte
lessége van minden cselédtartónak és előljárónak,; "kik- sz. 
Gergely pápa mondása szel'int - cselédeiknek és alattva
lóiknak vétkeiben mindannyiszor részesülnek, a hányszor 
azokat észrevett vétkes tetteikért meg nem fenyítik, és öket 
vétkes szakásaiktól elvonni, és az isteni félelem s erény ös
vényére vezetni elmulasztják." 

Azonban akármilly igazságos okból keletkezzék is a 
harag, és bármilly üdvös és szent czélra legyen is az irá
nyozva: szükséges, hogy az a kellő mérséklés között marad
jon, és hogy türhetlenséggé, indulatosság gá, és merő bo
szúállássá ne fajuljon. Azért igen sajnos dolog az, mit igen 
gyakran tapasztalunk hogy, midőn példaul a szülők , a 

1) A.post. C~. 1a.- 2) I. Kor. 4, 18. 
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gazdák és elöljárók a bünt akarják alattvalóikban meggá
tolni és fenyíteni, majd a keresztény szigoruság válik kegyet
lenkedéssé; majd meg a legirtóztató bb átkokra és szitkokra 
fakadnak , és pedig talán épen akkor, mikor másokat a ká
romkodásért dorgálnak. K. a.! a bünt gátolni, s a bünöst 
megtériteni akaró haragnak szeretetböl kell származnia;· a 
szeretet pedig - sz. Pál tanítása szerint - épít lelkiképen, 
nem pedig ront 1): "A sz ere tet-- úgymond tovább szent 
Pál - t ü r ő, ke g yes, a sz e re t e t n em cs e l ek sz ik 
g o n o sz u l , n em ke r e si a m a g á é t" 2). Ha tehát az is
teni és felebaráti szeretet gerjeszt bennünket haragra, a vétek 
meggátlása és a vétkezőnek megtérítése végett: úgy csele
kedjük azt, hogy aszeretet törvénye ellen ne vétsünk épen 
akkor, midön azon szeretetnek parancsolatát akarjuk teljesí
teni; következéskép kövessük sze nt J ó b tanácsát, ki azt 
mondja, hogy vigyázzunk magunkra, nehogy a harag meg
győzzön bennünket, és erőt vegyen az okosságon 8); mert 
akkor a harag könnyen boszúállássá válik, a hoszúállás pe
dig elkárhoztatja a lelket 4). 

Midön tehát k. a.! az elnyomatott igazságnak, a meg
sértett ártatlanságnak, dölyfösen megvettetett és vakmerő 
szemtelenséggel csuffá gúnyoltatott szent hitünk és egyhá
zunknak védelme haragra gerjeszti szivünket: haragunk min
denkor és egyedül az isteni és felebaráti szeretetnek tiszta 
forrásából eredjen , és ugyanazon szeretetnek határai között 
maradjon, mert azokat átlépve, a szent és üdvös harag vét
kes és kárhozatos haraggá válik. Miről a második részben. 

Il 
Ha sz. Dávidnak már fölhozott szavait tekintjük: "H a 

harag gerjed föl bennetek, vigyázzatok hogy 
n e v é tk e z z e t ek," világosan kitünik azokból, hogy a 
harag ollyan is lehet, melly által vétkezik az ember; melly 
következéskép vétkes és kárhozatos harag. Egyébiránt, ha a 
mindennapi tapasztalásból akarunk szólani, meg kell vallani, 
hogy az emberek jobban ismerik a vétkes és kárhozatos ha
ragot, mint azt, mellyet üdvös és szent haragnak méltáu 
nevezünk; és több keresztény embernek szivét égeti és emész-

1) I. Kor. 8, 1. - 1) I. Kor. 13, 4. - 8) Job. 36, lS.- ')Job. lS, 14. 
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ti a kárhozásra méltó haragnak tüze, mint éleszti az isteni és 
felebaráti szeretetből fakadó szent haragnak gerjedelme. 

A vétkes harag, mint tudjuk, leginkább abból szakott ke
letkezni, ha valaki vagy becsületünk ben, jó hirünkben ne
vünkben, vagy egyéb javainkban megsértett és megkárosí
tott. Ugyanis, kétségbevonhatlan igazság az, hogy minden 
embernek veleszületett természeti joga van a magaminden 
néven nevezhető javaihoz, és igy szükségképen azok védel
méhez is; mert szinte természetes indulat az emberben az is, 
miszerint nemcsak fájlalja, ha ö vaJaki által akármi javaiban 
megkárositta tik, hanem igazságos kárpótlást is követelhet 
az öt megsértötöl, miként az Isten könyvének eme szavai
ból kiviláglik: "Gondod legyen a jó névre, mert az jobban 
megmarad neked, ruintsem a drága nagy kincsek" 1). Azon
ban mivel minden embernek egyiránt meg van ezen joga a 
maga jogaihoz és azok védelméhez, önkint következik eb
ből, hogy megsértett javaink védelmezésében csak odáig ter
jeszkedhetünk, és kárpótlást csak olly módon követe]hetünk, 
hogy a minket megsértő felebarátunknak viszont javaiban 
kárt, becsületében sérelmet ne okozzunk; mert mihelyt az 
önvédelem ezen határt átlépi, az boszúállássá és így vétkes 
haraggá válik. Tehát, essék bár fájdalmasan k. a.! rnidön 
becsületünkben vagy egyéb javainkban megsértetünk: a 
fájd~lmat, a neheztelést, a haragot még se engedhetjiik any
nyira növekedni, hogy a minket megsértőnek viszont meg
károsítására, kisebbítésére törekedjünk; annál inkább őriz
kedjünk attól, hogy neheztelésünk engesztelhetlen haraggá, 
kibékülhetlen ellenségeskedéssé váljék. 

E végre pedig egyik legfoganatosabb mód az, hogy a 
föllobbant haragnak e ls ő gerjedelmét igyekezzünk elfojtani, 
vagy legalább zabolázni; mert az Isten könyvének szavai 
szerint "valamint a tüz elhamvad, ha fát nem rakunk is 
rá" 2): úgy a harag indulatja is lecsillapszik magában, ha 
annak hoszú- sugta szavaink vagy tetteink által táplálékot 
nem nyujtunk. úgy cselekedjünk tehát miként sz. Dávid, ki 
azt mondja maga felől, hogy midön szive fölháborodott el
lenségei ellen, nem szólott semmit, mint a néma 3). Igen 
helyén van itt egy régi pogány bölcsnek példáját fölhozni, 
1) Ecel. 41, 15. - 2) Ecal. ll, 34. - 8) Zsolt. 76, 5. 



582 

ki, midőn egykor szolgája folharagítá, azt mondá neki: "Kö
szönd, hogy most haragra vagyok gerjedve, mert különben 
kegyetlenül meglakolnál !" Oh k. a.! hány ezeren bánták meg 
azt keservesen, hogy a harag első follobbanása által elhagy
ták magokat ragadtatui , és időt nem engedtek a fölháboro
dott vér és epe lecsendesedésére! Igazán mondja bölcs Sala· 
mon, hogy "a haragos ember versengést okoz, - háborgást 
indít, és a ki könnyen megharagszik, az hajlandó lesz más 
vétkekre is" 1). Látunk naponkint példákat és pedig nagyon 
szomorítókat: mire viszi a harag dühe azokat, kik azt mind
járt keletkezésében nem igyekeznek zabolázni; de mutat a 
mi okulásunkra maga a szentirás is illyent Saul királyban, 
kit a zabolátlan harag mintegy eszeveszett tébolyodottá tett, 
és elsőben a büntelen Dávidot, azután a maga tulajdon fiát 
- Jónatást - akarta megölni 2). Igen helyesen mondotta 
azért Salamon, a bölcs király: hogy ,J e l es e b b a z i n d u
l a t a i n u r a lk o d 6 a v á r o s o k me g h ó d i t ó i n á l" 3). 

Ha azonban minden óvakodásunk mellett is nagyobb 
mérték ben ragadta meg ked él y ünket a harag indulata: igye
kezzünk legalább annyira erőt venni azon, hogy hoszúállásra 
ne vetemítsen bennünket; a kártételt kártétellel , a rágal
mat rágalommal ne viszonozzuk; magunk ügyében magunk 
birája sohase legyünk. Ha nagyobb a bajunk, keressük an
nak orvoslását a törvény utján; a csekélyebb sérelmet pedig 
nyögjük cl csendesen. Vagy, ker. atyámfia! gondold meg jól, 
mit nyersz veJe, ha a te szidalmazó, kisebbítő, rágalmazó 
felebarátodat a legborzasztóbb átkokkal, a legbecstelenítöbb 
rágalmakkal terheled is? talán ez uton megsértett becsüle
tedet visszaszerzed? Talán a rád kent piszokból kitisztítod 
magadat? vagy talán ellenségedet elnémítod? Teljeséggel 
nem! Sőt megtudván ellenséged boszankodásodat, az ellene 
szórt szidalmakat, azt mondja: ime, hogy boszankodik; .... 
ha bünös nem volna, nem venné magára az én sértegető sza
vaimat! - Rajt.a tehát! ezután még több becstelenséget, és 
mocskolódást viszek véghez rajta - had~ egye a méreg l -
Hogy ez a mai rosz világban szóról szóra így szokott tör
ténni, kiki jól tudja; következéskép tudhatja azt is kiki, és 

1)Péld. ló, 18 1 19 1 22. - 2) I. Kor. 19, 20. 20, 39. - 3) Péld. 16, 32. 
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meg kell ismernie , mikép az ellenség ellen szórt rágalmak 
nemcsak semmit se használnak, hanem inkább ártanak. 

De a keresztény szeretet még avval nem elégszik meg, 
hogy ellenségünkön boszút ne álljunk; hanem azt kivánja 
és parancsolja, hogy annak szivböl megbocsássunk, vele ki
béküljünk, és őtet szeressük; "me r t - ezek Krisztus sz avai 
- ha csak azokat szeretitek, kik titeket szeret
n e k , m i c s o d a j u t a l m á t v e h e t i t e k '? n e m e z t c s e
lekszik-e a publicanusok'? Legyetek ti azért 
t ö k é l e t e s ek , m i n t a t i m e n n y e i A t y á t o k t ö k é
I e t e s. S z e r e s s é t e k e ll e n s é g e i t e k e t i s ; j ó t t e g y e
tek azokkal, kik titeket gyülölnek; és írnád
k o z z a t o k a z o k é r t , k i k t i t e k e t ü l d ö z n e k és r á
g almazna k" 1). 

A megbocsátásnak és kibékülésnek pedig minél előbb 
meg kell történnie, úgy, hogy !lz. Pál tanítása szerint a nap 
le ne nyugodjék haragunkon 2). Miért kivánja pedig az is
teni mester tőlünk annyira a kibékülést? mert "a z é n 
mennyei Atyám sem bocsátja meg nektek a ti 
büneiteket, ha kiki meg nem bocsát szivből 
a z ő a t y j a fi á n ak" 3). Oh pedig k. a.! közülünk kinek 
és hányszor nincs szüksége a bünbocsánatral - Emellett még 
azt is világosan megmondotta isteni tanítónk , hogy mig ha
ragot tartunk szivünkben valaki ellen, addig semmiféle jósá
gos cselekedetünk nem talál kedvet az Isten előtt. Mi lehet 
k. a.! kedvesebb az lsten előtt, mint az áldozat? Még is azt 
mondotta Krisztus, hogy "ha ajándékot v iszesz az oltárra, és 
ott az oltárnál jut eszedbe, hogy valakivel haragban vagy, 
hadd ott az oltáron ajándékodat, és menj előbb megbékülni 
atyádfiával, és azután mutasd be áldozatodat" 4). Hallottad, 
megértetted haragtartó bünös atyámfia Krisztus szavait? 
Tudd meg tehát boldogtalan ember, hogy se imádságod ra, 
se kérésedre nem hajlik az Isten mindaddig, mig szived 
hajthatatlan , engesztelhetetlen marad felebarátod iránt! 
"Nincs Isten előtt irgalom annak számára, ki irgalmasságot 
nem cselekszik felebarátjával" mondja sz. Jakab apostol 5). 

Le fogsz tehát szerencsétlen haragtartó bünös, le fogsz az 
irgalmas Isten lábaihoz borulni, és bünbocsánatért esdekleni, 
i) Mát. 5, 4, 4.-· ~)Ef. 4, 26. - s) Máté: 18, 35. - ')Mát. 5, 33.- 5) Jak. 2, 13. 

P&izmánr .. füzelek. Kiadja 8 Szenl I!!IVIÍD h'uulal. v. rüz. 38 
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de azt fogod hallani : "Nincs Isten előtt irgalmasság annak 
számára, ki irgalmaEtságot nem cselekszik felebarátjával"! 
Bánkodni, síránkozni fogsz büneid fölött , melledet vered a 
templom pitvarában álló publikánus módjára, mondván: "Is
t~n! légy irgalmas nekem bünösnek" 1) ; de a felelet- csak az 
leend : "Nincs irgalmasság Isten előtt annak számára , ki ir
galmasságot nem cselekszik embertársával !" 

De még itt sincs vége, haragtartó bünös, a te szerencsétlen
ségednek; mert azt mondom, félve és rettegve mondjad az Ur 
imádságának eme szavait: "Bocsásd meg ami vétkeinket, 
m i k é p e n m i i s m e g b o c s á t u n k e ll e n ü nk v é t e t
t eknek," 2) félve és rettegve mondjad e sz. igéket, mondom; 
mivel azon szent igékkel önmagad mondod ki magad ellen 
a legirtóztató bb átkot, a halál és kárhozat ítéletét mindad
dig, mig meg nem bocsátasz az ellened vétkezőnek. J .. árn, 
azon szent szavakban azt kéred az Istentől, hogy valamint 
te gyülölöd ellenségedet: úgy gyülöljön az Isten is téged; 
valamint te nem kiván od gyülölt ellenségedet látni:· úgy 
az Isten se engedje meg neked, hogy vaJaha láthassad őtet 
szent országában; valamint te kivánod és keresed felebará
tod kárát, veszedelmét~ gyalázatát: úgy az lsten is boritson 
el téged örökre szégyennel és kárhozattal a pokol sötétségé
ben; valamint te nem kivánsz felebarátoddal jót tenni, a 
szükség idején neki segedeimet nyujtani: úgy az Isten is 
hagyjon el téged, és vonjon meg tőled minden kegyelmet és 
áldást. "A t e s z á j a d b ó l i t é ll e k m e g t é g e d , g o n o s z 
sz o 1 g a" 3) ru ond ja az ill)' imádságra az igazságos menn)'ei 
király. Nem panaszkodhatol szigoruságom ellen; mert ma
gad kéred tölem a könyörületlenséget. - Ez így lévén, 
nem igazsággal mondottam-e, haragtartó atyámfia l hogy 
félve és rettegve ru ondjad az U r imádságnak említettem sza
vait!? Ehhezképest mondja aran yszáju sz. J án os is : "Ha imád
ságodat ellenséges szivvel mondod, jobb az imádságot abba 
hagynod, és siess atyádfiával megbékülni, és azután végezd 
imádságodat" 4). 

Igaz k. a.! hogy a szóval vagy cselekedettel rajtunk 
véghezvitt sérelmet békével turni, ellenségünknek megbocsá
tani, sőt ö tet szeretni, vele jót tenni, az emberi természetet 
1 ) Luk. 18, 13. - 2) Máté: 6, 12. -a) Luk. 19, 22. - ') Hom. XVI. in Mu.th. 
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tekintvén, nem csekély föladat, sőt a keresztény szeretet
nek egyik legnehezebb próbája; azonban ki merészkedik 
még is azt mondani, hogy az Istennek, a mi mindentató te
remtőnknek nem volna hatalma tőlünk azt kivánni? Vagy 
ki tudná azt bebizonyítani, - miként sz. Jeromos megjegy
zi , - hogy a végnélkül bölcs ur lsten nekiink lehetetlensé
get parancsolna? Vagy, haragtartó atyámfia! kérdem tőled, 
tudod-e, akarod-e az Istent szeretni? Ha azt feleled, igen; 
én meg azt mondom, és pedig lsten szavával mondom , -
hogy mindaddig nem szereted az Istent, mig felebarátodat 
gyülölöd; mert azt mondja az lsten könyve: "A ki a z t 
mondja, szeretem az Istent, és felebarátját 
g y ü l ö l i , h a z u g a z ; me r t a k i n e m s z e r e t i fe l e
barátját, a kit lát; az Istent, kit nem lát, mi
képen szeretheti" 1). Ha tehát, ker. atyámfia! az Is
tent kívánod szeretni, békülj meg ellenségeddel, bocsáss 
meg neki szivből, és szeressed őtet, mert csak akkor szeret
heted az Istent is, és ez által mutatod meg, hogy Krisztus 
tanítványa vagy, miként világosan mondja maga sz. János 
evangelistánál: "A r r ó l ism e r n ek m e g t i t ek e t a z 
emberek, hogy az én tanítványírn vagytok, ha 
e g y más t sz e r e t i t ek" 2). 

Oh k. a.! vajjon Krisztus tanítványai vagyunk-e tehát, 
ha a fölzajdult harag indulatát titkon tápláljuk keblünkben, 
és csak az alkalmat lessük, hogy hoszúnkat minél nagyobb 
dühvel kiönthessük ellene? Sőt nem vagyunk-e önmagunk
nak legkegyetlenebb ellenségei, ha e kárhozatos indulatot 
több esztendők folytán, sőt talán szinte halálunk órájaig táp
lálván magunkban, az szünet nélkül mint mérges féreg 
rágódik szivünkön? És ha hoszúnkat tölthettük is ellensé
günkön, lecsendesedik-e a sziv, visszatér-e a lélek nyugal
ma? Oh nem! Ekkor meg más féreg támad abban, melly 
még kegyetlenebbül dulja a belcsendességet, t. i. a lelkiis
meret mardosása, melly az ellenségünkön véghezvitt hoszú
állásért éjjel nappal üldöz bennünket; me r t n i n cs - nem 
lehet - az istenteleneknek békeségök, mondja 
lsaiás proféta 3), sőt kibékülés nélkül a más világon sem 
szünik meg soha ezen féreg bennünket kinozni 4). 

1) I. Ján. 4, 20. - 2) Ján. 13, 35.- 8 ) Is. 48, 22. - ')Is 66, 22. 
as• 
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Nagy méltatlanságot követtek el rajtad, atyámfia? De 
gondolj , kérlek, gondolj arra: hát az Isten, a menny s föld 
minder..ható ura minö méltatlanságokat szenved nem egyszer, 
hanem naponkint a maga teremtményeitől? Te az egyetlen
egy embertársad által okozott sérelmet nem tűrheted: nézd, 
oh nézd kérlek, az isteni fölség hány ezer és millió bünösök 
által támadtatik meg! A te felebarátod csak egy két szóval, 
s talán nem is rosz szándékkal , hanem csak tréfából ejtett 
és általad balra magyarázott szavával bántott meg: s az is
teni fölség ellen elkövetteLni szokott méltatlanságok nem min
deÚKor vétkes szándékból, vagy megrögzött rosz szokásból 
keletkeznek-e? Már ha az isteni fölség még is megbocsát, 
mihelyt a bünös megbánja vétkeit, és hozzá fordul bocsá
natért 1): nem kell-e neked is ellenségeddel kibékülni és neki 
szivből megbocsátani? 

• • • 

Megértettük ezekből, hogy a harag lehet üdvös és 
szent; de lehet vétkes és kárhozatos is. Amazt parancsolja, 
emezt tiltja mind az isteni mind a felebaráti szeretet. Keve
sen vannak, kik az isteni és felebaráti szeretet törvénye által 
jóvá hagyott, sőt parancsolt haragnak kötelességét teljesí
tik; de sokan vannak, kik a szeretet két törvénye által til
tott kárhozatos haragot táplálnak szivükben. Ha mi Krisztus 
követői és tanítványai kivánunk lenni, tartsuk meg e rész
ben is az ö parancsolatját, ki azt mondotta: "T a n u lj a t ok 
tölem, me r t sz e l i d és a l á z a t os s z i v ü v a g y o k" 2). 

Kövessük az ö szentséges példáját, ki nemcsak nagylelküen 
megbocsátott ellenségeinek , hanem a keresztfán függve is 
bünbocsánatot kért azoknak mennyei Atyjától 3). Az ő pél
uáját követvén' bizonyosan eljutunk egykor azon boldog
ságba, mellyet ö a béketürőknek, és szelideknek igért. 
Amen. 

1
) Ezek. :33, 11.- 2) IHáté:ll, 29.-~)- Luk. 23, 34. 



Píinkösd után VI. va.sárnapra. 
s~ánom a sm·eget; mert ime mtír hm·mad napja, hogy 

velem vannak, és nincsen mit enniök. - Márk: 8, 2. 

A ki tanulni akar, sokat tanulhat a fölolvasott evan
geliumból: tanulhat buzgóságot, mellyel az Isten igéjét kell 
hallgatnunk; tanulhat kitartást, mellyel az isteni szolgálatban 
illik foglalkoznunk i tanulhat keresztény kötelességet, misze
rint az örökkévalókat a mulandóknak, a lélek üdvösségének 
keresését a test szükségeiröli szerfolötti aggódásnak eléje kell 
tennünk; végre megtanulhatja mind azt, hogy szükségünk 
idején az Istenben kell helyeznünk bizodalmunkat, mind azt, 
mi módon bizhatunk bátran az Istenben. Ezek pedig mind 
ollyan tanulságok és kötelességek, mellyek fejenkint minden 
embert érdekelnek és illetnek. Vagy mi is lehet a keresztény 
embernek szentebb kötelessége, mint az Isten igéjét hallgatni, 
tanulni és követni? hiszen Krisztus nyilván mondot.ta, hogy 
annak vagyon örök"élete, ki az ö igéit hall
g a t j a 1). Mi lehet az embernek szentebb kötelessége, mint 
Istennek hiven, állhatatosan szolgálni, és lelkének üdvét szü
net nélkül keresni? hiszen a mi isteni tanítónk világosan 
megmondotta, ·hogy csak e g y a sz ü k s é g e s , t. i. üdvössé
günk keresése 2) ; mert tegyük bár a világ minden kincsét 
magunkévá, mit használ, ha lelkünk üdv ét elvesztjük? 3). 

Én azonban a mai elmélkedésünk tárgyává a legutóbbi 
tanulságot választom, t. i. az Istenbeni bizodalmat i mert mi
dön látom, mint táplál Jézus a mai evangeliumban négy 
ezer embert, mintegy lehetetlen ki nem néznem szántófól-

1) Ján. 12, 47. - 2) Luk. 10, 42. -- 3) Máté: 16, 26. 
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deinkre, mellyeken csak úgy hullámzanak a sárguló nehéz 
búza-kalászok, mellyekben a jó Isten ismét megadja nekünk 
is mindenuapi kenyerünket. Valamint ö asztalt terített négy 
ezer embernek a pusztában: úgy terít ő asztalt mindnyájunk
nak, midön megadja a föld termését minden esztendőben. 

O h ! a z u r I st e n n e k g o n d j a v a n r á nk; b i z
z u nk t e h á t b e n n e, erről szólok 1-ör; 

mikép bizhatunk benne? erről szólok 2-or.- Fi
gyelmezzetek. 

I. 

Szükségeink általában két rendbeliek: lelkiek és testiek. 
Rövidség okáért összefoglalván mindeniket, azt mondom, 
hogy kegyes mennyei Atyánknak, amenny s föld mindenha
tó Urának és bölcs igazgatójának gondja van ránk egyaránt 
mind lelki, mind testi ügyeinkben. Ugyanis, az Istennek 
atya.i szeretetét, irgalmát és bölcs gondoskodását széles e 
világ, az ég és fold egyaránt hirdeti ugyan; de az emberi
nem fölött még is kiválólag őrködnek kegyes szemei , és rá 
terjednek ki kiváltképen áldás- osztogató jótékony kezei; és 
pedig annak minden érdeme nélkül. Vagy, k. a.! hogyan és 
mivel is érdemlettük meg, hogy az lsten minket teremtett? 
hogy a maga képére és hasonlatosságára teremtett? hogy 
belénk halhatatlan lelket adott? hogy nekünk a mennyei 
boldogságot tűzte ki végczélul? Mivel érdemlettük meg, 
hogy elküldötte egyszülött :fiát, miként kínos halálával örök 
üdvösségünket megszarezze? Mivel érdemelJük meg ama sok
féle lelki kegyelmeket és testi áldásokat, mellyekben napon
kint részesít minket? Mivel érdemeljük meg, hogy ami min
dennapi kenyerünket megadja, egészségünket, életünket fon
tartja? Mindezen velünk közlött kegyelmek nem eléggé bi
zonyítják és ismertetik-e velünk a mi mennyei Atyánknak 
irántunki kegyes gondoskodását? és nem méltán mondotta-e 
sz. Dávid "hogy az Istennek minden tulajdonságai , minden 
cselekedetei fölött legnagyobb, legdicsöbb az ö irgalmassá
ga" 1). Ehhezképest ébreszt és int is bennünket sz. Dávid, 

1) Zsolt 144, 9. 
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mondván: "Helyezd az Urban gondodat és bizodal
m a d a t, ö e l t á p l á l t é g e d;" 1) me r t ő n ek i g o n d j a 
v a n m i n d e g y ik ünk r e 2). 

Nincs ember, k. a.! kit, ha számot vet önmagával, és 
visszaemlékezik azokra, mik vele és körötte élete folytán 
történnek, saját tapasztalása eléggé meg nem gyözhetne az ur 
Istennek irántaikegyes és csodálatos gondoskodásáróL Ugyan
is, nincsenek-e számtalanok · köztünk, kiket az élet viszon
tagságaiegy vagy más bajba olly mélyen besodortak, hogy 
nem láttak részökre egyebet hátra lenni, mint a legirtóza
tosabb kétségbeesést? és ime, egy pillanat, egy nem remélt 
fordulat kiemelte öket a tátongó veszély örvényébőL Már, 
k. a.! az efféle nem ritka események mik egyebek, mint a 
fölöttünk őrködő isteni gondviselésnek kegyes csodamüvei, 
mellyek arra ébresztenek bennünket, miszerint épen a legké
tesebb és legszorongatóbb körülményekben Istenbe helyezzük 
meg nem ingatható bizodalmunkat, és hozzá emelt sziv- és 
elmével mondjuk reményteljes hiedelmünkben sz. Dávid sza
vait : "A z U r i g a z g a t j a a z é n so r s o m a t , é s s e m
minek híjával nem leszek,- az ö irgalmassága 
kisér engem életem teljes napjaiban" 3). 

Vagy, k. a.! az a kegyes mennyei Atya, kimidőn az 
egész világot eltörlötte vizözönnel, Noénak mégis módot 
mutatott a közveszélyböli megmenekülésre; az a kegyes 
mennyei Atya, ki Izrael népét 40 esztendeig kenyér nélkül 
eltáplálta a pusztában, és a ki a fololvasott evangelium sze
rint öt kis kenyerkével négy ezer kiéhezett embert kielégí
tett: vajjon nem gondoskodik-e mirólunk is? Vagy nem 
tud-e, s nem akar-e rajtunk is segíteni a szükség idején? 
Ah! távol legyen tőlünk e káromló gondolat. Halljuk csak 
mit mond a szeretetteljes Atya: "V a j j o n me g fe l e dk e z
hetik-e az anya csecsemőjéről úgy, hogy ne 
könyörüljön méhe-gyümölcsén? és ha az elfe-
1 e dk e z h e t n ék i s, é n n e m fe l e dk ez em m e g r Q
l a d" ~). Ezt bizonyitják sz. Dávidnak eme szavai is: "M i n
denek szemei tebenned biznak Ur Isten; és te 
adsz eledelt nekik alkalmatos időben; fölnyi-

1) Zsolt. 54, 23. -- 2) I. Pét. 5, 7. - 8) Zsolt. 22. - ') Is. 49, 15. 



590 

t o d a t e ke z e i d e t, és b e t ö I t es z m i n d e n n em U á l
l a t ok a t á l d ás i d d a l" 1). 

De nemcsak az áldások osztogatása által érezteti velünk 
az ur Isten kegyes atyai gondoskodását; hanem midön egy 
vagy más csapással meg is látogat minket, azt is irgalmas
ságból, atyai szeretetböl cselekszi, miként a sz. könyvnek 
eme szavai bizon-yitják: "Irgalmasság és harag vagyon az 
Istennél, de haragját irgalmassága szerint önti ki" 2). Ó, 
mint Dániel mondja, csak csöppenként ereszti ránk harag
ját; 3) irgalmasságát pedig teljes bőségben érezteti velünk -1). 
E mellett ostorozása i által mindenkor a mi hasznunkat keresi 
és akarja eszközleni a kegyelmes mennyei Atya. Azért láto
gat meg bennünket egy vagy más viszontagsággal, mert 
elfeledkeztünk róla akkor, midön áldásait bövebben árasz
totta ránk; tehát megvonja tőlünk az áldást, és ostorokat 
ereszt ránk , hogy ezek által megnyissa lelki szemeinket; 
megismertesse velünk a veszedelmet, mellyben testi és lelki 
boldogságunk forog, s így magához emelvén fól elménket, s 
szivünket, visszatérítsen az eltévesztett keresztény jámborság 
és üdvösség utjára. A helyett tehát k. a.! hogy az élet vi
szontagságai köztt békételenkednénk, Isten ellen zúgolód
nánk, mondjuk inkább teljes meggyőződésből sz. Dávid
dal : J ó n ek em, U r am! h o g y m e g a l á z t á I e n g e m ; 
me r t í g y t a n u l o m m e g r e n d e 1 e t e i d e t :>). - Aztán 
a türelmetlenség úg-y sem segít bajunkon, hanem inkább 
keserübbé teszi szenvedésink poharát; se zúgolódásunk által 
az ur Istent nem fogjuk arra kényszeríteni, hogy vegye le 
rólunk a keresztet; ezt inkább béketürésünk, a mennyei 
Atyának végzésén megnyugvó csöndes sziv, állhatatos oda
engedés, és töredelmes szivbeli buzgó imádság által remél
hetjük tőle; ki mihelyt ránk nézve hasznosnak látja, bizo
nyosan elfordítja rólunk suj tó ostorát, és béketürésünket 
áldásainak még bővebb árasztásával jutalmazza meg, miként 
ezt a sz. könyv Jób és Tobiás pátriárkák példájában mutatja. 
Ne mondjad tehát, oh! ne mondjad szenvedö atyámfia vi
szontagságaid között, bármilly sulyosak legyenek is azok, 
hogy az Isten elfeledett és elhagyott tégedet; mert bizonyos 

1
) Zsolt. 144. - 1) Ecel. 16, 12. - 3) Dán. 9, - ') T it. Jul. 3, 6. - 5) Zsolt. 110. 
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lehetsz benne, hogy mig te el nem feledkezel a te mennyei 
Atyádról, ö sem feledkezik el rólad: ki épen a rád llocsá
tott csapások által is azt akarja megismertetni veled, hogy 
ő nemcsak el nem hagyott, hanem inkább mint bölcs és 
gondos Atyaszeret téged; me rt a k i t. s z e r e t a z U r, me g
s a n y a r g a t j a a z t; és me g os t o r o z z a a z ok a t, ki
ket magához fogad 1). És emlékezzél .meg szenvedő 
atyámfia! viszontagságaid közt az érttünk szenvedett Jézus
ról , és mint ő , úgy kérjed te is az Istent: "A t y ám, irgal
mas mennyei Atyám! ha lehet, muljék el e pohár 
t ő l em ; m i n d a z á l t a l ú g y l e g y e n nd n t t e a k a r o d, 
n em m i n t é n;" 2) de emlékezzél meg eme szent s;:nvairól 
is: "A ki u t á n am ak a r j ö n n i, v e g y e föl -- hor
dozza békével- keresztjét; 3) mert a ki fed nem 
veszi keresztjét s nem követ engem, nem méltó 
h o z z ám" 4). Hordozd tehát szenvedő atyámfia! a te keresz
tedet békével mind saját lelki hasznodra, mind mások épü
letes példájára, és nyugodt szivvel mondjad viszontagságaid 
idején Jób szavait: "Amint az Urnak tetszett, úgy 
l ett , - l e g y e n á l d o t t a z U r n e v e" 5). 

De a mi nagyobb k. a.! nekünk nemcsak bátran l e h e t 
bizodalmunkat a mi mennyei Atyánkban helyeznünk, ha
nem ke ll is; mert ő parancsolja, hogy ezt cselekedjük, 
midön így szól: "1st e n b e n b i z z á l t e 1 j es sz i v e d b ő l, 
és önnön okosságodra ne támaszkodjál; minden 
cselekedeteidben Istenről gondolkodjál, ö 
e g y e n e s ös v é n y e n fo g j a v e z 6 r l e n i l é p és e d e t." 6) 

De halljuk Jézusnak a kegyes Üdvözítőnek krgyelemteljes 
parancsát. "T ek i n ts é t ek , így szól ö, a z é g i ro a d a r a
k a t, me r t n em v e t n ek, se n em a r a t n ak, se cs ü
rükbe nem gyüjtenek; és a ti mennyci Atyátok 
t á p l á l j a a z o k a t. N e m b e c s e s e b b e k v a g y t o k - e 
ti azoknál?-- Ne töprenkedjetek azért ruond
ván: mit fogunk enni, vagy mit fogunk inni, 
vagy mivel fogunk ruházkodni?- A ti Atyá
t ok t u d j a, h o g y m i n d e z ek b e n sz ük ö lk ö d tök, 
é s m i n d e z ek e t m e g i s a d j a u e k t ek , c s a k k e r e s-

1) Zsid. 12, 16. -- 2) Mát. 26, 39. - 8) Mát. 16, 24. - ') Mát. 10, 18. - 5) Jób: 
l, 27. - ')Péld. 3, 5-6 .. 
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s é t e k e l ö s z ö r I s t e n o r s z á g á t é s a z o 1 g a z s á
g á t" 1). Ú gy vagyon , k. a. ! ha mi szükölködök és szegé
nyek vagyunk: gazdag ami mennyei Atyánk mind
azok iránt, kik őbenne bíznak, és nevét segítségül 
h i v j á k. "A s z ü k ö l k ö d ö k n y o m o r u s á g a , é s a s z e
gények nyögése miatt fölkelek, mondja maga az 
Ur sz. Dávidnál, me gs z a b a d í t om őke t" 2). Hami gyar
lók ,.erőtlenek vagyunk: erős, sőt mindenható ami mennyei 
Atyánk, a ki ránk sulyosabb keresztet sohasem bocsát, mint 
a minőt elviselhetünk; és kegyelmet, erőt is ád annak elvi
selh.etésére, mint ezt sz. Pál mondja J). Járuljunk azért hoz
zá, mert mint sz. Dávid rnondja: "K i k h o z z á j á r u l v á n 
rá függesztik szemeiket fölvidámíttatnak, és 
a r c z u k me g n e m sz é g y e n ü l , m e g n em p i r u l" 4). 

Annál szentebb kötelességünknek tartsuk pedig a mi 
mennyei Atyánkban helyezni erős bizodalmunkat, minél 
igazabb az, hogy valamint az őbenne bízókat testi lelki 
szükségökben megsegíti: úgy ellenben megbünteti azokat, 
kik iránta bizalmatlanok. Lám magát Mózest is kizárta az ur 
lsten az igéret földéről, mert iránta bizodalmatlan volt. Ha 
tehát k. a.! irgalmas mennyei Atyánk nemcsak megengedi, 
hogy minden ügyeinkben hozzá folyamodjunk erős bizoda
lommal, hanem meg is büntetne bennünket biiodalmatlansá
gnnkért, kövessük sz. Pál intését, ki azt mondja: "J á r u l
junk bizodalommal a kegyelemnek fejedelmi 
székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és a l
k alm as időben szükséges segítségre kegyel
m e t t a l á lj u nk;" 5) me rt ő húséges az ö igéreteiben 6), és 
ki őbenne bizott, meg nem csalatkozott soha 7). - De lás
suk már: miképen bizhatunk az Isten ben. 

Il. 

Elsőben is maga Krisztus arra figyelmeztet bennünket, 
hogy mindenek előtt az Isten országát és igazságát, az lsten 
dicsőségét és lelkünk üdvét keressi1k: akkor várhatjuk biz
ton tőle azokat, mik a testnek szükségesek 8). Mert - úgy
mond - a lélek becsesebb és drágább a test eledelénél 9). K. 
1) Mát. 6, 28. - l) Zsolt. ll, 6. - 3) I. Kor. 10, 13. - ') Zsolt. 33, 6. - 5) Zsid. 

4, 16. - 8 ) Zsid. 10, 33. - 1) Ecel. 2, ll. - 8) Mát. 6, 33. - 8 ) Luk. 12, 23. 
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a.! az épen egyik legfőbb oka annak, hogy az embereknek 
az Istenbe vetett bizodalma meghiúsul, mivel a mulandó vi
lági javak keresésében ke-veset remélnek az Istentől, a lelkiek
ben pedig sokat várnak tőle. Ugyanis, sokan a mulandók haj
hászásában annyira saját erejökben bíznak, hogy az Istenrő], 
és segítő áldásának kéréséről vagy teljességgel elfeledkeznek, 
vagy csak akkor jut az Isten eszökbe, mikormárerejök fogy
táig törték magokat, a nélkül hogy fáradozásuk gyümölcsét 
látnák; ellenben a lelki dolgokban, az üdvösséget illető szük
ségekben azt várják az Istentől, hogy minden saját igyekeze
tök nélkül szakítsa szét azon lánczokat, mellyek öket egy 
vagy más vétekhez bilincselték; hogy az Isten minden saját 
törekvésök nélkül vonja őket az ájtatoság, isteni félelem és 
keresztény jámborság és üdvösség utjára. K. a. ! az evange
liumban említett sereg egészen ellenkező módon cselekedett. 
Ez ugyanis a test szükségeit egészen az Istenre hagyta, csak 
hogy Krisztus tanítását hallgathassa, és az e g y sz ük s é
ges t, az Isten igazságát és országát kereshesse; miáltal az
után méltóvá tette magát arra, hogy a testi táplálékkal is 
csodálatosan elláttatott. Mi távoljár sok keresztény ezen evan
geliumi emberek példájától! Ám azok szinte három nap kö
vették egymás után Krisztust, a nélkül hogy valamit ettek, 
vagy ittak volna; és sokan közülök nagyobb távolságról jőve 
csatlakoztak Krisztus kisérőihez: és sok keresztény nem há
rom napot egymásután , de egypár órát sajnál vagy restel 
az Isten imádására és az ö sz. igéinek hallgatására fordítani, 
holott a végre nem kellene nekik messzeföldre utazni, hanem 
igen rövid uton, talán néhány lépésseleljuthatnának az Isten 
imádásának és sz. igéje hirdetésének helyére! Ha azután az 
illyenek se testi se lelki ügyeikben nem boldogulnak, kinek 
tulajdoníthatják azt másnak, mint egyedül önmagoknak; 
mert miként sz. Dávid mondja: "az Isten megrontja azokat, 
kik hamisságot cselekesznek, és őt segítőjöknek nem válasz
tották" 1). 

Isteni tanítónknak fondicsért szavaiból azt is lehet és 
kell tanulnunk, hogy az Istenbe úgy helyezzük bizodal
munkat, miszerint magunk is iparkodjunk, mennyire tehet-

1) Zsolt. 51. 
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ségünk engedi, megszerezni azokat, mik testi szükségeink
nek fodözésére megkivántatnak. Ne várjuk tehát azt~ hogy 
ami kenyerünket is csodálatosan megszaporítsa az Isten ke
zeink között, miként az evangeliumban említett sereg kedve
ért cselekedett; elég ha áldása által gyümölcsözövé teszi fá
radságunkat. Vagy talán buzgóbban és többet szalgálnánk 
az Istennek, ha a mi táplálásunkra készen hullana az égből 
manna? Oh ne higyjük, csak ezt ne higyjük k. a.! Ott az 
Izrael népének példája; kiről azt mondja a sz. könyv: "Me g
h i z v á n a s z e r e l m e s r u g ó d o z n i k e z d e ; m e g v a s
tagodván, megkövéredvén, elszélesedvén, el
h a g y á a z I s t e n t a z ő t e r e m t ö j é t , m e g v e t é a z I s
tent az ő üdvözítőjét; idegen istenekkel baszon
tá őt" 1). Azután- ha némellyek meg nem bántódnának
azt is kérdezhetnők : kik szalgálnak most is többet és buz
góbban az Istennek, azok-e, kik olly könnyen élnek, mintha 
az égből hullana nekik a manna, vagy azok, kik verejtékes 
fáradsággal keresik mii1den falatjakat, kik sz. Pál szerint jó 
reménységgel szántanak és hintik a magot a földbe, s annak 
idejében örömmel gyüjtik össze a kévéket 2)? 

Továbbá, miképen lehet Isten iránt a mi bizodalmunk 
helyes és foganatos, megtanulhatjuk ugyan az evangelium
ban em1itett seregnek példájábóL A négy ezer ember között 
minden bizonynyal voltak ollyanak is, kik saját házuknál 
nem árpakenyérrel, hanem válogatott eledelekkel éltek, dí
szesen terített asztaloknál, nem a földre teleped ve; és ime a 
pusztában egy sem fitymálta a sovány árpakenyeret, annál 
kevesbbé zúgolódott Isten ellen, hanem megeléged.ve és há
ladatosan vette azt kiki az osztogató tanítványok kezeiből. 
Így kell nekünk is háladatosan venni ami mennyei Atyánk
tól núnden adományt, bármilly csekély legyen is az; annál 
inkább óvakodjunk pedig attól, ha az ur Isten bövebben 
árasztja ránk áldásit, hogy azokban elbizzuk magunkat, 
vagy hogy akármi módon a mi irgalmas mennyei Atyánk
nak megbántására visszaéljünk azokkal; hanem sz. Dávid 
példája szerint azon igyekflzzünk, hogy minél illöbb és Isten 
előtt kedvesebb módon bizonyíthassuk háladatosságunkat 3). 

1) V. Mózes: 32, 15, 16.- ~)II. Kor. 9. Zsolt. 125. - 8 ) Zsolt. 115. 
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Jelesül a háladatosság azt kivánja egyebek közt, hogy az elvett 
jótéteményt mi is viszont jótéteménynyel fizessük vissza. 
Igaz, hogy a rni mindenható mennyei Atyánk nem szorult a 
rni jótéteményünkre; azonban még is megtehetjük a keresz
tény háladatosságnak ezen kötelességét Krisztus tanítása sze
rint az által, ha az Isten szegényeinek nyujtunk azokból, a 
mikkel meg vagyunk áldva; mert ezen jótéteményünk an~·
nyiba vétetik, mintha azt magával az Istennel tettük volna. 1 ), 

a ki még csak egy ital vizet sem hágy jutalom nélkül, 
mellyet az ö nevében nyujtunk a szomjuzónak. 

Végre, hogy Istenbe helyezett bizodalmunknak sikerét 
bizton várhassuk, az a legszükségesebb kellék, hogy vagy 
teljességgel tiszták legyünk minden sulyosabb büntöl, vagy 
legalább erősen eltökélett szándékunk legyen, minél előbb 
lelkismeretünket kitisztítani; mert a sz. könyvnek igen vilá
gos sza va i ezek : ,) S z e r e l m e s i m , h a a rn i s z i v ü n k n em 
vádolminket -vétekről,- bizodalmunk lehet 
a z I s t c n h e z , h o g y a m i t k é r ü n k , m e g a d j a n e
künk,- ha az ő parancsolatit teljesítjük, és 
azokat cselekeszszük, amik előtte kedvesek" 3). 

Vagy az értelmes keresztény szülők egyiránt éreztetik-e sze
retetöket magzataikkal, akár legyenek azok szófogadók, akár 
engedetlenek? akár szelid jámbor erkölcsüek, akár kihágók 
és latrok? Ha emberi szülők nem cselekszik ezt, mennyivel 
inkább különbséget fog tenni az Isten az őbenne bizó gono
szok és jámborok között! Azért Jób pátriárka a gonoszok 
bizodalmát Isten előtti u t á l a t ossá g n ak nevezi 4); utála
tosságnak azért, rnert sz. Dávid szerint a gonosz azért bizik, 
az Istenben , ru ivel azt gondolja, hogy az nem bünteti meg 
a bünt .:í). Az efféle vakmerő bizakodásnál pedig mi lehet 
Isten előtt utálatosabb, miután az olly merőn ellenkezik az ő 
szentségével és .igazságáva.l? 

* * 
Mi tehát, k. a.! úgy bizzunk a mi mennyei Atyánkban, 

mint sz. Dávid mondja: fél e l ern me l, és az ő parancsolatit 
1) 1\fáté: 25, 40. - ~)Máté: 10, 4~. - 3) I. Ján. 3, 21.- ~)Jób: ll, 20. -

5) Zsolt. 49, 21. 
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teljesítve, mert az ő szemei azokon vannak, kik 
ő t e t fél ik 1). Ha jó szándékkal és lelkiismeretesen telje
sítjük kötelességünket, bizvást remélhetjük, hogy ő a mi fo
gyatkozásinkat megbocsátja. Ha egyik munkánkat siker nem 
követi, a másikban sokszorozva adhatja_ áldását. Ha az iste
nes élet ösvényétől eltántorodtunk: minden pillanatban van
nak az ö mindenható kezeiben módok, mellyek által vissza
vezet bennünket az igaz u tra, és visszafogad kegyelmébe, 
csak mi ne késsünk arra méltókká tenni magunkat. Ha bal 
esetek, viszontagságok, keresztek nehezednek ránk: bizton 
várhatjuk, hogy azoknak elviselésére elegendő malasztot is 
ád, és mihelyt üdvösnek látja ránk nézve, megszabadít azok 
terhétől bennünket; ha pedig sz. akaratjának úgy tetszik, 
hogy a halál vessen csak véget szenvedésinknek: lsten szava, 
hogy béketürésünket a mennyei boldogság fogja jutalmazni. 
Amen. · 

1) Zsolt. 32, 18. 



Pünkösd utan vn. vasarnapra. 
Ójjátok magatokat a hamis profétáktól. - Máté: 7, 15. 

Azokat nevezte Krisztus hamis profétáknak, kik mind 
példájok, mind tanításuk által másokat arra igyekeztek csá
bítani, mi Isten törvényével, Krisztus tanításával és a töké
letes erényességgel merőben ellenkezett. Nem csoda tehát, 
l?:ogy ezen hamis proféták annyira utálatosak voltak édes 
Udvözítőnk előtt, és hogy olly gondosan intette több izben 
tanítványait, hogy őrizkedjenek azoktól. Illyen hamis pro
féták pedig kiváltképen a farizeusok voltak. Valamint t. i. 
hajdan az ur Isten által küldött proféták a választott népet az 
isteni törvények megtartására oktatni, ösztönözni, a büntől 
elvonni, és az élet megjobbítására téríteni igyekeztek: úgy 
a farizeusok mindezekkel ellenkező u tra és cselekedetekre ve
zették kiváltképen az együgyü tudatlan népet, részint Mózes 
törvényeinek álnokul elcsavart magyarázása által, részint 
tettetett ájtatoskodás uk, alamizsnálkodásuk és külsőkép fitog
tatott hosszas imádságuk és jámborságuk által, melly szines
kedésökért Krisztus urunk képmutatóknak és báránybőrbe 
öltözött farkasoknak nevezé őket i mert cselekedeteikben a 
valódi jámborságnak csak képét mutatták, szivök pedig olly 
gonosz, olly ártalmas volt embertársaik erkölcsére, becsüle
tére és egyéb javaira nézve, a milly ártalmas a ragadozó far
kas a szelid báránynak életére nézve. 

Illyen hamis proféták mindenkor voltak a keresztények 
között is, és vannak mai nap is nem csekély számmal, "kik-sz. 
Dávid szerint - r o sz a t g o n d o l n ak sz i v ök b e n; me g
é l e s í t i k n y e l v ö k e t m i n t a k i g y ó i é s á s p i s m é r-
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ge vagyon ajkaik alatt" 1). Azonban nem akarok 
tulajdonképen az efféle hamis proféták gonoszságáról szólani; 
hanem mivel isteni tanítónk Krisztus Jézus is arra int ben
nünket a fólolvasott evangeliumban, hogy őrizkedjünk a 
hamis profétáktól, én is oda irányzom beszédemet, hogy kiki 
megértse abból, milly nagyon szükséges őrizkednünk a ha
mis profétáktól; de egyszersmind hogy szinte illy szükséges 
attól is óvakodnunk, hogy magunk se legyünk hamis pro
féták. Tehát 

1-ör ő r i z k e d j ü n k a h a m i s p r o f é t á k t ó l j de 
2-or ö r i z k e d j ü n k a t t ó l i s , h o g y m a g u n k s e 

legyünk hamis proféták. - Figyelmezzetek. 

l. 

A bünt a legelfajultabb gonosz ember sem szereti mint 
bünt, hanem szereti azt a hasznot, jót, nyereséget, mellyet 
a vétkes cselekedetből remél; azért ki vétekre akarja csábí
tani felebarátját, szép szin alatt ajánlja azt neki j és így a 
csábító és a jóbarátnak, jóakarónak istenes, jámbor, ájtatos 
képét veszi magára. Vagy nem i1ly módon estek-e bünbe 
már első szülöink a paradicsomban? Az Isten parancsolatá
nak megszegésére nem azon szép szin alatt csábította-e el 
azokat a kisértő Sátán, hogy mihelyt esznek a tiltott gyü
mölcsből, ollyanok lesznek mint az Isten? Nem öltött-e a 
Sátán magára kigyó alakot, s hogy a még ártatlan ember
pár annál kevesbbé gyanítson roszat, veszedelmet a tiltott 
gyü~ölcsnek megkóstolásában? nem ő evett-e elöször abból? 

Igy cselekesznek a hamis proféták is, kik sz. Pál szerint 
K r is z t us apostolaivtí változtatják magukat 
ideig óráig k ü l s ők é p e n 2), hogy a jámborokat annál 
könnyebben elámíthassák, az istenes élet ösvényétől elvonják, 
és magokhoz hasonló gonoszokká tegyék. E végre a hamis 
profétáknak szokása, 3.Z emberek romlottságát emlegetni; az 
isteni félelmet, járn borságo t magasztalni j sőt, - mint a fari
zeusok cselekedtek, - hol egy hol más jóságos cselekedetet 
is gyakorolni, hogy ez uton annál könnyebben hozzá ferhes
senek az igazi jámborok és együgyüek szivéhez. Ezen pokoli 
fortélyt pedig azok ellen szeretik leginkább irányozni, kiket 
'J Zsolt. li39, 3,'' - 2 ) ll. Kor 11, 13. 
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egye bek között legistenfélő b beknek, legjámborabbaknak lenni 
gondolnak; következéskép ezeknek legszükségesebb is a ha
mis profétáktól őrizkedniök, mint sz. Pál mondja: "A ki á ll, 
v i g y á z z o n, h o g y e l n e ess ék" 1). 

De azt kérdi talán valaki: mi hasznuk van abból a ha
mis profétáknak, ha valakit eltántorithatnak az istenes élet 
utjáról, és azt magokhoz hasonló gonoszszá tehetik? Mi hasz
nuk van? Hát k. a.! annak a pokolbeli kisértönek mi hasz
na volt abból, hogy elt~ö szülöinket az lsten parancsolatjának 
megszegésére csábította? Irigylette boldogságukat, irigy
lette azon szerencsét, hogy azok azon men~yei boldog
ságba juthatnak, me11yet ö örökre elvesztett. Igy a hamis 
proféták is irigylik a jámboroknak, hogy az emberek előtt 
tiszteletben , szeretetben , jó hirben vannak , me ll ytöl ök ma
gokat megfosztatva lenni tudják; irigylik hogy a jámborok 
az Isten előtt is kedvességet találnak, mire ők méltatlanok
nak érzik magokat; az tehát szándékuk, hogy mások is ő
hozzájok hasonló gonoszok legyenek, s azután másokat is, ma
gokat is azzal ámíthassák, hogy ök is olly jámborok mint 
mások, vagy legalább , hogy ök sem roszabbak másoknál. 

Azonban, jóllehet illy fortélyos módon közeUtenek pré
dájokhoz a hamis proféták, jóllehet Krisztus szavai szerint 
báránybőr alá rejtőznek is a ragadozó farkasok: még is meg 
lehet azokat ismerni, és tőlük őrizkedni ; mert valamint a 
f á t g y ü m ö l c s e i r ő l , ú g y a z e m b e r t c s e l e k e d e
t e i r ö l lehe t me gis me r n i, mondja isteni tanítónk 2). 

Ha tehát valameily ember gyanus előttünk: tartsuk szemmel 
annak minden tetteit, beszédit, magaviseletét, ha vajjon az 
mindenkor és mindeuütt eg-yformán olly szerényen, olly pél
dásan, és jámborul viseli·e magát, miut mielőttünk? Ha 
nem, - úgy bizonyosnak tarthatjuk, hogy az kisebb na
gyobb mértékben hamis proféta, kitől óvakodnunk kell a 
mint csak lehet, leggondosabb vigyázattal, mert kárunkra 
törekszik. 

Ugyanis a csábitók mestersége az, hogy beszédöket úgy 
forgatják előttünk, miszerint szivU.nk titkait, természeti haj
laminkat, gyöngeségeinket kitanulhassák; mi megtörténvén, 
o Ilyan dolgokat emlegetnek előttünk, mellyekröl hiszik 
') I. Kor. 10, 12.- 1) Máté: 7, 16. 

PfÍ1máoy-fü.ulek. Hiadja 1 Sunl-hlvin .Táuulal. V. für:. 39 
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hogy kedvesek előttünk. Dicsérik tehát tetteinket, magasz
talják szép tulajdonságainkat és sok jeles érdemeinket; s ha 
hibáinkat, fogyatkozásinkat el sem rejthetik is előttünk tel
jességgel, de tudják szép szin alatt menteni azokat. - S en
nél lehet-e veszedelmesebb kelepcze és kisértet erkölcsi álla
potunk megrontására nézve? Am midön az említett módon 
magasztaltatni halljuk magunkat, igen könnyen megeshetik, 
hogy magasztalt tökéletességeinkben el bizzuk magunkat, és 
elhitetvén magunkkal, hogy a keresztény jámborságban elég 
tökéletesek vagyunk , vigyáztalanokká leszünk, és fölha
gyunk azon mulhatatlan szent kötelesség teljesítésével, mi
szerint szünet nélkül nagyobb és nagyobb tökéletességre tar
tozunk a keresztényi erényességben törekedni, miként az 
Isten könyvének eme szavai mondják: "A ki i g a z, i g a
zuljon - jobbuljon- még inkább; és a ki szent, 
i g y ek e zzék még sz e n t e b b l e n n i" 1). 

Innét következik elsőbben is, hogy vigyáztalanni föl 
ne födözzük minden előttünk ismeretlen szivü és szándéku 
ember előtt szivünk titkait, nehogy azokkal visszaéljen a 
mi romlásunkra; azért igen bölcsen mondá bölcs Salamon: 
"E g é s z i n d u l a t j á t k i ö n t i a z o k t a l a n ; d e a b ö l c s 
t a r t ó z t a t j a és m é r s ék l i a z t" 2). - E mellett továbbá, 
tartsuk mindenkor emlékezetünkben, mit ugyan bölcs Sala
mon mond, hogy jobb a nyilvános dorgálás, hogysem az 
elrejtett szeretet; üdvösebbek az igazán szeretö által rajtunk 
ejtett sebek, hogysem a gyülölőnek álnok csókjai, ki mikor 
megalázza előtted magát, ne higyj neki, mert hét gonoszság 
van szivében 3). Ha tehát mások tanácsán akarunk járni, 
mások példáját követni, hallgassuk és kövessük az igazán 
szivböl istenfélöket. Bármi nagy legyen is a báránybőrbe 
öltözött farkasok száma: azért mint mindenkor, úgy most is 
va.nnak az lstennek választott szentei, vazmak buzgó imádói, 
szent törvényeinek hűséges teljesítői, és a tökéletes erényes
ségnek ollyan baráti, a minöket az evangelium kiván, s a 
kik épületes példányuJ szolgálnak mindazoknak, kik kész
akarva be nem zárják szemeiket, hogy a követésre méltó 
példákat ne láthassák. Legyünk tehát a lelkiekben is olly 

1) Tit. Jel. 22, 11.- 2) Péld. 291 11.- 8) U. o. 26, és 27. 
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előrelátók és eszesek, mint világi dolgainkban, mellyekben 
bizonyosan ollyan példát választunk, mellyet hasznunkra, 
nem pedig kárunkra vezetőnek ismerünk. Cselekedjük mi is 
azt, mire sz. Pál intette a filippii hiveket mondván: "A m i
ket tanultatok, hallottatok és láttatok énbennem, 
azokat cselekedjétek, és a b ékes é g n ek I s t e n e l es z 
veletek" 1). 

Azonban fájdalom! vannak keresztények, kik nemcsak 
nem óják magokat a hamis profétáktól, hanem önkint bele
mennek azok hálójába, vagy gyáván bele engedik magokat 
keríttetni. Találkoznak ugyanis nem kevesen, kik azt mond
ják , hogy szeretnének vétkes életök bilincseiből kibontakoz
ni, az Istennek hi ven szolgálni, és jámborabb életet viselni; 
de az a kárhozatos gondolat tartóztatja öket vissza, hogy 
majd megszólják öket az emberek! Mit mondanak majd felő
lem - így töprenkedik a boldogtalan magában , - mit 
mondanak felőlem, ki eddig az élet gyönyöreiben és egészen 
a világnak éltem, ha egyszerre megváltoztatom életem mód
ját? Csúfság, nevetség, megvetés tárgya leszek! - Már 
k. a.! a melly ember elméjében ezen vészhozó gondolat meg
fészkelte magát, annak fülei mellett sikertelenül hangza
nak el a legszentebb, legüdvösebb, legszivrázóbb intések, ta
nácsok és oktatások is, bárkitől származzanak azok; mert 
azokra hallgatni, azokat követni az élet szabadossága, a vi
lágnak tetszeni-kívánás és kevélység nem engedi; azért 
mondja a sz.könyv, hogy "minden bünnek kezdete a 
kevélység, sa kiben kevélység van, elszakad 
az Istentő]~ megtelik átkokkal, és végtére el
v es z t i ő t" 2). - Azon töprenkedel atyámfia! hogy mit 
mondanak felőled az emberek, ha jobbra változtatod élete
det? Azt mondják barátom a jók, hogy az Istennek malasztja 
megszállotta szivedet, és örülnek szivökben, hogy a kárho
zat utjáról visszaléptét A gonoszok itéletével pedig mit gon
dolsz? dicsőségünkre válik :tz, ha a gonoszoknak nem tet
szünk, a mint Krisztus mondotta: "B o l d o g ok l es z t ek, 
ha titeket gyülölnek az emberek és üldöznek: 
ö r ü l j e t e k , m e r t i m e a t i j u t a l m a t o k m e n n y~ k-

1) Filip. 4, 9. - 2) Ecel. 10, 14. 
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b e n v a n" 1); Ehhezképest mondotta sz. Pál apostol is: "H a 
az embereknek tetszeném, Krisztus szolgája 
n em l e h e t n ék" ~). Azt mondod tovább, atyámfia! hogy, 
ha jobbra változtatod életedet, csúfság, nevetség, megvetés 
tárgya lészsz! Meglehet, de kik előtt? Ollyanak előtt , kik
nek ítéletét meg kell vetned, mint sz. Pál. megvetette, ki a 
korintusiakhoz irt levelében így szól: "Nekem legkisebb gon
dom arra, hogy ti vagy más akárki mit ítél felőlem, mert 
saját lelkiismeretem semmiben sem vádol. A kinek hatalmá
ban van engem megítélni, és a kinek itéletétől félnem lehet, 
az ur Isten az" 3). Hát ha a hamis proféták által el engeded 
magadat csábíttatni, nem szól meg akkor senki? nem nevet
nek és csúfolnak ki? Gyáva vagy, ha ezt tudod hinni! Hi
szen magok a hamis proféták lesznek az elsők , kik jó izüt 
nevetnek magokban, hogy olly könnyen hálójokba keríthet
tek. Dávid királyt is kinevette saját felesége azért, ,hogy 
lelkének áradozó örömében ugrált a frigyszekrény előtt.' 
6 említi, hogy mások is, kik látták, kinevették őtet 4); de 
így biztatta magát: "Te Uram Istenem hasonlókép 
ki n e v e t e d ök e t" 5). Hát Jézust, az Isten fiát, hányszor 
nem nevették ki és csúfolták majd a farizeusok, majd az el
lene fölingerült gyülevész nép; azért vigasztalta tanítványait 
ekegyes szavakkal: "Ha a világ titeket gyül öl, em
l é k e z z e t e k m e g , h o g y e l ő b b g y ü l ö l t e n g e m" 6). 

Különben is, tudd meg atyámfia, hogy épen az által lészsz a 
megvettetésre méltó, ha az igazságért, keresztényi járn har
ságért kész nem vagy a világ roszainak megvetését eltürni ; 
mert ezáltal kimutatod, hogy rosz keresztény vagy, ki a 
magad képzelt becsületét inkább félted, mint az Isten dicső
ségét; s megmutatod, hogy értetlen ember vagy, mint, a ki 
azt sem tudod, miben áll a keresztény embernek valódi becsü
letessége. 

Ha k. a.! az istenes élet ösvényén állhatatosan meg ki
vánsz maradni, vagy arra visszatérni, és az a bajod van, 
hogy a hamis profétákat nem vagy eléggé képes megismer
ui: ime rendelt a ·rólunk kegyesen gondoskodó Üdvözítő taní
tó intézetet- anyaszentegyházat,- kérdezzed ezt, hallgassad 
1) Luk. 6, 22. - ~) Ga.l. l, 10. - 3) I. Kor. 4, 3 -4. - ~) Zsolt. 21, 8. - 5) Zsolt. 

58, 9. - 8
) Ján. lö, 18. 
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ezt, és nem fogsz soha az üdvözítő igazság utjától eltévedni ; 
mert megmondotta Krisztus világosan, hogy a ki az anya
szentegyházat hallgatja, az Krisztust magát hallgatja; a ki 
pedig Krisztust hallgatja, az nem jár a tudatlanság sötétsé
gében 1). Emlékezzél meg e mellett az apostolok, a régi 
mártyrok és egyéb szentek példájáról, kik nemcsak megvet
tetést, csúfságot, méltatlan rágalmakat, hanem a kínzások 
és halálnak legirtóztatóbb nemeit is béketüréssel kiállották, 
sőt örültek, hogy Jézus neveért és tanításának követéseért 
szenvedhettek; azon bizonyos reménynyel lelkesítvén mago
kat, hogy a rövid ideig tartó földi szenvedést végnélküli 
boldogság jutalma fogja mennyekben kö'\"'etni 2). Így ker. 
atyámfia! kell neked is gondoskodnod ·, és bármit itéljen a 
világ, te megnyugszollelkedben, és dicsöségnek fogod tar
tani, hogy az lstennek hűséges szolgája, buzgó imádój a, és 
a keresztény jámborságnak tántoríthatatlan követöje lettél, 
és örömmel tapasztalod és mondod majd Isaiás proféta sza
vaival : "A z é n Is t e n em l e t t a z é n e r ö ss é g em , és 
me g d i c s ő í t t e t em a z U r sz em e i e l ö t t" 3). - Ezekböl 
meg lehetett érteni, milly nagyon szükséges a hamis profé
táktól óvakodni. De nem kevesbbé szükséges attól is őrizked
nünk, hogy ma g u nk se l e g y ü n k h am is p r of é t á k. 

II. 

Hamis proféta! - Mellyik becsületes szivü ember nem 
idegenkedik e meggyalázó névnek már csak hallásától is? 
Annál inkább, kinek lelke nem háborodik meg a hamis pro
féták szándékán, mi nem egyéb, mint azon lelkeket, kiket 
Jézus a maga szent-vérével és kinhalálával magáévá tett, Jé
zustól elragadni, és eladni az- - ördögnek!'? Ah! ti mind
nyájan, kik illyenek vagytok, vagy akartok lenni, gondol
játok meg előre, mil1y iszonyu átkokat mondanak rátok egy
kor az általatok elcsábított szerencsétlen lelkek: "E l á lm é l
k o d n ak e z e n - így szól a kesergö J ó b pátriárcha -
az igazak, és az ártatlan a képmutató
csábító- ellen föltámad" 4). Ha lsten törvénye ellen 

1) Luk. 10, 16.- 2) Ján. 8, 12.- 8) Il. Kor. 4, 17.- ')Is. 49, 5.- 5) Jób: 27, fl, 
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vét az, a ki felebarátjának csak házát, ökrét, vagy egyéb
nem ü jószágát megkívánja, annál inkább ki elragadja: minö 
itéletet várhatnak azok, kik azt lelke üdvétől, mennyei 
boldogságától megfosztják'? Sőt megfosztják földi boldogsá
gától is. Ugyanis, nincs az embernek nagyobb boldogsága, 
drágább kincse ez életben, mint a lelkiismeret tisztasága, az 
ebből keletkező sziv csendessége, az Istennek megszentelő 
roalasztja, és ennek segítségével a mennyei boldogság édes 
reménye; és a hamis proféta mindezen drága kincseitől 
igyekszik embertársát megfosztani. 

Jézus a mi isteni tanítónk mind szentséges példájával, 
mind szóbeli tanításával egyéb kötelességek között kiválóan 
ajánlotta a felebaráti szeretetet, úgymint csalhatatlan jelle
get, mellyröl megismerhetnek bennünket, hogy az ő tanít
ványi vagyunk. "Erről ismernek meg mindnyáj an, 
h o g y a z é n t a n í t v á n y i m v a g y t o k , h a s z e r e t e
tetek lesz egymáshoz" így szól ő sz. Jánosnál 1). De 
szereti-e felebarátját, ki annak lélek-kárhozatot készít'? Sze
reti-e az felebarátját, ki azt a lelkiismeret tisztaságától, szi
vének csendességétől és az lsten megszentelő malasztjától 
igyekszik megfosztani? És a ki ezeket cselekszi, tarthatja-e 
az magát Krisztus tanítványának? Oh nem; me r t, mint sz. 
Pál mondja : "a sz e r e t e t n em c s e l ek sz ik g o n o sz t" 2). 

Hanem a kiben szeretet van, azon igyekszik, hogy felebarát
jának lelki épülésére lehessen, hogy mindnyájan egy szivvel 
és szájjal tiszteljék az Istent, ami Urunk Jézus K.risztusnak 
Atyját 3). A felebaráti szeretetröl még azt ismondotta ami 
isteni tanítónk, hogy annak van legtökéletesebb felebaráti 
szeretete, a ki kész lelkét - életét - érette adni 4). És a 
hamis proféta mit cselekszik'? Oda adja ugyan az is a maga 
életét felebarátjaért, de nem azért, hogy annak üdvös szol
gálatot tegyen, hanem hogy annak lelkét a magaéval együtt 
örökre megölje. Már k. a. ! ha Krisztus tanítása szerint jaj 
annak, ki csak egyetlen egy ártatlant, egy tudatlan együ
gyüt megbotránkoztat, habár nem szántszándékkal is: hát 
mit érdemel az Isten-itélőbirótól, ki egyenesen felebarátjá
nak lelki veszedelmét keresi. 

2) Ján. 13, 35.- Z),Rom. 13, 10.- a) Rom. 15.- 1
) Ján. 15, 13. 
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Oh pedig, k. a. l legyen meggyőződve kiki a felől, hogy 
sokkal nagyobb mai világban a hamis profáták száma, mint
sem gondolnők; és sokkal könnyebben belekeveredhetik va
laki ezen pokoli gonoszságba, hogysem vélné. Vagy, k. a.! 
nem hamis proféta-e az, ki hamis ráfogásokkal, és rágalmak
kal terheli és vádolja különben becsületes felebarátját, azért, 
hogy az hivatalától megfosztassék, vagy akármell y dolgá
ban, szerencséjében gátoltassék? Nem hamis proféta-e az, ki 
buzgó, ájtatos és minden tekintetben jó erkölcsü felebarátját 
a parancsolt isteni tisztelettől elvonja , hogy az lsten imádá
sára, az örök élet igéjének hallgatására rendelt szent időt vele 
együtt vétkes dőzsölésre, borozásra, mulatságra fordítsa'? Nem 
hamis proféta-e az, ki az egyházi törvényeknek lelküsmére
tes teljesítőjét holmi ál-okokkal, sőt gúnyolódásokkal rábe
széli böjti napokon tiltott eledelekkeli élésre? Oh k. a.! ma
gatok igen jól tudjátok, milly nagy az efféle és hasonló ha
mis proféták sz-áma. Hát azon őskori véneknek, kikről a sz. 
könyv említést tesz, kik a szeplőtelen életU Susánna asszony 
után leskelődtek, hogy azt förtelmes kéjök martalékává te
gyék, - mondom, azon csábító véneknek nincsenek-e ta
lán a hamis profáták között legszámosabb követői. Oh vaj
ha a keresztény hölgyek között is a tiszta életü Susánná
nak számtalan - mindnyájan - követői legyenek! Az em
lített vén csábítók, - azt mondja a sz. könyv - lehajtották 
szemöket, hogy az eget ne lássák, és az Isten igazságos ité
letére meg ne emlékezzenek ; Susánna ellenben az Istenhez 
emelte szivét, az Istenhez fohászkodott, és annak segítségé
ben bizott. A csábítók avval ostromolták Susánna állhata
tosságát, hogy senki se látja őket. Susánna arra emléke
zett, hogy az, ki az embert teremtette, és annak szemeket 
adott, bizonynyal mindent és mindenütt lát 1); sennél fog
va azt mondá szorongattatásai között, hogy készebb meg
halni, mintsem az U r szine előtt vétkezni 2). Ime, tiszta életü 
keresztény szüzek, előttetek a tántoríthatatlan állhatatesság
nak példája; előttetek a fegyver, az óvó mód, miszerint a 
csábítók ostromai ellen tiszta életeteket sértetlenül megőrizhe
titek. Emlékezzetek az Istenre, fohászkodjatok szorongatta-

1) Zsolt. 93, 9. - 1 ) Dá.u. 13, 3. 
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tástok idején az Istenhez, mint Susánna, ö megoltalmaz tite
ket is, mint Susánnát, hogy el ne veszítsétek azon drága 
koszorut, a szüzesség koszoruját, mellyet elvesztvén, soha 
soha többé vissza nem nyerhettek. 

Végre, hogy annál inkább őrizkedjünk attól, nehogy 
hamis proféták legyünk, ismételve azt a kérdést teszem min
denkinek szivéhez: gondolja meg, mit nyer avval , ha em
bertársait elvonja az istenes élettől. Talán azt hiszi a csábító, 
hogy, ha mások is őhozzá hasonló gonoszokká lesznek, akkor 
ö szabadabban és büntetlenül folytathatja vétkes életét? sőt 
tudd meg szerencsétlen csábító, hogy mindazoknak vétkeik, 
kik általad lettek gonoszokká, a te lelkedre is folrovatnak 
a.z Isten előtt. Azért könyörgött sz. Dávid az Istennek, buzgó 
és töredelmes szivvel mondván: "A z i d e g e n v é tk ek t ő l 
szabadítsd meg Uram a te szolgádat" 1). Mit nyersz 
vele szerencsétlen csábító, ha te az isteni törvényeket, a sz. 
vallás igazságait, _az anyaszentegyház parancsolatit és üdvös 
szertartásait, ájtatos gyakorJatit gúny, nevetség s megvetés 
tárgyaivá teszed, hogy ekképen elidegenítsd azoktól együ
gyü tanulatlan embertársaidat? Szerencsétlen és végnél
kül szerencsétlen csábító! tudd meg, hogy minden ál okos
kodásod, minden vakmerő megtámadásaid ellenére is min
denkor megmarad az egy igaz élő Isten az, a mi öröktől 
fogva volt, sa kit te mint teremtödet és mindenható Uradat 
tisztelni és imádni tartozollélekben és igazságban; tudd meg, 
hogy minden kifogásaid és ámításaid ellenére megmarad az 
ö tanítá~ min t menn yei örök igazság, mert megmondá J é
zus, hogy "a z é g és föl d e lm u l n ak, d e a z é n i g é im 
e l n em m u l n ak" 2). Tudd meg, hogy minden álnokságid 
és hamis elcsavarásaid ellenére is fönmaradnak azon tör
vények, mellyeket teljesítened kell, vagy a mennyei bol
dogságról örökre lemondanod. És tudd meg szerencsétlen 
csábító! hogy minden gúnyolódásaid és agyarkodásaid elle
nére is rendíthetlenül fón fog állani azon anyaszentegyház, 
mellyen kivül üdvösséget nem remélhetni, és a mellynek 
tanítását a ki nem hallgatja, törvényeit nem teljesíti, az a 
sors várakozik rá, mi a pogányokra és publikánusokra 3). 

1) Zsolt. 13, 14. - 1) Máté. 24, 35.- 8).Máté. 18, 17. 
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* * * 
Hogy e szerencsétlen sors közülünk senkit se érjen, őriz

kedjünk, mint sz. Pál is int bennünket, hogy a hamis pro
féták hitegetésének álnoksága és gonoszsága által az igazság, 
istenes élet és üdvösség utjától el ne tántoríttassunk 1); ha
nem állhatatosak és erősek levén az igaz hitben és Krisztus 
tanításában, ellenálljunk keresztényi hősiességgel az ő csábí· 
tásaiknak. Ime, nyilván figyelmeztet bennünket a mi kegyes 
isteni tanítónk, hogy óijuk magunkat a hamis profétáktól; 
megmondotta azt is, hogy megismerhetjük öket cselekede
teikről; ha tehát még is hálójok ba kerülünk, nincs, nem le
het semmi mentség részünkre. De őrizkedjünk attól is, mi 
egyike a legirtózatosabb vétkeknek, hogy magunk se le
gyünk hamis proféták, nehogy , a kik lsten fiaivá, Krisz
tus örökös társaivá tétettünk 2), és az ördög rabságából ki
szabadíttattunk :l), nehogy ruondom, ezen mennyei öröksé
günket és szabadságunkat elveszítsük, és ismét az ördög 
rabságába essünk; mert a hamis proféta a lelkek kárhozatát 
keresvén, sz. Pál szerint az ördög szolgájává teszi magát 4). 

Saját igyekezetünk mellett kérjük buzgón és szünet nélkül 
lstenünket a mi irgalmas mennyei Atyánkat is sz. Dávid 
szavaival: "Kiterjesztem feléd kezeimet;-- sietve 
hallgass meg engem; - mutasd meg nekem az 
utat, mellyen j9Jrjak,- és t a n í ts meg engem 
a k a r a t o d t e l j e s í t é s é r e" 5). Kérjük irgalmas 
mennyei Atyánkat, hogy, ha szent akaratját és törvényeit 
megismertük, azoknak teljesítésére is áldjon meg bennünket 
szent malasztjának segedelmével. Amen. 

1) Ef. 4, 14. - 2) Gal. 4, 7.- 8) U. o. 4, 31.-') Rom. 6, 16.- 5) Zsolt 142 



Pünkösd után VIII. vasárnapra. 
Adj számot sáfárságodról; mert már nem sáfárkodhatol. 

Luk. 16, 2. 

A hűtlenséget tehát nyomban követi a büntetés. Amaz 
evangeliami sáfárnak meg kellett volna gondolnia, hogy a 
javaknak, mellyekkel sáfárkodik, nem tulajdonosa, hanem 
csak kezelője, azokat tehát gondosan őriznie, sőt okos keze
lés által gyarapítania kellett volna; hogy a rá bizott javak
kal nem rendelkezhetik tetszése szerint, hanem mindenben 
urának akaratját kell követnie; nem kellett volna elfeledkez
nie, hogy ha egy ideig magára hagyja is őtet ura, de csak
ugyan bekövetkezik a számadás napja, minden hűtlensége 
napfényre jön, és annál nagyobb leend a büntetés, minél na
gyobb volt a hűtlenség. De a javaknak nagy volta, a sáfár
kodásnak tágas tére egészen megvakította őt; megfeledkezett 
uráról, ki őtet bizodalma által o ll y igen megtisztelé; a javakat 
úgy tekintette, minthaazok tulajdonai voltak volna; a helyett 
hogy urának akaratja szerint kezelte volna azokat, egészen 
maga tetszése szerint használta, sőt különféle vétkes kiván
ságinak kielégítésére egészen elpazarlotta. Midőn ekkép tob
zódásban, a vétkes örömek élvezetében tölti napjait, ime vé
letlenül megjelenik ura, méltó boszankodással szemére veti 
hütlenségét, és a sáfárkodástól elmozdítja: "M i t h a ll ok 
felőled? mondá neki, adj számot sáfárságodról; 
mert már nem sáfárkodhatol." 

Ime szerelmesim! ezen sors várakozik miránk is, ha az 
Isten ajándékival visszaélünk. Hányan vannak, kiket Isten 
szép birtokkal, gazdag vagyonnal áldott meg ! Mi volt az ő 
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irgalmas tanácsa más, minthogy vagyonuknak egy részét 
szenteljék az ö dicsőségére, kitől n)'erték azt; miLs részét 
fordítsák azoknak folsegélésére, kik akár az öregség, akár 
betegség, akár a sors csapásai által másoknak jószivüségére 
szarulnak; a többivel pedig úgy éljenek, hogy szivök mind 
inkább buzduljon ama javaknak keresésére, mellyek oda fon 
vannak az Istennek királyi széke körül? - Hányan vannak, 
kiket Isten nagyobb hivatalokra emelt! Mi volt az ö ü·gal
mas tanácsa más, minthogy legyenek képviselői az emberek 
között, tehát hogy példájok által másokat buzdítsanak az 
igaz valláso ss ágra, az istenes életre; hogy tekintél y ök által 
fékezzék meg a kicsapongásokat, hogy ekkép jó'rend és üd
vös fegyelem uralkodjék az emberek között, mint Isten fiai
hoz illik; hogy hatalmuknál fogva szolgáltassák ki az igaz
ságot mindenkinek, hogy ekkép az igazak is elvegyék az ö 
jutalmukat, a gonoszok is elvegyék -az igaz büntetést? -
Hán)'an vannak, kiket Isten nagy észszel, mély belátással 
áldott meg! Mi volt az ö irgalmas tanácsa más, mint hogy 
tündököljenek , mint az ég csiliagi; akarom mondani, szere
tettel tanítsák a tudatlanokat, szelídséggel igazítsák meg a 
tévelyeket, a nekik adott bölcseséget ne rejtsék el, hanem 
használják és közöljék felebarátjaik üdvösségére? - Végre, 
hogy egyebeket mellőzzek, hányan vannak, kiket Isten az 
igaz hitnek világosságára hivott! Mi volt az Q irgalmas ta
nácsa más, mint hogy a hit reményésszeretet által már ez 
életben vele egyesüljenek, az örök dicsöség gyönyöreit mint
eg! eleve élvezzék, s annál buzgóbban törekedjenek szinről 
szinre való látására egykor eljutni? Mi volt az ő irgalmas 
tanácsa más, mint hogy magukon őrizzék meg az Istennek 
képét, tüntessék ki magukon a Szeutiélek ajándékit, legye
nek Krisztusnak mintegy képmása, és így édesgessék az 
igaz hitre azokat is , kik még sötét s é g b e n és a h a l á l 
á r n y ék á b a n ü l n ek? Szeren csések mi, áldottak az lsten
től és emberektől, ha ezen javakkal híven sáfárkodunk! 
Ellenben szerencsétlenek mi, átkozattak Istentől és emberek
től, ha ezen javakat elpazaroljuk! Mivel pedig a hűtelen sá
f'árkodás sehol sem utálatosabb és 'veszedelmesebb, mint a 
h i t dolgában: azért elmélkedjünk jelen órában a h i t t e l i 
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hűtelen sáfárkodásról, vagy másszóval: a hitetlen
ségröl, megvizsgálván 

1-ör a n n a k e r e d e t é t, 
2-or g y ü m ö l cs e i t. - Figyel mezzetek. 

I. 

Mig szeplő nélkül megőriztük az ártatlanságnak ama 
drága köntösét, mellybe a keresztség által öltöztettünk: mi 
sem volt előttünk kedvesebb, mint az Isten, és annak szent
séges emlékezete. Mig a Szentlelket a bün által meg nem szo
morítottuk, annak üdvös müködését bensőnkben nem aka
dályoztattuk: kimondhatlan fohászokkal vágyódott szivünk 
az Isten után, ki ez életben is a mi oltalmunk, a halál után 
pedig igen nagy jutalmunk leend. Mig nem ismertünk más 
törvényt, mint Istennek szent akaratját: törekvésünk sem volt 
más, mint hogy jámborságunk által előtte kedvesek legyünk; 
és édes bizalommal emeltük szemeinket az égre, mivel onnét csak 
üdvözítő,jutalmazó, nem pedigbüntető birát vártunk. Ártat
lan szivünknek ezen nyugalmát mi sem zavarhatta meg. Ha 
láttuk az emberi fogyatkozásokat, mellyek a hitből élőkre 
mindenkor kellemetlenül hatnak: akkor Istenhez, a tökéletes
ségek kútfejéhez emelkedtünk, mondván a profétával: "M ill y 
gyönyörüségesek a te hajlékid, erőknek Ura! 
kivánkozik és elájul azért lelkem az Ur pitvari 
u tán" 1). Ha némellyekben szükséget szenvedtünk; ha má
soknak jószivüségét igénybe venni kényteleníttettünk: azért 
Isten iránti bizodalmunk meg nem csökkent; sőt inkább élén
kebben kiált0ttunk Istenhez, mondván a profétával: "A z U r 
az én örökségem és osztályrészem; Te vagy, a 
ki megadod az én örökségemetnek em" 2). Ha 
kisértetek ostromlottak bennünket, ha veszély fenyegette 
hitünket és jámborságunkat: édes öntudattal bátorítottuk 
magunkat mondván: "Ne háborodjál meg lelkem; n em j áru 1 
hozzád veszedelem, és ostor nem közelget a te 
hajlékidhoz; mert az Ur az ő angyalinak paran
csolt felőled, hogy ~egőrizzenek téged minden 
utaid ban" 3). Ha egyik nemzet a másik ellen föltámadt; 

')Zsolt. 83, 2.- 2) Zsolt. 15, 5.- 1) Zsolt. go, 10. 
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ha a városok hamuvá lettek, mezőket emberi vér öntözte: 
megaláztuk ugyan magunkat az Istennek büntető keze alatt, 
mivel úgy tekintettük ezeket, mint annyi mennyköveket, 
me11yeket Isten igazságos haragjában nemünkre küldött; de 
azért kétségbe nem estünk, mivel erősen hittük, hogy Isten
nek akaratja nélkül egy hajszál sem esik Ie fejünkrőL Egy 
szóva1, mig a mi ártatlanságunk ép volt, hitünk is rendit
hetlen volt. 

De miként történhetett tehát, szerelmesim! hogy az ember 
elfeledkezett Istenéről, kiről előbb olly nagy gyönyörrel el
mélkedett vala? Sőt mikép történhetett, hogy Istenének létét 
kétségbe hozza, ki nélkül előbb elmebeli müködéseinek egy
ségét, szive vágyainak tárgyát, törekvéseinek czélját hasz
talan kereste ? Mikép történhetett, hogy a hitbeli igazságo
kat gúny és nevetség tárgyává tette? mellyek pedig olly 
szentek, hogy azoknak elfogadása nélkül tiszta erkölcs a fold 
kerekségén még nem létezett; mellyek pedig olly fönsége
sek, hogy még a legtudományosabban kimívelt ész is dicső
ségének tartja azoknak alázattal hódolni; mellyek pedig olly 
bizon)'osak, hogy a legnagyobb bölcsek, a legvitézebb baj
nokok, a leggyöngédebb sziizek készek voltak azokat vérök
kel megpecsételni i mellyek már csak azért is méltók a leg
nagyobb tiszteletre, mivel tizennyolcz század, minden nép és 
nemzet, sőt mondhatnók, az egész föld kerekségének hite 
azokat megszentelte. Vajjon az Isten annyira el van-e rejtve 
a mi szemeink előtt? Oh nem, hiszen az apostol szerint ö b e n
n e é l ü n k , m o z g u n k é s v a g y u n k i és ámbár h o z z á 
járulhatlan világosságban lakik, mindazáltal nem 
kivántatik egyéb, minthogy nézzünk az égre, mint amaz áj
tatos anya inté egykor gyermekeit 1), és legott az egekkel 
együtt .hirdetni fogjuk az ö dicsőségét. - Vagy talán a tu
dományok nagyobb fejlödése gátolja a hitet? Oh nem; hiszen 
hol kell tudományosan müveltebb ész, mint egy szent Pálé? 
és még is a világnak bölcseségét bolondságnak tartja, és nem 
i~mer nagyobb bölcseséget, mint a megfeszített Krisztust. 
Holl kell nagyobb bölcs, mint egy J ustinus, ki elődeinek 
rendszereitmind áttanulta, és nemcsak hódolt a kereszt-tudo-

1) Mach. 7, 28. 
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mánynak, hanem még rettenthetlen lélekkel védelmezte is 
azt. Nem szólok egy szent Cyprián, Ambrus, Ágoston vagy 
Hieronymusról, kik a tudományok egén örökké fognak ra
gyogni , mint első nagyságu csillagok; kik ámbár a világ 
bölcseségébe igenis be valának avatva, azt mindazáltnl meg
vetvén a keresztnek tövéhez siettek , és ott találták föl n va
lódi bölcseséget. Arról sem szólok, hogy n legujabb fólfede
zések is, mellyek n természet titkaiban történtek, kiáltó bi
zonyságot tesznek arról, hogy a hitnek igazságai rendíthetlen 
alapon állnak. 

De hát honnét van még is , hogy a hitetlenek száma 
olly nagy, mint némellyek mondják ? Oh ne higyétek, sze
reimesim! nem mind hitetlenek ám azok , kik a hitnek igaz
ságait gúnyolják! Oh sokkal szembetünő bbek az isteni ujjak
nak nyomai a teremtmények hosszu lánczolatán, hogysem 
képes lenne a halandó azokat félre ismerni. A keresztnek, 
ezen egyszerü de Krisztus halála által megdicsőített fának, 
tudománya sokkal erélyesebb és alaposabb, hogysem a leg
makacsabb elme is képes lenne annak ellenállani. Mert ime, 
szerelmesim l ne tekintsetek ám ollyan egyes nyilatkozato
kat, mellyeket némellyek vagy részegségökben, vagy az 
indulatok mámorában, vagy hetykeségökben, vagy az uj 
divat majmolása végett tesznek; tekintsétek az embert az ö 
legkomolyabb pillanatiban, midön tudniillik a halál már aj
taján zörget, és az örökkévalóságnak kapui már tárvák előt
te. Hallottátok-e már valaha, hogy valaki ezen komoly pil
lanatban a hitet eltagadta volna? De azt ugy-e hallottátok 
gyakran, hallottátok napjainkban is, hogy a ki előbb a hit
nek igáját külsöleg bármi okból lerázta, halála óráján ismét 
sietett azt vállaira venni; mivel tudta, hogy hit nélkül le
hetetlen kedvesnek lenni Istennél, és így lehetetlen üdvözülni 
is. - Ha ru indazáltal némellyek a hitnek igazságait gúnyol
ják; ha magok felől elég szemtelenek azt hazudni, hogy ők 
mit sem hisznek : az csak azért történik, - jól vigyázzatok, 
- az csak azért történik, mivel szeretnének mitsem hinni. 
Minthogy tudniillik ártatlanságukat már megvesztegették , 
mivel az Istennek képét magukon megfertőztették, a Krisz
tusnak vérét megtapodták, a Szentléleknek templomát meg
szentségtelenítették; másrészről pedig az indulatoknak már 
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annyira rabjaivá lettek, hogy azoknak igáját lerázni nem 
képesek; a vétkes örömeket annyira megkedvelték, hogy 
azokról lemondani nem akarnak; ekkép pedig ez életben a 
lelkiismeret furdalásait ki nem kerülhetik, a halál után pe
dig egyebet nem várhatnak, mint az örök kínokat: szeret
nék magokkal elhitetni, hogy a testtel együtt a lélek is elenyé
szik, hogy a halál után mitöl sem kell rettegniök; szeretnék 
magokkal elhitetni, hogy vétkeik nem egyebek, mint a ter
mészetnek ártatlan játékai, és hogy a jó és rosz között való 
különbség nem egyéb, mint a papok ájtatos koholmánya. 
Ezeket sz eretnék ök hinni, de még sem hiszik ám; mivel alig 
kopogtat a halál ajtajokon, legott annyira reszketnek, hogy 
mintegy zörögnek kiaszott csontjaik, és erősen ragaszkod
nak a kereszthez, mellyet előbb gúnyoltak vala. Ha pedig 
nyugottan látnátok valakit közülök szemközt menni a halál
nak: ne is kételkedjetek, hogy ezen vétkes nyugalmat Isten 
bocsátotta rá gonoszságának büntetéseül, hogy netalán kü
lönben megrettenjen és megtérjen. 

A vagy nem ezt mutatja-e a tapasztalás is? Nem akarom, 
szerelmesim l hogy valakit előre megjtéljetek ; bizzátok ezt 
Istenre, ki még a kövekből is képes Abrahámnak :fiakat tá
masztani, ki még halála óráján is képes a legnagyobb go
nosztévőt megtéríteni; arra mindazáltal figyelmeztetlek ben
Heteket: hallottátok-e valaha, hogy egy tiszta életü, ki se 
tulajdon testét, se felebarátjának nyoszoláját meg nem fer
tőztette; ki soha felebarátját meg nem károsította, hanem 
inkább még a magáét is a szükölködökkel megosztotta; ki 
szelid és alázatos szivü, ki ámbár a tudományok tágas me
zejét bejárta, mindazáltal mások folébe sohasem tolakodott: 
hallottátok-e, mondom, valaha egy illyentől, hogy a hitnek 
igazságait gúnyolta volna? Ellenben, ki f'órtelmes élete által 
nemének gyalázatja lőn; kit minden lépéseiben az árvák és 
özvegyek könyei és átkai kisérnek: az ollyan igenis kiván
ná, hogy a testtel együtt a lélek is enyészszék el, hogy ne 
kelljen neki az igaz lsten ítélőszéke elébe állania; mivel ott 
nem irgalmat, hanem csak kárhozatot várhat. A hitetlenség
nek eredete tehát nem egyéb, mint a megvesztegetett élet; 
és így méltán mondhatjuk, hogy a hitetlenség utála-
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tos az ó eredetében.- De továbbá veszedelmes az 
ó g y ü m ö l cs e i b e n. 

II. 

Minthogy tudniillik a hitetlenek véleményök igazságá
ról, hitetlenségök alaposságáról magok is kételkednek, más
részről pedig megtérni nem akarnak: mit cselekesznek? Elő
ször is szorgalmasan kikerülik mindazt, mi őket az Istenre és 
az örök életre emlékeztetné. Kikerülik a lelki oktatásokat; 
mivel érzik ök azt, hogy az apostol szerint az lsten beszéde 
éles és hathatós, és behat egész a léleknek oszlásaig; és ha 
a lelki oktató nem is bir egy aranyszáju sz. Jánosnak vagy 
sz. Ambrusnak ékesszólásával, mindazáltal a Jelkiismeretet 
bennök folébresztené és saját undokságukat megismertetné. 
- Kikerülik a szentségeket, különö&Jen pedig a penitentia
tartás szentségét; mivel ök vétkeiken nem akarják megismer
ni az Isten akaratjának megvetését , hanem csak természetes 
hajlamuk köyetését. - Mivel pedig mind a mellett a lelki
ismeret gyakran folébred bennök is, és akaratjok ellen kény
telenek kételkedni hitetlen:;;égök rendszerében; különösen pe
dig, midön Játják a jámborokat, kik minden dicsőségöket, 
szivöknek minden vigasztalását csak lstennek imádásában, 
törvényeinek teljesítésében keresik: mindeneket elkövetnek, 
hogy ezen ártatlan biráknak dorgálásától megmeneküljenek ; 
azaz, mindeneket elkövetnek, hogy a jámboroknak is elesést 
okozzanak, hogy ekkép legalább borzasztó vigasztalásuk le
gyen, hogy ime, mások is ollyanok, mint ök. - Hogy pe
dig ezen ördögi törekvésöknek annál biztosabb sikere legyen, 
terveiket egész mezitelenségökben nem fedezik fol. Először 
csak különféle kétségeket támasztanak bennök: ki tudja, 
szokják mondani, igaz-e az mind, mit a papok hirdetnek'? 
ki tudja, az cselekszik-e okosabban, ki az erkölcsért magán 
erőszakot tesz, vagy pedig, a ki magának mindent megen
ged? ki tudja, olly szigoru-e az lsten, mint mondják, vagy 
pedig sokat elnéz rajtunk, úgy mint a kik oU y igen hajla·n
dók vagyunk a roszra? - Ha látják, hogy csábító beszéd
jeik örömest hallgattatnak, akkor már egyenesen magát a 
törvényt támadják meg; él' pedig elsöbb is az egyház pa-
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rancRolatit. Minek az a böjt, szokják mondani, mi haszna van 
abból Istennek? de azt elhallgatják, hogy Üdvözítőnk maga 
is böjtölt, az apostolok is böjtöltek, és az igaz keresztények 
mindig úgy t€kintették a böjtöt, mint leghathatósabb esz
közt az indulatok megzabolázására, az Istennek megengesz
telésére. -- Azután már az Istennek parancsolati ellen kelnek 
ki. Vajjon rosznak mondhatjuk-e azt, szakják mondani, ha 
egymást szeretjük, és a természettől belénk oltottkívánságot 
kielégítjük? de azt ismét elhallgatják, hogy ezen bün Sodo
ma- és Gomorrhára tüzet hozott az égből; hogy Dávid egész 
életét rövidnek tartotta az egy házasság-törés által megbán
tott Istennek kiengesztelésére; hogy sz. Pál apostol szerint 
se a paráznák, se a puhák, se a házasság-török 
Is te n orszá g á t n em b i r j á k. Szóval, mindazt előadják, 
mi a testiségnek hízeleg, elhallgatják ellenben mind ·azt, mi 
a lelkiisméretet felébresztené. 

Minthogy azonban a jámbor keresztények inkább haH
gatják lelkipásztoraikat, kiknek apostoli küldetéséről meg 
vannak győződve, mint az ollyan csábítókat, kikről nem 
tudják , honnét jöttek és mit akarnak, sőt igenis hamar ész-· 
reveszik, hogy csak azért támadják meg hitöket és jámbor
ságukat, miszerint öket eszközül használhassák indulatiknak 
kielégítésére; minthogy ennél fogva átlátják; miszerint ör
dögi tervök mindaddig nem sikerül, mig a jámbor nép lelki
pásztorai iránt kegyelettel viseltetik: már oda forditják min
den törekvésöket, hogy a papságnak tekintélyét aláássák. 
l\lik történtek e tekintetben a lefolyt napokban, sokkal isme
retesebb, hogysem itt fejtegetni szükséges lenne; sokkal un
dokabb, hogysem annak részletes előadását e szent helyen 
megkisérthetném. Röviden csak annyit mondok: engedje az 
irgalmas Isten, hogy az emberiségnek sohase legyen na
gyobb ellensége, rnint a kiket a világ illyenekül bélyegezett; 
sőt bátran mondhatom, engedje az irgalmas Isten, hogy 
minden állapotú annyit tegyen a szükölködők fólsegélésére, 
a betegek ápolására, az ifjuság nevelésére, az emberiség ja
Yára, m in t azon rend tett, me Ilyet a háladatlan világ úgy 
szeretne bemutatni, mint minden jónak ellenségét. Nem tart
juk magunkat többeknek isteni mesterünknél, ha őtet csábí
tónak nevezték, mi is elszenvedjük a méltatlanságokat; meny-

Plizmliny-füzetek. 1\iadja a Szeqt-hh'ao·Tá.reulal. V. füz. 40 
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nyire érdemlettük meg azt, majd Isten és az utókor meg fog
ja ítélni. 

• • • 
A mi pedig bennünket illet, szerelmesirn! sohase fe

ledjük el, hogy a h i t e t I e n ség valarnint e r e d e t é b e n 
u t á l a t os , úgy g y ü m ö l cs e i b e n v es z e d e Im es. Előbb 
a bün rabjának kell lennie annak, ki a hitnek igáját magáról 
lerázza; és ha egyszer a hitbeli igazságokat gúnyolni kezdi, 
már akkor nem leend előtte többé semmi szent, semmi kimélet
re méltó; sőt minden törekvéseit oda irányozandja, hogy má
soknak jámborságát is meg,vesztegesse és a Krisztus által ala
pított tekintélyt aláássa. Ugy tekintsük tehát a hitet, mint 
a ránk bizott javak legnagyobbikát; sáfárkodjunk tehát az
zal Isten akaratja szerint, az ő dicsőségére, felebarátink épü
lésére s tulajdon lelkünk üdvösségére. Ne pazaroljuk el ezen 
nagy kincset akár a vétkes élet, akár a kevélység, akár a 
csábítók követése által Tartsuk meg azt hiven egész ama 
Hagy napig, hogy elvehess ük a dicsőség koronáját. Amen. 



Pünkösd uUtn IX. vasarnapra. 
Meg nem ismerted látogatásod idejét. -- Lukács : 1 9., 4 4. 

Milly gyarló az ember testalkatára nézve! - Más ál
lat, önmagára hagyatva, életre és erőre kapna i egyedül az 
ember, midön születik és e világnak fényét megpillantja, ön
magára hagyatva elenyésznék, és az ö bölcsője egyszers
mind koporsója lenne. - Szépek ugyan és fónségesek elme
beli tehetségei, úgy de ezek is milly nehezen fejlenek ki; 
és midön nagy nehezen kimiveltettek, mennyi kétségek és 
hiányok tódulnak elő? Ugyanis sokszor akarná a jót, de 
nem tudja mi a jó? Sokszor örömest kerüln é a roszat, 
de nem tudja a módját, és így romlásnak és veszélynek in
dul, egyedül a világos tudásnak, intésnek és segélynek hiá
nya miatt. 

Illy ál-okoskodásokkal kecsegteti magát a bünben tes
pedő ember i és gyarlóságának rovására, romlottságának ös
vényén maradoz, mentséget és ürügyöt keresvén elhagya
tottságában, mellynek helye nincsen, minekutána elvitázhat
lan igazság az, hogy gyarlóságának erőtlensége támogattatik 
egy fónsöbb lény által, csak ő ismerje meg látogatá
s á n ak i d e j é t. -· Igenis, látogatja, inti, oktatja Isten az 
embert valamint a virágzás úgy a hervadás, valamint az 
épség úgy a sorvadás, valamint az élet úgy az enyészet 
által.- Úgy vagyon! látogat, int, oktat az Ur egész 
n é p ek e t, miképen ezt a mai evangelium szerint Krisztus- . 
nak sza v ai, és kön-y hullatásai tanusítják. D e l á t o g a t, i n t 
é s o k t a t e g y e s em b e r ek e t i s , m.iképen ezt mind éle
tünk és tapasztalatunk bizonyítja, csak ismerje el a nép, úgy 

40* 
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mint az egyes ember látogatásának idejét, és hálás 
szivvel fordítsa lelki üdvére. S ez lészen kettős tárgya mai 
elmélkedésünknek. - Figyelmezzetek 

I. 

Látogat, int, és oktat az U r egész népeket, valamint ezt 
a mai evangelium és Krisztusnak könyhullatása tanusítja, 
rettentő példányul elénk adván Izraelnek szomoru esemé
nyeit, mellyekből világosan kitűnik jó és rosz, kellemes és 
kellemetlen történetek általi intése és látogatása; de legin
kább kitetszik e népnek végveszélyéből és enyészetébő1, 
milly vészteljes az lsten intésének és látogatásának megve
tése és félreismerése. Ugyanis, Krisztus U runk dicső szüle
tése előtt az egész roppant római birodalom egynek meghó
dolt, és ez vala Cai us Julius Caesar. Ezen hires hős alatt 
nyugodt és boldog volt Izrael népe, annyira, hogy midön 
Caesar szinlett barátaitól a Capitoliumban meggyilkoltatott, 
Svetonius hiteles bizonysága szerint, az egész zsidó nép közös 
gyászb~ merült, éjjel nappal jajveszékelvén ezen kipótolhat
lan veszteség fölött. - Isteni U dvözítönk születésekor a ró
mai birodalom fölött, következéskép Izrael fölött is, Octavianus 
Augustus uralkodott, ki ámbár bálványzó, még is olly ked
vezményekkel halmozta el az izraelitákat, hogy tulajdon 
költségén áldozatot bemuttatni kérne családja fölvirágzásaért 
a jerusalemi templomban. De nem sokáig tartott a kedvező 
sorsnak ezen fénykora; mert ime Tiberius császár alatt, 
egy zsidónak csalárdságamiatt Rómából valamennyi izraeli
ták szám\.izettek. Ehhez járult ama borzasztó sérelem, melly 
szerint Caius Caligula, Sidonban készült óriási szobrának föl
állitatását a jerusalemi templomba, megrendelé. Valamint 
sérté őket Neranak ama parancsa is, hogy az izraeliták, kik 
Caesareában és a tengermellékeken laktak , a római polgári 
jogtól fosztassanak meg, ellenben minden idegenek e pol
gári joggal ruháztassanak föl. Föllázadtak tehát a fölsőség 
ellen, mellynek az első rohamban Gessius Florus római tiszt
tartó áldozata lőn. Ezen hírre Cestius Gallus római hadvezér 
azonnal Jerusálem ellen sietett; melly összeütközésben a 
zsidók győzedelmesek lettek. 
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Így állottak az ügyek Palaestinában Krisztus Urunk 
születése után 66-ik évben. Harczi zaj harsogott mindenütt; 
vitéz férfiak, machabaeusi lelkesedéssel teljesek, választattak 
hadvezéreküL A császár Vespasianust főhadvezérül ren
delé ezen lázadásnak lecsillapítására, ki azonban Titus nevü 
fiát küldé, a ki szerenesés vala Galilaeát győzelmes fegyverei 
által engedelmességre birni. 

Az alatt Judaeában a külharczhoz belháború is csatla
kozott; t. i. némell y bölcs és mérsékelt izraeliták javasolták, 
hogy a polgári ügyekben és rendtartásban a római felsőség
nek vessék alá magukat; mi ellen fölkeltek a túlbuzgók, a 
kik a kibékülésnek bármilly eszélyes föltételeiről mit sem 
akartak tudni; és épen ezek a templomot, az imádság házát 
tevék rablók barlangjává, minthogy az ldumaeusokkal erő
södvén a templom falai közé zárkóztak, hadat izenvén tulaj
don polgár- és vallás-sorsosaiknak , ezeknek véröket kímé
letlenül pazarolván i és így ezen belvillongásban a zsidó nép
nek virága elesett. 

Illy borzalmak között köszönt be Urunk születése után 
a hetvenedik év, midőn Vespasian , ama különben szelid fe
jedelem, a római trónt elfoglalá, kinek ajánlataira mit sem 
hallgattak Izrael fiai, minden kibékülési föltételeket megvet
vén; kik megátalkodott szivökben még egyre földi Messiást 
vártak, ki szerintök koránsem lelki és erényi szabadságot, 
hanem féktelen rakonczátlanságot, nem örök és enyészhet
len, hanem tünéken)' országot alakítson számukra: minthogy 
elvetették ama követ, melly a mennyei épületnek szeglet
alapjává lőn i ki szent tanítása, halála, és dicső foltámadása 
által immár boldogí tá az egész emberi nemzetet i - kit 
ugyan ők keresztre feszítének, mert me g n em ism e r t ék 
látogatásuk idejét ! 

De folytassuk a történelem szövetét. - Titus, V es pasi an 
Caesar fia, roppant táborával elárasztotta Palaestinát, s ott 
állapodott meg seregével az olajfák hegyén, mellyen szere
tett Jézusunk ült, és kiterjesztett karokkal intette a megátal
kodott népet; és látván hívását megvettetni, könyhullatás
sal mintegy előre gyászolta elestét! - Kivül háború hábo
rúra, harcz harezra dühöngött. A város falai között pedig 
a két ellenpárt összezördült; - a zeloták (túlhuzgók) vissza-
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torlásul, polgártársaiktól mindnyájan leölettek. És ekkor, t. i. 
Május hóban az első, második és harmadik körfal ostrom
mal bevétetett, és földig leromboltatott. - Az alatt a belvá
rosban még egy más ellenség pusztított, és ez a nyomor és éh
ség vala. -- Az eleség minden beszámolás nélkül elpazarolta
tott; - az ostromlotfak ön testvéröknek és sz ülöiknek meg
öletett testeit fölemésztették i sőt egy szerencsétlen anya mar
czangoló éhsége kielegítésül saját gyermekét étek gyanánt 
fölhasználta. i ezer és ismét ezer zsidó, kik a.z ellenség kezébe 
estek, keresztre feszíttettek, és így az isteni gondviselés érez
tette velök azon kínt, mellyet az Isten fián elkövettek. -
V égre elfoglalta Titus a várost. Az izraeliták Antonia várá· 
ba a.kartak menekülni i ámde ez egy egyszerü rohammal 
bevétetvén, mindnyájan kardra hányattattak. Még egy 
menedéket keresett a népmaradék: -- a templomban, és a.n
nak szentélyében. - Titus a világ eme csodáját t. i. a sala
moni templomot minden áron meg aka.rá menteni, rendelést 
adván, hogy az senki által le ne rontassék. - Azonban má
sok a.z emberek, és mások az Isten utai i mert egyetlen egy 
római közvitéz nem hallván e föhadi parancsot, égő üszköt 
dobott be a templom ablakán, melly a padlat ezéder táblá
zatába harapózván lángra lobbant, és elhamvasztá a világ 
csodáját. Hiteles adatok szerint, kik közt a szemtanú Fla
vius József, egy millió és százezer izraelita veszté ez ostrom 
ideje a.latt életét. 

Ime, milly tagadhatlan és majd kézzel fogható, keresz
tények! az Isten látogató keze Jud~ nemzetsége fölött. -
Az Urnak választott népe volt ez. - Ovék vala az igéret; -
övéik valának a látnokok, akik folytonosan intették;- övéik 
a pátriárchák, és a mi legtöbb, az ő kebelökben született. a 
Megváltó, ki oktatta, intette, és látogatta olly nagy szere
tettel és önfeláldozással; de eze!). megrögzött kemény nyakú 
nép nem ismerte meg látogatása idejét. Krisztus sírt fölöttök, 
kiterjesztett karokkal mondván: "J e r us á l em, J e r us á
lern! hányszor akartam fiaidat összegyüjteni, 
és te nem akartad; a z é r t pusztán maradand a 
te házad!" 
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II. 

Valamint a nemzetnek, valamint minden népnek van
nak l á t o g a t ás a n a p j a i, úgy látogattatik minden ember 
önnön javára és üdvére, az U r által, csak :fflmerje el l á t o
g a t ás a n a p j a i t, és hideg kebellel meg ne vesse azokat. 
Igenis, látogat minket is az Isten kellemes és kellemetlen ese
ményekkel, a szerencse kedvezéseivel, a balsors sulyos csa
pásaival; és ezen látogatások lelki nyereményünkre szolgál
nak, ha figyelmezünk azokra, és javulásunkra fordítjuk. 

Látogat, oktat és int mindnyájunkat és gyakran az Ur 
a lelkiismeretnek mardosásai által. - Igenis, a hol senki 
sem lát, ez követ minket, ez lökteti vérünket arczulatunk ba. 
És mi balgatagok, futunk előle a magányba; de ez, mint az 
árny, nyomdokinkat kiséri. - Futunk ki a szabadba; de ez 
lelkünk romlottságát ott is mutatja. Futunk a társaságba; ám
de ez fásult kebelünknek szomoru állapotját elénk tartja. Fu
tunk szabánknak rideg falai közé; úgyde ez, mint a kigyó szi· 
szeg szobánk minden szegletébőL Futunk előle az álom ringató 
karjaiba; de itt sem találunk nyugalmat, me rt emésztő láng 
gyanánt éget minket. Oh, mi haszna lehet ezen gyötrelemnek, e 
sui yos látogatásnak?- Van ám, szerencsé tlen! arra nézve, a ki 
megismeri ezen látogatást, és hasznára fordítja; t. i. mindent 
jóvá tévén, a mi lelkiismeretének szavát folzaklatta; kipó· 
tolván, a miben földi vagy l~lki kárt okozott, ekkép erényét 
és lelki csendét visszanyerendő. - De jaj, százszoros jaj an
nak, a ki ezen látogatást és látagatót el nem fogadja, s an
nak szavát, melly az Ur szava, megveti; hasonló ez Juda 
nemzethez, melly meg nem isme(te látogatása ide
j é t, és elpusztult. 

Továbbá, látogat gyakran az Ur minket sokféle inség, 
~eserv, nyomor, és gyötrelem által. Jól mondja erről szent 
Agoston, hogy az U r küld nyomort ránk orvosság gyanánt ; 
és valamint a beteg görnyed az orvos kése alatt: úgy ő sem 
néz a mi siralmunkra, hanem inkább arra a mit épségünk 
megkiván. - Ú gy vagyon, kiragad szakonkint minket az 
Isten képe a jólét és gyönyör mámorából, ki - a7, in· 
ségnek és nyomornak józanságába: ekkor e]némúl a gő
gös könnyelműség, a gondolkozni nem tndó pajzánság, me11y 
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minden szentet és tiszteletre méltót ·mindeddig a gúnynak 
és élczeknek tárgyává tőn. Elnémúl illyenkor, és visszafor
dul belsejébe, visszaborzad annak látásától, és fölsohajt s föl
néz oda, a honnét a suj tó kéz rá nehezedett, - és sokszor 
töredelmességre buzdúl. 

Meglátogat minket az U r, mint Izraelt, földi boldogsá
gunk közepett is, midön elragadja azt tőlünk, a mit ez ár
nyék világon és túl ezen legdrágábbnak tartottunk, s melly
be minden vágyainkat központositottuk, - elragadja tőlünk 
a soha vissza nem nyerendőt! - Miért ezen sulyos látoga
tás? kérdi a gondatlan bünös. Azért, hogy térj vissza oda, 
a honnét eltávoztál, és belássad hogy ezen élet, világ, és 
annak minden tünékeny javai, koránsem végezéJok, hanem 
cl':ak eszközök egy szent és örök ezéinak elnyerésére. 

Kiterjeszti az U r látogatását mifólöttünk, midőn ama 
tiszteletnek, rangnak, vagy embertársaink fölötti fölsőbbsé
günknek bírásától megfoszt, mellynek elnyerése után évekig 
sovárogtunk. - Látogat minket, midőn azon tervnek majdan 
legfönsőbb fokáról elmozdít, mellyet életiink legnagyobb ré
szén- át hajháztunk. - De miért fosztott meg - így so
hajtunk -- amattól'? Miért mozdított el ettől? Mire való 
ezen keserü látogatás? Azért, mivel szivünket és annak 
minden vágyait csak egyedül ennek, vagy amannak eléré
sére szenteltük; mivel csak ennek vagy amannak tömjénez
tünk, és bálványzói lettünk, és kifelejtettük, hogy egyedül 
e g y az, a mi után minden erőnkből esengni kell, t. i. lelkünk 
nemesebb osztályrésze és öröksége; hogy egyedül e g y az, 
a kit mindenekfelett szeretnünk és imádnunk kell, és ez -
az Isten! 

Midőn szemléljük, mikép a mezö virága, a lombos fának 
levele hervad, és hullatja ékeit, s egy benső fájdalomtól 
eltelik keblünk; midőn tapasztaljuk, hogy azoknak hason
latára a virágzó életből kivitetik egyik ismerősünk a másik 
után, egyik barátunk a másik után, egyik rokonunk 
a másik után; midőn látjuk , mikép kisértetnek ki a hideg 
sir ba, onnét soha soha vissza nem térendök, és a zajos világ
nak közepette naponta ridegebben állunk, minthogy más ér
zelmü és gondolkozású emberek jönnek ezeknek helyébe, a 
kik velünk, és kikkel mi rokonulni nem tudunk: akkor 
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gondoljuk meg, hogy ezen folytonos enyészetnek keserü lá
tása is nem egyéb, mint az Urnak látogatása; de bizonyára 
ön javunkra és üdvünkre, mert ezen látás által is elszakítja 
az U r a sok lánczokat és viszonyokat, meJlyek minket any
nyira lecsatoltak ezen gyarló földhez, és könnyebbé teszi ez
által is elválásunkat; hogy így könnyebbülvén testünk, lel
künk annál örömestebb keljen át egy jobb, egy szebb, egy 
dicsőbb hazába! 

Azonban, nemcsak kellemetlen és siralmas, de örvende
tes események által is int és látogat minket az isteni gond
viselés, csak értsük meg és forditsuk jóra látogatásának in
telmeit. - Igenis, hányszor szabadít meg minket az U r ha
talmas keze némi veszél y t öl, mell ynek tátongó örv én y~nél 
állottunk,smelly mármár elnyelendö vala minket? Ugy 
de ismerjük meg hálás szivvel látogatásának malasztját, mint
hogy ezáltal oktat minket, hogy máskor a veszélynek part
ját s annak borzalmait elkerülni siessünk. - Meglep minket 
sokszor olly örömmel, mellyet sohasem reménylettünk volna; 
és ezen örvendetes meglepetés által is látogat minket: de ko
ránsem azért, hogy a meg nem érdemlett öröm elszéditsen; 
hanem inkább hogy edzzen bennünket az erény pályáján, és 
ezen egyörömteljes óra által gyöze.~elmesek legyünk sok öröm
telen napok és évek fölött. - Orvendeztet núnket némelly 
erénydús férfiak és nők dicső tényei által, mellyeknek 
szemlélése Jeü·hatlan örömmel tölti el kebleiuket. És vajjon 
ezéitalan és haszonnélküli-e ezen megható isteni látogatás? 
Koránsem, keresztények! mivel ezek mint annyi ragyogó 
csillagok az élet s erény nehéz ösvényein fénylenek előttünk, 
és világosítják tövises utainkat , hogy mi is törekedhessünk 
azon koszorunak elnyerése után, mellyet ök olly dicsérete
sen kivíttak s kiérderulettek! 

* • * 
U r Isten! látogass minket ezentúl is, s fogadjuk hogy 

immár engedelmes, és látogatásaidra figyelmezöbb fiaid és 
leányaid leszünk; legyen bár látogatásod kellemes vagy kel
lemetlen : csókolni fogjuk áldó vagy sujtó kezeidet. Látogass 
minket, mivel immár tudjuk, hogy ru ind ez üdvünkre és 
lelki javunkra czéloz. Látogass, és már ezentúl me gis me r
jük látogatásod idejét. Amen. 



Pünkösd után X. vasárnapra. 
lsten hálákat adok neked? hogy nem vagyok mint egyebek: 

ragadozók? hamisak, pm·áznák. - Luk 1 8. 

A fololvasott evangelium két példát állít elénk: a fari
zeusét és publikánusét; hogy mindenkor ugyan, de kivált
kép, midön imádkozunk, óvakodjunk a jóságos cselekedetei
vel és érdemeivel dicsekedő, és magát folmagasztaló farizeus
nak példájától, hanem inkább kövessük a publikánus aláza
tosságát. Ugyanis k. a.! a melly embernek helyes fogalma 
van a túlságos önbecsülésről és folfuvalkodásról, lehet-e 
annak csak képzelni is utálatosabb és szemtelenebb kevély
séget, ~int a minöt a farizeus példájában mutat az evange
lium? Epen illy mértékben dicséretes ellenben, és követésre 
méltó a publikánud alázatossága és szerénysége. 

Imádkozni ment a templomba mind a kettő; de midőn 
a publikánus a templomajtónál megállapodván, szemeit az 
égre sem meri emelni, hanem a földre borulva mellét veri, 
magát bünösnek va1lja, és törődött szivvel bünbocsánatért 
könyörög az Istennek: a farizeus belépvén a szent helyre 
szinte az oltárhoz tolakodik, s ott nem esik térdre, hanem 
undok gőggel megáll, és a helyett hogy az Isteut imádná, 
bünbocsánatért könyörögne, jóságos cselekedeteit és jám
borságát hánytorgatja, vétkes elhízottsággal állitván, hogy ö 
mindenkiuél fonebb áll az erkölcsi tökéletességben_ Már ez is 
elég lett volna arra, hogy a farizeus az Isten előtt utálatossá 
tegye magát, de a lelkiképen megvakult ember itt meg nem 
állapodott, hanem az ajtóban imádkozó alázatos publikánusra 
veté kevély szemeit, és azt szemtelen gyalázással a ragado-
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zók , hamisak és paráznák közé sorolja, ekképen imádságát 
kétfélekép tevén vétkessé: elsőbben, mivel a maga képzelt 
jámborságában fölfuvalkodott és másoknál tökéletesebbnek 
tartotta magát; másodszor, me rt avval vakította magát, hogy 
mások roszak, nálánál sokkal roszabbak. Ez volt az ö imád
sága!-

K. a. ! a farizeusnak említett két vétke jelenleg sem rit
ka a keresztények között; holott pedig az erkölcs és üdvös
ség utján nem igen van annál veszedelmesebb, n1intha valaki 
magát elbizva, másoknál jobbnak tartja magát, vagy ha av
val hízeleg magának, hogy nálánál roszabbak is vannak. 
Ehhezképest azon üdvös intést foglalja magában a jelen lelki 
oktatás, hogy 

1-ör jámborságunkban el ne bizzuk magun
k a t , m á s o k n á l j o b b a k n a k t a r t v á n m a g u nk a t. 

2-or h o g y avval se hízelegjünk magunk
n ak, h o g y n á l u nk n á l r os z a b b ak is t a l á lk o znak. 
- Figyelmezzetek. 

I. 

A keresztény erkölcsös életnek és üdvösségnek nincs ve· 
szedelmesebb akadálya, nlintha az ember magát elegendőleg 
tökéletesnek tartja, olly tökéletesnek s jónak, hogy ö már 
jobb, jámborabb és erényesebb nem lehet, s ha még ezen 
képzelt jóságában nemcsak önmagának hízeleg, hanem avval 
mások előtt is dicsekszik. Vagy talán k. a.! azt gondolja vala
ki, hogy nem is találkozik már jelenleg a keresztények kö
zött efféle szemtelen farizeus?! Bárcsak ne, - bárcsak itt 
köztünk se találkoznék senki! - Már a régi pogányok az 
életbölcseség egyik főszabályaul tartották azt, hogy az em
ber ismerje magát. Az ismeri pedig magát helyesen és igazán, 
ki tudja, hogy ki legyen ö voltakép, és millyennek kell len
nie, hogy itt önmagával megelégedve éJbessen, jövendőben 
pedig az örök boldogságat megnyerhesse? Már a ki el tudja 
magát bizni a maga jóságában és erényességében, s a ki elég 
szerénytelen tud lenni, hogy mások előtt még dicsekedjék is 
a maga kitünő jámborságában, - ha valaki, efféle fönlntó 
keresztény farizeus bizonyára nem ismeri magát; helyes ön-
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ismerés nélkül pedig a tiszta, szilárd keresztény erényesség, 
s szent élet teljességgel lehetetlen. 

Ugyanis, a ki tökéletes erkölcsi jó állapotban hiszi ma
gát lenni, annak eszébe sem jut, hogy lelki isméretével néha 
néha számot vessen ; s ennél fogva valamint az nem jut eszé
be, hogy neki szükséges a penitentziatartásról s az élet meg
j obbitásáról gondoskodni: úgy azt sem ismeri szükségesnek, 
hogy ö szünet nélkül nagyobb erkölcsi tökéletességre töre
kedni tartozik. Mi más szavakkal annyit tesz, hogy az effélék 
lelkiképen vakok; de vakok azért, mert akarnak vakok len
ni; nem ismerik helyesen lelkiismeretök állapotját, de csak 
azért, me rt nem akarják ismerni; és nem akarják ismerni 
azért, mert a rendetlen önszeretet, s a szokássá sőt talán szin
te természetté vált bünök által elkábíttatva így gondolkod
nak: ha nem ismerjük lelkiismeretünk állapotját, s ha nem 
tudjuk minden keresztény kötelességin ket, akkor nyugodtab
ban élhetünk szokott modunk szerint, akkor szabadabban 
mehetünk vétkes indulataink után; mert lelkiismeretünk nem 
háborgat bennünket, habár ellenére cselekszünk is valamell y 
törvénynek! Márk. a.! a ki ekképen gondolkozik, az termé
szetesen kerüli egyszersmind a jó tanácsot, az oktatást és min
den alkalmat, melly őtet önmagával és fogyatkozásival 
megismertetné. Vagy mi is az oka annak, hogy sokan any
nyira kerülik az Isten igéjének hallgatását? talán mivel azt 
úgy is tudják? épen nem; hanem azért, mivel azt nem is 
akarják tudni, attól tartván, hogy a lelki tanító épen oda 
találna tapintani szivökbe, hol egy vagy más megrögzött 
bün megfészkelte magát; tehát sz. Dávid mondása szerint: 
"nem akarnak érteni, hogy jól cselekedjenek" 1). 

Vagy mivel egy két jóságos cselekedetet rendesen gya
korol valaki, és holmi nyilvános zajt indító gonoszságoktól 
megótta magát, elég tökéletesnek gondolhatja-e azért ma
gát? Csalatkozol atyámfia ! ha ezt gondolod. Ime előtted az 
evangelium ban említett farizeus, ki dicsekedve emlegette, 
hogy egy héten kétszer böjtöl, hogy a dézmát híven megfi
zeti, hogy sokat imádkozik : de mi t használt mindez, ha más 
részről meg csalt, a hol csalhatott; ha az árvák és özvegyek 

1) Zsolt. 35. 
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vagyonait álnokul eltulajdonította, és azokból bizialta magát? 
- Nem hasonló, ker. atyámfia! a te állapotod a farizeuséhoz? 
Aprólékos jótéteményeid mellett nem engedsz-e meg magad
nak majd egyik, majd meg másik törvénybe ütköző kihágá
sokat? Azon könnyü és csak önkint vállalt jóságos cseleke
deteid gyakorlásamellett nem hanyaglod-e el o Ilyan köteles
ségeidnek teljesítését, mellyeket a törvény szorosan megki
ván tőled. Alamizsnát nyujtasz-e egyszer s máskor a szüköl
ködőnek? de talán más részről meg törvényes adósságod le
fizetését időről időre halasztod? Talán bucsúkra jársz; de 
az egyház által parancsolt ájtatosságokat meg elmulasztod? 
Az illyen jámborság, ker. atyámfia! nem volna egyéb, mint 
valóságos farizeusi jámborság. 

Azt mondod vagy gondolod: hogy nem vádollelkiisme
reted semmiről sem? Meglehet hog-y úgy van; de miért nem 
vádol? Oh, nem mintha semmi bünteher nem nyom ná azt; 
hanem mert elfojtottad annak vádló szózatát, és mivel talán 
annyira kitágítottad itélő szigoruságát, hogy a bünt nem
csak bünnek nem tartod, hanem illint azon istentelenek, kik
ről a sz. köuyv emlékezik, talán még dicsekszel is elkövetett 
gonoszságidban 1). Már ha lelkiismereted illyen állapotban 
sinlődik, mit ér az, ha semmh·ől sem vádolna is az téged?! 
- mit ér az, ha te magadat tökéletesnek, jónak, szen,tnek 
tartod, de ha az Isten szemei előtt nem vagy o Ilyan? Am a 
szent könyv igen n-yilván mondja, hogy "az ember nem tud
hatja azt, ha vajjon szeretetre vagy gyülöletre méltó-e nz 
lsten előtt" 2). De ha csakugyan mindenkép rendén állana 
is lelkiismeretünk, ismerjük és valljuk meg háladatosan sz. 
Pál apostol szavaival: hogy "az Isten kegyelméből vagyunk 
a mik vagyunk" 3); a helyetthogy jámborságunkat minden
kép tökéletesnek képzeljük, magunkat mélyen megalázva 
ismét sz. Pál á postol szavaival mo ndjuk: "B á r semm i r ő l 
sem vádol lelkiismeretem, de abból még nem 
következik megigazult állapotom; mert a ki 
engemet megítél, az Ur lsten az" 4). 

És k. atyámfia! ki magadat elég tökéletesnek és jónak 
képzeled, gondoltál-e arra, mire az Isten minket ezen szavai-

1) Péld. 2, 14. - 2) Sirák. 9, I. - 3) I. Kor. 15, 10. - ') I. Kor. 4, 4. 
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val kötelez : "L e g y e t e k s z e n t e k , m e r t é n s z e n t v a
g y ok?" 1); hasonlókép ami isteni tanítónk Krisztus is: "L e
gyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok 
t ö k é l e t e s? 2). Oh n)·omorult dicsekvő! hol és milly 
távol vagy te az életnek azon szentségétőJ és tökéletességétől, 
mellyre törekedned kellene! Tehát sz. Pál ap. példája szeriut 
necsak soha eléggé tökéletesnek ne képzeld magadat ·1); ha
nem Isaiás proféta szerint lefolyt életed esztendeit gondold át 
szived keserüségében 4), és szigoru vizsgálatot tartván lelki
ismereted állapotja fölött, egy részről igyekezzél eddigi fo· 
gyatkozásaidat jóvá tenni , más részről pedig az isteni ma
laszt segedelmével szünet nélkül arra törekedni, hogy napról 
napra jámborabb és a szent életben tökéletesebb légy. Mert 
k. a. ! habár olly tökéletesek, olly szent életüek volnánk is, 
miként talán magunknak képzeljük, mihelyt megállapodunk 
az erkölcs utján, és nem igyekszünk az erényességben előre
haladni, nem igyekszünk naponkint jobbakká lenni, szük
ségképen roszabbakká leszünk) mondja sz. Ágoston. Az erköl
csi tökéletesedés utján előre nem menni, annyi mint hátra 
menni. Aztán ki az közülünk, a ki úgy megelégszik a ma
ga javaival, hogy azokat ne kivánná gyarapítani? söt nem 
látjuk-e mikép épen azok J kik egyebeknél ~ővelkedőbbek, 
szorgalmatoskodnak leginkább a gyüjtésben. Igy kell a lelki 
javak gyüjtésében is szünet nélkül szorgalmatoskodnunk, és 
a keresztény erények gyakorlásában állhatatosan foglalkoz
nunk, ha az Ur félelmét meg akarjuk érteni és üdvösségün
ket megőrizni, a mint a szent könyvnek eme szavai intenek 
bennünket: "Ha ezüst gyanánt keresed azt- a böl
cseséget - s m i n t a k i n cs e t v i z s g á l o d s k i ás o d 
a z t: akko r me g é r t e d, m i t t es z e n a z Is t e n fél e l
me; és az megőrzi a te üdvösségedet, mert az 
i g a zs á g ös v é n)' é n és sz e n t ek u t j á n j á r sz" 5). 

II. 

Ha az élet megjobbításában és üdvösségünk megnyer
hetésében nagy akadály az, midőn magunkat képzelt j ám-

') III. Mózes: ll, 44. - 2 j Máté: 5, 48.- 3 ) Filipp. 3, 12. - ')Is. 38, 15. -
5) Péld. 2, 4. 
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borságunkban elbizzuk és másoknál jobbaknak tartjuk: nem 
kevesbbé veszedelmes e részben az, ha az erkölcsünk- és üd
vösségünkröli kérdésben azzal hízelgünk magunknak, hogy 
nálunknál még gonoszabb emberek is vannak. Azt gondolják 
talán némellyek hallgatóim közül: hogy az igen gyáva és 
értetlen keresztény volna, ki abban keresne talán magának 
némi vigasztalást és -úgy szálván - biztosítást, hogy van
nak ö nálánál még gonoszabbak is. Ú gy van k. a.! az igen 
gyáva, igen értetlen, és - adjuk még hozzá- a maga bű
neibe igen beleszeretett keresztény, ki így gondolkozik; de 
azért nincsenek-e· mégis igen nagy számmal, kik ekképen 
gondolkoznak? Tekintsii.k csak akármellyik bünöst, tör
vényszegót akár az egyházi akár a világi ítélőszék előtt, nem 
avval akarja-e vétkes tettét menteni, hogy ezek és amazok 
hasonló, sőt még nagyobb gonoszságokat követnek el? K. a.! 
ki abban vigasztalást és biztosítást keres, hogy nálánál még 
nagyobb bűnösök is vannak, az jóformán elzárta maga előtt 
mind az igazán jámbor életnek, mind az üdvösségnek utját. 
Ugyanis, ha az efféle embernek eszébe jut is lelkiisméretével 
számot vetni, - és abban többféle hiányokat és bünöket ta
lálván élete megjobbításáról kezd is gondolkodni - "eljö a 
gonosz - mint Krisztus U runk mondja, és az üdvös gondo
latot kiragadván a szivből" 1) azt sugja neki: a te vétkeid 
mind csekélységek; - nézd mások mi núndenféle borzasztó 
gonoszságokat cselekesznek. - Innen igen természetesen az 
következik tovább, mit az Isten könyve mond "ki a kicsinye· 
ket megveti, az lassankint nagyobb és nagyobb bűnökbe 
esik" i); és az illyen ember, noha időről időre mindig nagyobb 
gonoszságokba merül: mégis ha lelkiismeretébe tekint, min
dig kevesebbé találja magát bűnösnek azért, mert vannak 
mások nálánál még gonoszabbak. Már ker. a.! így gondol
kodni nem annyi-e, mint az istenes életnek és az üdvösség
nek utját önmaga elött elzárni? 

Azt kérdem tehát elsőben is az illy módon gondolkodó 
kereszténytől: mi következik, mondd meg atyámfia! abból, 
hogy náladnál gonoszabbak is vannak? az-e, hogy teneked 
is szabad gonosznak lenned, és pedig még gonoszabbnak, 

') Máté : 13, 19. - 2) Sirák. 19, l. 
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mint a millyen jelenJeg vagy? Oh atyámfia! ha az egész 
világ gonoszságba merül is, mint hajdan Noé idejében, azért 
valamint az Isten töt·vénye örökké törvény marad 1): úgy a 
bünre szabadságot az egész emberi-nem gonoszsága sem ad
hat; és készebb az ur Isten az egész világot eltörölni, mint
sem a bünt büntetés nélkül hagyni; miröl a vizözön által 
eltörJött régi világnak példája eléggé meggyőzhet bennün
ket. Azután, ha mások a széles uton járnak, azt hiszed-e, hogy 
te is veszedelem nélkül jár ha tsz azon? de ne felejtsd el atyám
fia Krisztus szavait, ki nyilván megmondotta, hogy "sokan 
járnak azon a széles uton, melly az örök kárhozatra vezet" 2). 

Vagy annyira megbomlott a józan értelem nálad, hogy az 
örök kárhozatra sietökkel kész vagy magad is elkárhozni? 
Mert igen világosan megmondotta Krisztus Urunk azt is, 
hogy "ha vak vezeti a vakot, mind a ketten árokba esnek" 3). 

Hogyha tehát a náladnál gonoszabbak példája után indulsz 
te is, hitesd el magaddal, hogy az Isten itélöszéke előtt az 
neked semmi mentségedre nem fog szolgálni, hogy mások 
rosz példái vezettek téged félre; vagy ha az ur Isten meg
bünteti is a botrányos példaadókat, mit használ az neked? 
Ám valamint senki tehelyetted nem üdvözülhet, úgy senki 
tehelyetted el sem kárhozhatik; mert sz. Pál szerint: "kiki 
a maga személyében jelenik meg a Krisztus ítélőszéke előtt, 
hogy elvegye a jutalmat vagy büntetést, a mit életéhen ér
demlett" 4). V égre gondold meg, atyámfia! nem szeren
csétlen gondolat-e avval biztatnod magadat, hogy vannak 
náladnál még gonoszabbak is? hát te boldogtalan! az egész 
világ büneit akarnád-e magadéivá tenni, és az egész világon 
te akarnál-e a leggonoszabb lenni? Hah! szeren csétlen lelki 
vak! szégyeneljed magadat önmagad előtt, és kérjed töre
delmes és buzgó szivvel a Szentléleknek megvilágosító ma
lasztját ezen kárhozatos tévedésednek megismerésére és meg
változtatására. 

De azt mondják az ekképen gondolkodók, hogy ha van
nak is némelly hiányosságaik és vétkeik, azok csak holmi 
aprólékos csekélységek. De az a kérdés, atyámfia! nem csa
latkozol-e itéletedben? Hátha csak azért látszanak előtted 

1) Máté: 5, 18. - 2) Máté : 7, 14. - 3 ) Máté: 15, H. - ') II. Kor . .5, 10. 
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csekélységeknek a te büneid, mivel a te lelki vakságod már 
igenis nagy? Hátha azért gondolod vétkeidet aprólékos 
kicsinységeknek, mert azokat megazokván, már azon isten
telenek állapotára jutottál, kik a sz. könyv mondása szerint 
a bünt mint a vizet iszszák? 1). És tegyük: hogy a te büneid 
csakugyan csekély apróságok: 'de hát a te világi javaidban 
megveted-e a csekély károkat? és testeden a csekély seb 
meggyógyul-e azáltal, hogy megveted és nem gondolsz vele? 
Hiszen jól tudod magad is, mit az lsten könyve mond, hogy 
,,egy kicsiny szikrából legnagyobb tüz támadhat" 2). Így ha 
csekélyeknek nézi valaki a.maga büneit, és mint csekélysé
geket megveti: épen ezen megvetett csekélységek viszik őtet 
a nagy gonoszságokra. Az aprólékos vétkek úgy szólván 
mindannyi lépcsők, mellyeken a legnagyobb vétkek mély
ségébe megyen le az ember. 

Tekintsünk csak egykissé körül, és meg fogunk erről 
győződni. Egyszerre lett-e az utonáJló rabló azzá? Oh 
nem; csak krajczárral, csak apróságokkal kezdette lopo
gatásait; fokonkint ment mindig tovább, mindig nagyo b b 
és drágább kincsekre nyujtván ki kezét, mig végre megked
velvén az illy módon dolog nélküli kincshez-jutást, feleba
rátjának az utoni megtámadását sem tartá már olly gonosz
ságnak, mell y miatt az Istentől rettegnie kellene.- Egyszerre 
lett-e a förtelmes istenkáromló azzá? Oh nem ; eleinte csak 
egy-két illetlen szó sikamiott le ajkairól, majd megenge~é ha
ragjának, hogy keményebb kifejezésekben törjön ki; mig 
végre ekként hozzászokván magát nem mérsékelni, a legbor
zasztóbb káromkodással dühöng, mint a böszültségében or
dító vad állat. - Hát azon szerencsétlenek, kiket a szeren
csétlen szokás fölvilágosodottaknak nevez, mikép 
jutottak a fölvilágosodásnak olly magas fokára, hogy se 
Isten, se religio, se templom nem kell nekik? Csak úgy cse
kélységek által. Elsőbben megvetőleg és gúnyolódva gondol
kodtak és beszéltek magok közt az istenfélő jámborok ájta
toskodásáról; de ez csekélység volt az ö szemeik előtt, -és 
tovább haladtak a dicső fölvilágosodásban (!) becsmérelni 
kezdették átalán a kath. ker. anyaszentegyház minden szent 
gyakorlásait és ájtatos szertartásait. De ez is csak csekélység 
') Jób: 13, 15. - 2) Sirák. 11, 34. 

l'ózmány-lüzelek Kiadja a Szrnl-loiYán-Táronlal. V. !uo. 41 
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volt, és még fölebb vagy inkább· mélyebben haladtak, sa 
Krisztus Jézustól rendelt hét szentségek közül egyet sem 
fogadtak el a keresztségen kivül, ezt is csak mint o ll y an szo
kásba vett szertartást, melly által a megkereszteltetett a keresz
tény társaságnak tagjává válile De még ez mind csak cse
kélység volt, és a fölvilágosodásban annyira haladtak, hogy 
a religióból kitagadtak és küszöböltek minden isteni titko
kat, mig végre magát a kinyilatkoztatott religiót és annak 
szerzöjét az Istent is kiküszöbölték. 

Ime k. a.! tehát az aprólékos vétkek épen nem ollyan 
természetüek, hogy azokat meg lehetne vetni. "Épen az apró
lékos vétkek elleni harczban szükséges ki tüntetnünk, miké
pen fogunk ,a nagyobb bünök elleni küzdésben megállani," 
mondja sz. Agoston. Krisztustól a mi isteni tanítónktól ta
nulta ő ezt. Ugyanis, Jézus világosan mondotta , hogy 
csak azon szolga hűségéhez lehet bizni a nagy dolgok
ban, ki a legkisebbekben is h ü ura iránt; mert "a ki 
a kicsinyekben hütelen, az a nagyokban is hűtelen" 1). 

"Egyébiránt, mondja szent Jeromos, józan észszel azt kép
zelnünk sem lehet, hogy valameily vétket csekélységnek 
lehetne tartanunk, holott núnden bün által azonegy isteni 
folség bántatik meg." Hogyan lehetne azt csekélységnek 
gondolni, mi az embert mennyeknek országából kirekeszti? 
Már pedig az Isten könyve igen világos szavakkai adja elénk, 
hogy. senki oiiyan be nem mehet mennyeknek országába, 
ki utálatosságot, s hamisságot cselekedett, vagy akármell y 
hün nel bemocskolta a maga lelkét 2). 

N e vakítsuk tehát k. a. ! azzal magunkat, hogy a mi 
erkölcsi állapotunk, mellyben tettleg sinlödünk, már ele
gendőképen jó és tökéletes; sem azzal, hogy nálunknál még 
roszabb keresztények is vannak; hanem a proféta szavai sze
rint szivünk keserüségében gondoljunk vissza lefolyt életünk 
esztendeire 3), és részrehajlatlan szigorral vizsgálatot tartván 
lelkiismeretünk állapota fűlött, egy részről sirassuk eddigi 
vétkeinket és fogyatkozásainkat, és igyekezzünk jóvá tenni 
azokat; más részről pedig az igaz, tiszta, tökéletes keresztény 
jámborságban és erényességben szi'met nélkül, napról napra 

1) Luk. 16, 18. - l) Ján. Jel. 22, 21. - 8) Is. 38, 15. 
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gyarapodjunk és tökéletesbedjünk. Nem azt mondja-e az evan
gelium, hogy Jézus "miként az időben, úgy a bölcseségben is 
és kedvességben az Isten és emberek előtt nevekedett'?" 1). Ha 
ezt cselekedte Jézus, az Istenember: nem kell-e szent és mul
hatlan kötelességünknek ismernünk, hogy mi is időről időre 
nagyobb és nagyobb tökéletességre igyekezzünk a keresztény 
jámborságban, és ekképen mind inkább és inkább méltókká 
tegyük magunkat kedvességre Istenünk előtt? Ez mindnyá
junknak annál mulhatlanabb kötelességünk, mert szent Ágos
ton mondása szerint mihelyt valaki jobbá nem igyekszik 
lenni, az szükségképen roszab bá lesz. Nincs olly nagy tüz, 
melly egykor magától el ne alugyék, ha azt folytonosan 
nem élesztjük: nincs hasonlókép olly tökéletes ember, ki 
erötlenedni és fogyatkozni nem kezdene tüstént, mihelyt 
magát eléggé tökéletesnek gondolván, még nagyobb tökéle
tességre nem igyekszik. Mivé lesz a legszebb és legtermé
kenyebb szántófold, ha azt elhagyjuk és megmunkálás nélkül 
hevertetjük '? Nemde buján veri azt fol mindenféle haszon
talan gyom? Ez a mi erkölcsi állapotunk sorsa is; mihelyt 
azt tökéletesebbé tenni nem igyekezünk: azonnal a vétkek 
bojtorjáuya kezd abban mutatkozni; azért mondja a szent 
könyv: "A ki igaz, még igazabbá, a ki szent, még szeutebbé 
igyekezzék lenni" 2). 

Végre k. a.! mi a gazdasági, mesterségi és egyéb világi 
dolgainkban nem azok példájátszoktuk nézni, kik gyávák: 
gondatlanok, restek és csak amúgy bitang módon teszik dol
gaikat; hanem azokat szoktuk utánozni, kik mint legtöké
Jetesebb példányok tünnek fol előttünk. Hát a lelkiekben 
azon akarunk-e megnyugodni, hogy nálunknál roszabbak is 
találtatnak? Távol legyen tőlünk e szerencsétlen gondolat. 
S azért kérjük naponkint az irgalmasság és világosság Atyját 
sz. Dávid szavaival: "Adj Uram értelmet nekünk, hogy meg
tanuljuk a te parancsolatidat 3), és teremts bennünk tiszta 
szivet, és a Szeutiélek megszentelö malasztját ujítsd föl ben
nünk 4), hogy azokat híven teljesítvén kedvesek lehessünk 
előtted az élők országában~' 5). 

1) Lukács: 2, 52.- 7 ) Ján. Jel. 22 11. - 3) Zsolt. US, 73. - ') Zsolt. 50, 12. -
6) Zsolt. 114, 9. 
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• • 
Igen, add ur Isten ! szent malasztodat, hogy önismeré

sün.kben meg ne csalatkozzunk; hogy jámborságunkban ma
gunkat el ne bizzuk, másoknál jobbaknak tartván magunkat, 
vagy azzal bizelegvén magunknak, hogy mások nálunknál 
roszabbak; mert az megakasztana bennünk minden jóra való 
törekvést, miáltal, a helyett hogy hozzád közelednénk, mind 
inkább eltávoznánk; már pedig Te mondád, hogy szentek 
legyünk, mert magad is szent vagy. Szigoruan akaiunk 
minmagunk megitélésében eljárni, kifúrkészvén minden lelki 
hiányt, hogy annak kijavítása által mindig hozzád méltób
bak legyünk. Amen. 



Szent László király ünnepére. 
Az Ur az igazat biztos utakon vezérelte s megmutatá neki 

a.z lstennek országát. - Bölcs. 1 O, 1 O. 

Szent László magyar király, - kiben az Istent dicső
íteni ma ide összegyülekeztünk, - I. Béla király :fia, mind a 
természetnek mind az isteni kegyelmeknek ajándékaival 
tündöklött. Egy fejjel magasabb volt többi alattvalóinál; ki
tünö szépsége mutatta az emelkedett, a magasztus lelket, 
me11y benne lakott. Nyilt tiszta arczán jóság, szemében sze
retet , ajkán kegyelem sugárzott. Istentől kapott hatalmát 
Isten dicsőségére és saját hazája boldogítására használta föl, 
és minden tettén meglátszott aszeretet mala~ztja. És népe bol
dog, hazája áldott vala, s naponkint növekedett azok száma, 
kik a templom oltárának zsámolyánál emelték fól fohászukat 
a hivőknek egy és igaz Istenéhez. Az özvegyek- és árváknak 
gyámola volt; letörölte a nyomorgók könyeit, s mint drága 
gyöngyök szálltak föl e könyek a Mindenhatónak trónusához, 
hogy Lászlónak mennyei koronáját ékesítsék a végitélet nap
ján. Ostora volt ő a bünnek, üldözője az igazságtalanságnak. 
Elmetszette az ármány hálói t, leoldotta az ártatlanul szenve
dök lábairól a bilincseket. Elhintette a szeretet magvát, és 
az az áldás gyümölcsévé érett; kiirtotta a bünnek magvát s 
az nem verhete gyökeret országában. 

S emlék.ét a nép fiuról :fi ura hagyta; fön van emléke a 
....... i katholikus hivek és szivek templomában is. 

Szent Lászlónak rövid élettörténetébőlláthatjuk, hogy 
ö j ám bor igaz férfiu, népe szin te j ám bor igaz nép vala. Sok 
baj- s viszontagsággal kellek ü z d e n i e szent 
Lászlónak s az akkori magyarnépnek, és meg 
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i s k ü z d ö t t e k a z o k k a l s z e r e n c s é s e n ; me rt az U r az 
igazat biztos utakon vezérelte s megmutatá neki az Istennek 
országát. Nekünk is most sok bajjal kell küzdenünk; v aj
j o n v á r h a t j u k - e , h o g y a z I s t e n m i n k e t i s b i z
t o s u t a k o n fo g v e z é r e l n i? v a g y m i é r t n e m v á r-
h a t j uk m i e z t? Ezek lesznek beszédem tárgyai. 
Figyelmezze tek. 

I . . 
Vörös zászlót, véres kardot hordoztak szét az országban. 

László király felhítta népét, védeni az ősi tüzhelyet, meg
menteni a családot, küzdeni a hazáért, visszavenni az elra
bolt, az elfoglalt kincseket. S csakhamar hatalmas tábor giült 
össze. Nem olly számos ugyan mint az ellenség, de lelke
sülte bb. Az ellenség rabolni jött, s a magyarnak hiteért, ha
záj áért kellett harczolnia. - Kapules a va.d kunokkal, vil
lám gyorsaságával járta be Bihar és Szabolcs foldét, és a 
várakat kivéve, mellyekhez nem férhetett, mindent a lán
goknak áldozott a mi gyujtható volt, s mindenkit elhajtott 
a ki utjában állott. Ö ellenségének nézte a magyar testvér-· 
népet, mert az igaz hitre, a ker. kath. hitre tért; s nagy el
bizottságában nem is gyanította, hogy épen ez a hit fogja 
megvédeni a megtért népet. 

Egymással szemközt állottak a kunok és magyarok. Na
pokig tartott a küzdés, mig végre az ellenség minden oldal
ról meggyöngíttetett és futásban keresett menedéket. A ma
gyarok folyvást üldözték az ellenséget. Azonban nagy éhség 
ütött ki a magyar táborban. Mit tesz László király? Térdre 
borul, és így imádkozik: "Hozzád fordulok hatalom Istene ! 
nincs más segítség, csak a tiéd. Bizom benned erő és jóság 
Istene! Hitem van benned, hogy nem azért hoztad ki svéd· 
ted meg népedet, nem azért segítetted meg a veszélyek kö
zött, n ein azért kenettél fol s engedted , hogy dicsöségedre 
kormányozzak, nem azért vezetted karjaink csapását a csa
tákban: hogy mit eddig durva erő és fegyverek kivíni nem 

• tudának, most éhség eszközölje ki; hogy őseink sirhalmát 
diadalmas ellenség tapossa; hogy bennünket nem a csaták 
dicső halála, hanem gyáva éhség irtson ki."- S ime! buzgó 
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imádsága meg lőn hallgatva: egy csorda szarvas jött ki az 
erdők süriiségéből; s örömtől dagadt kebellel fujta meg kürt
jét a király. "Istené a kegyelem és dicsöség;" mondá szent 
buzgósággal az oda érkezett csapotok nak, kik vadászatot tar
tottak a vadak között. 

Vigan folyt a lakoma, csillapodott. az éhség. Az éhség· 
től meg volt mentve a sereg, hogy a szomjuságban eleped
jen. Egyetlen patak, melly ottan folyt, ihatatlanná lett, és a 
nagy hőség miatt a források kiszáradtak. "Uj forrást kell 
keresni," mondá a király, és folpattant lovára s kis számu 
kísérettel megindult. Estig bolyongbk, de miilden keresés 
hasztalan volt. Szomoruan fordult vissza a kereső csapat. 
Egy sziklás helyre ért a király, mellynek csúcsát erdő ko
szorúzta. Megsarkantyuzza lovát s neki vágtat a meredek 
sziklának. S a mint a király a tetőre ért s leszálla lováról, 
nyomában forrás fakadt, mint a sivatag szikláján, mellyet 
Mózes vesszeje érintett A magyar sereg megszabadult a sor
vasztó szomjuságtól. 

Ezalatt az ellenség ismét összeszedte magát, s midőn 
már hitte hogy minden rendben van, s támadni vagy táma
dást elfogadni készen áll serege, kiosztá a parancsot, hogy a 
sereg más napra készen álljon a csatára. 

László pedig kora· hajnalkor összegyüjtötte a főurakat, 
zászlósokat, várispánokat, az előkelöket és a köz nemesség 
egy részét, s így szóla népének! "Az Isten sulyosan látoga
tott meg bennünket, hogy lássa, ha vajjon méltók vagyunk-e 
kegyelmére? Megtelepedtünk itten, hazánkká ·lett e fold, 
vérökkel áztaták őseink, és meghalni készek valának, csak
hogy nekünk és utódainknak megtarthassák. Utódainknak ... 
értitek? Mert e fold nem egyedül a miénk. Szent kötelessé
günk, úgy mint kaptuk, átadni maradékinknak. S mi ve~zni 
engednők azt? Gyávaságunk béreül kiil'tatni látnók-e e ha
zát, bemocskoltatni a szeu t keresz fe t, hitünk e sze nt jeiét, 
melly alatt annyiszor olJy biztosan harczoláok? Akarjátok-e 
látni, hogy királyotok koronája darabokra zuzassék, s porait 
elszórja a vad ellenség? Megfeledkeznétek-e veszteségeitek
ről? Teneked hitvesed raboltatott el , neked gyermeked, 
testvéred kinos halállal végeztetett ki, és a te ősz atyád sem 
talált kegyelmet, a te vagyonodat elrabolták , jobbágyaidat 
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elhurczolák , és hol a te mátkád , kit olly forrón szerett-él? ... 
Egyetlen ember sincs közöttetek, kinek meghoszúini vagy 
megmenteni valója nem volna. Inkább én is veszszek el vele
tek, mintsem hitveseiteket, fiaitokat veszni lássam. Föl, küz
deni! Miénk a diadal! Tudjátok, hogy a mit mondok -
igaz; ki Istenben bizik, kövessen." S a király szemében kö
nyek ragyogtak, fájdalomkönyek a multakért, reménykö
nyek a jövendő iránt. Egy hang uralkodott a táborban, ez 
a hang: "előre a király után!" és egy sziv dobogott a tá
borban, melly sziv kész meghalni a királyért, a vallásért és 
hazáért, vagy kész megmenteni ezeket. A főzászlós kezéböl 
kiragadta a király a vörös zászlót, mellyen szúz Mária ma
gyar ország védasszonyának képe díszelgett, megmrkantyúz
ta paripáját s "előre l" kiáltással az ellenség tábora felé ro
hant. Az egész sereg "Jézus, Mária segíts!" kiáltással 
nyomában volt. A két sereg megütközött. Ember ember el
len harczolt, mig végre az ellenség megfutamodott. A kunok 
leölettek; az mégis kegyelmet nyert, a ki megtért. Az elra
bolt asszonyok, öregek, gyermekek, a tömérdek zsákmány 
visszakerült a magyar kezekbe. Ime keresztények! így men· 
tette meg Isten a jámbor László királyt, így mentette meg 
az akkori j ám bor népet. "A z U r a z i g a z a t b i z t o s u t a
k o n v e z é r e It e s me gm u t a t á n ek i a z I s t e n n ek o r
sz ágát." 

Hanem várhatjuk-e, hogy az Isten minket is 
biztos utakon fog vezérelni; vagy miért nem 
várhatjuk mi ezt? 

n. 

Anyaszentegyházunk hite és tanítása nyiltan.'kimondja, 
hogy az Isten e világnak ura, gondviselője és birája. Oh em· 
ber! ki e tanításon kételkednél, nézz körül e föld kerekségén, 
és szemeiddel látni fogod azt. Midőn egy pusztai embertől 
kérdezné a vándor : "Honnan tudod, hogy van Isten?" 
"Uram!- mondá a pusztaiember-ha e pusztának homokjá
ban emberi lábnyomokat látok, nem kételkedem többé, hogy 
itt ember járt; a szép természetben pedig az; isteni kéznek 
annyi nyomait látom, hogy erről kételkednem nem lehet, 
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nem szabad.'' - És a pusztai em ber hel y esen szólott. A vagy 
mondd meg k. a. ! midön a tél közeleg és a gyenge vetésnek 
életéről aggódol, ki oltalmazza meg azt a télnek fagyától? 
Ime, egy láthatatlan kéz hót.akarót bocsát le onnan fölülről, 
és a gyenge növénysereg meg van mentve a haláltól. Eljön 
a tavasz, a hótakaró szükségtelen; ki emeli le azt? Egy 
láthatatJan hatalom meleg szellót küld, és a hó elolvadván, 
termékenyíti a vetéseket. Ismertek-e ennél bölcsebb rende
lést? N em a láthatatlan isteni kéznek l á t h a t ó m u nk á
j a -e e z? Ki adta az esőnek enyhitő és termékenyítő tulaj
donságát? Ki adta a napnak világító és érlelő erejét? Az 
Isten adta, kit csodálnunk kell müveiben. Ö viseli gondját a 
legkisebb féregnek is. Ö adott sebes szárn)"akat a sasnak, 
hogy rohanva szállongjon eledele után; ő adta a halaknak 
ügyes evezőiket, mellyek segítségével olly könnyen mozog
nak a vizben, mint a szárnyas madársereg a levegőben. Oh 
ember l nézd csak a természet nagy templomát, és látni fo
god mindenütt Teremtődnek szent kezét; a gyenge fűszál on 
szintúgy, mint az ezer esztendős tölgyfákon, a napnak csoda
szineivel játszadozó reggeli harmatcseppeken szinUúgy, mint a 
hatalmas Dunának vagy a végtelen tengernek hullámain. 

Keresztények l ez a jó mennyei Atya őrködik az emberi
nem fölött is, és sokkal jobban őrködik, mint bárminő te
remtménye fölött. Emlékezzél meg csak oh ember! miként 
az Isten téged kezdettől fogva barátjának választott, föléke
sítvén téged olly testi és lelki tehetségekkel, minökkel egy 
földi teremtés sem dicsekhetik. Emlékezzél meg csak oh em
ber! mennyire szeretett az Isten téged akkor is, midön el
pártolván tőle, ellenségévé lettél. 

Egy király hatlovas hintón ment, és egy koldusgyer
meket látott meg az utczán; megszánja , fölveszi és gyerme
kévé fogadja. Legnagyobb szeretetet, szivességet, nyájassá
got mutat a koldusgyermek iránt; és midőn ez vadul, rava
szul néz rá, mint a rókakölyök, ekkor ezt gondolja magában 
a király: "béketürő leszek a szegény bohó iránt; md.jd meg
szelidüls megváltozik." De a kis fiu nem változott meg, jól
lehet a király legkevésbbé sem bántotta soha; hanem job
ban gondoskodott felöle, mint az apa egyetlenegy magzatjá
róL Legkisebb köszön~tet: megismerést, nyájasságot, enge-
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delmességet, szivességet sem mutat jótevője iránt; hanem ö 
úgy tekint mindent, mintha köteles volna ezzel a király, 
vagy mintha nem is bánnék vele illően ; még meg 8Íncs elé
gedve. A király inti s kéri sokszor a fiut; kettőzött nyájas
sággal törekszik szivét megnyerni, mintha rászorult volna a 
király a fiatal csavargóra, holott csak irgalmát s jóságát 
akarja vele éreztetni. De hasztalan, hasztalan minden ! 

K. a.! ez a .fiu: az ember; ez a király: az Isten. Oh, ki 
birja megmondani az isteni szeretetnek nagyságát! Kérdezd 
az eget és a foldet j ezek ugyan fogják mondani: "oh ember! 
mód nélkül szeret téged az Isten; mert végetted alkotta e 
szép világot, hatalmadba adta földi teremtéseit, hogy te öt 
megismervén, szüntelen dicsérjed szent nevét. Igen, szeret az 
Isten téged ; de szeretetének nagyságát meg nem mondhat
juk: kérdezd tehát magát a menn~'ei Atyát.~' És ime! Urad 
és Istened folvezet kezednélfogva a kálváriahegynek szent 
tetejére, s félrevonván a véres fátyolt, fiára mutat - egyet
lenegy legkedvesebb fiára, és atyai legforróbb érzetével így 
szól szivedhez: "Nézd gyermekem! ennyire szeretlek téged; 
odaadtam egyetlenegy fiamat érettetek a keresztfára." 

Az Isten, irántunki szeretetétől ösztönöztetve, mint 
atya gondoskodik felőlünk j ő növeszti számunkra az aran y 
kalászokat, ő önt épséget s erőt tagjaink ba. 

De az Iste~ nemcsak gond viselő nk j ő urunk és b i ránk 
egyszersmind. Ö áldja a népeket j de ostorozza is azokat, ha 
szeretetéről megfeledkezvén, tagadni merik őtet, és szent pa
rancsait vakmeróen megvetik. És h& ezen igazságot nem 
akarnók hinni, kényszeríteni fognak minket e hitre mindazon 
események, mellyeket a világtörténet könyveiben foljegyez
ve találunk. Avagy nem hallottatok-e még ama vizözönröl, 
melly a világnak bünös népeit, Noét s családját kivéve, el
törölte a foldszinéről? Nem hallottatok-e még amatüzes kén
kőesőről, melly az istentelen Sodoma és Gomorra városokat, 
a késő maradéknak rettentő példájára, elhamvasztotta? 

A zsidónép, mig az Istennek utjain járt, nagy és hatal
mas volt j az ég s fold ura megőrizte határait, midőn szent 
ünnepeit híven megülte; és ellenséginek hata.Ima mindenkor 
megtört az Istennek mentő karja előtt, midőn a zsidónép meg
tartotta Istenének törvényeit: de ha megfeledkezett az Isten-
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ről, ha sárba ti porta szent köny v eit, mindenkor rá. neheze· 
dett a csalhatlan isteni birónak büntető karja. Följajdultak 
illyenkor a szent proféták igazságos haragjokban. "Izrael 
népe l mondák ök, Izrael népe! az Isten átka van rajtad, 
mert elhagytad az ö utjait." Oh halljátok csak keresztények! 
rnikép kesereg Jeremiás proféta szeretett hazájának sorsa fö
lött. Így szól ö: "S i o n u t j a i g y ás z o l n ak , me r t se n
kisem jön az ünnepre; minden kapui elpusztul
t ak ; p a p j a i n y ö g n e k ; s z e n n y e s sz ü z e i s o h a j t o z
nak, és öm ag a keserüségétől elnyomattatva 
e p e d." Idegen hadak letiporták őtet s kincseiből ellenségei 
gazdagodtak meg; "me rt b ü n ei sok as ág a ért í g y 
rontá meg őtet az Ur; fogva vitetnek kisdedei 
a nyomorgatónak szine előtt;" bünt bünre halmo
zott J e ru sálem , azért nem találtatott, a ki megvigasztalná 
őtet. - Ez alkalommal a zsidónép 70 esztendei fogságba 
hurczoltatott; a büntetés alatt Istenéhez tért; azért az lsten 
vissza is vezette szülőföldére. De hol van mégis most ez a 
nép? Az igért s eljőtt Megváltót nem fogadta el, az Isten 
fölkentjére emelte vétkes kezét, az élet Urát keresztre feszí
tette: ugyanazért megverte őtet az Isten s mainap is szét
szórva a világ minden részein fájdalommal beszéli : hogy 
neki is volt egykor hazája, volt egykor királya. 

És a magyarnép, a mi édes nemzetünk , nem érezte-e 
szinte az Isten haragját? Mintegy 600 esztendő előtt, IV-ik 
Béla király alatt, a mag~·arnép megfeledkezvén az Isten sza· 
váról, letért a jámborság ösYényéröl. Egy akkor élő tudós
nak könyvében olvassuk: hogy, az akkori magyar ifjuság 
csak a gyönyörüségeket vadászván elpuhult, és az egész hős 
magyarnép mélyen sülyedett bünökbe. És ime! elhagyta őt 
az Isten, és a tatároknak százezrei hazánkra törtek és sujtó 
karjaik alatt e szép haza néma sirrá változott. Ugyan ama 
szemtanu beszéli : hogy a pusztulás után az utakat magas fű, 
a szántóföldeket gaz lepte el; a mezőkön embercsontok, ko
ponyák feküdtek, mellyeket a farkasok rágtak; a földult 
templomok romjai közöl tetőtlen tornyok emelkedtek; min
denütt elhagyatottság és halotti csend' uralkodott. - Illyen 
volt képe hazánknak a tatárfutás után; és minden jóérzésü 
iró lsten büntetésének tekintette azt. 
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Oh, Istenem! oh Istenem ! mennyit szenvedett e szegény 
haza? Es napjainkban is nincs-e rajtunk az Isten büntető 
keze? Hallunk-e egyebet, mint panaszt, sohajtást és keser
gés t? Nem fenyegetik-e mainap a népeket külháboruk, bel
viszályok, ragadós nyavalyák, földrengések, drágasp,g, in
ség s egyéb sulyos bajok? És ugyan mi az oka mindennek? 
Oh keresztény hivek l inkább érzem, mintsem el tudom mon
dani mindazt, a mi e sok veszélyt az emberi-nemre hozta. 
Napjainkban is kihalt a hit sok kebelbőL 

Nincs hit, nincs igazi erő.'! hit a fiatalokban, az emberi
nemnek e virágaiban! Már pedig a hit ama mennyei nap
feny s melegség, melly az erkölcs virágait megtermeszti és 
megőrzi. Mcrt, mondjátok meg kedvesim! nem az ifjukorban 
leghatalmasabbak-e a rosz indulatok, a roszra való hajlandó
ságok? És mi őrzi meg a fiatalt a büntő] ? Talán a tudo
mán'y, mesterség, finom míveltség, finom nevelés ... ezek 
őrzik meg a büntöl? Oh szerelmesim! nézzétek csak az elő
kelőket. Oh hány tanult, mívelt ifju, hány nevelt leány 
szentségteleníté meg fiatal aranykorát, és a kárhozatos vé
teknek karjai közé vetette magát; mert nem lakott igazi erős 
hit kebelökben! Hit nélkül az ifju fékvesztetten a testi gyö
nyörűség poharai után fut, és vadul ürítgeti azokból az édes 
mérget; mignem kevés vártatva a bűnök vörös tengerén 
látja magát, mágnestű és erő nélkül, nem birva elaszott kar
jaival gyönge sajkáját a kisértetek zivatara ellen elég hatha
tósan megoltalmazni. Ök voltak az elcsábítottak eleinte, az
után ők lettek a csábítók; ők voltak a megcsalottak eleinte, 
azután ök lettek a megcsalók. Az ifjuság viruló rózsáj át meg
marta, bemérgezte a bün kígyója. 

Nincs hit, nincs igazi erős hit a családokban. Már pe
dig a hit a háznak lelke; a hitnek kell a hitveseket, sz ülöket 
és gyermekeket összekötnie. Az illendőség, becsület, okosság, 
finomság meg nem őrzi a családok jámborságát. Szerelmes 
szent Istenem! hány boldogtalan család van kisebb s nagyobb 
városokban, kisebb s nagyobb falukban? Ki tudná megne
vezni a kicsapongó hitveseket, kik esztendőről esztendőre 
szaporodnak? ki tudná megnevezni a gonosz fiukat, kik szü
lőiknek őszbe borult fejöket bánattal taszítják sírba? ki tudná 
megnevezni a hiú leányokat, kik szülőiknek keservet s 
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gyalázatot szereznek '( Nincsenek-e olly házak, honnét a 
nyomoruság és szerencsétlenség épen nem akar eltávozni'? Mi 
az oka ennek'? Az az oka: hogy az Isten már jóval előbb el
távozott onnan; nem a hiten épült az a ház, nem is tartja 
fön a hit. Először az Isten iránt, aztán férje iránt lesz h üte
len az asszony; először az Isten iránt, aztán felesége iránt 
lesz hütelen a férj; először a mennyei Atyát, aztán földi szü
lőinket feledjük el. És ha a szülői szeretetet nem gyújtja 
meg a hitnek mennyei szikrája: akkor még az anya is elfe
ledi csecsemőjét, elfeledi magzatát, kit szive alatt hordo z, és 
- meggyilkolja. 

Valóban a keresztény hitet nem lehet eléggé megbecsül· 
ni. Vagy ki védi az asszonyt férje durvasága ellen? ki gon
doskodik a szegény magzatok ideig s örökké tartó javáról? 
ki tartja vissza a. szolgálónak kezét, mikor biztosan lophatna? 
ki vigasztalja az elhagyott napszámost kínos betegségében? 
ki tartja vissza a szegényeket, kik keveset veszthetnek, hogy 
nem lázadnak föl, és nem rabolnak, nem gyilkolnak? Nem 
a keresztény hit teszi-e mindezt? Nem esztelen, nem istente
len-e tehát az a nép, melly megveti üdvözítő szent hitét és 
így maga alatt vágja le a fát? Irtsátvk , csak irtsátok ki a 
keresztény hitet az emberi kebelből, és kész lesz a pokol 
azonnal e világon. Oh magyarnép, oh magyarnép! te nem 
is gondolod, mennyíre megtelt rovásod az isteni birónak sz e
me előtt. 

De mi a magyarnépnek fővétke? Megmondom: jártam 
népek s népek között, vizsgáltam szakásaikat, hallgattam 
szavaikat; - - s hidd, oh magyarnép! nem találtam olly 
káromkodó faj ra, minő hazá?lnak magyarajku népe. Ezeren 
meg ezeren káromolják az Udvözitőnek szent nevét; gyalá
zatos szavakkal illetik megváltásunknak szent jeiét, a szent 
keresztet; az ember,- a nyomorult féreg- Teremtőjét szidal
mazza, s átokkal veri embertársát, kit szeretnie kellene, vala
mint Jézus szerette. A szülö, ki esküvel fogadta az Istennek, 
hogy Isten félelmében növelendi gyermekét, ez a szülö előbb 
adja magzatának ajkaira a káromkodó szavakat, semmint 
Istennek szent parancsait. Oh népem, magyarnép! elrontod 
minden boldogságodat, ha ezen átkozott bünt el nem hagyod. 
Az Isten neve épen annyi, mint az Isten képe. Nem tartanád-e 
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sulyos véteknek, ha a feszületet levennéd a falról, és azt ka
lapács vagy más illy eszköz gyanánt diótörésre, vagy pedig 
verekedésre használnád? És lásd! ezt teszed az lsten nevével, 
midőn káromkodol. Továbbá mondd meg: tetszhetik-e az 
imádság Istennek olly ajkakon, mellyeket káromkodás fer
tőztet? kell-e neki az áldozat o ll y embertől, ki embertársát 
annyira gyiilöli, hogy pokol fenekére átkozza? Még egy
szer mondom tehát: oh népem, magyarnép! elrontod minden 
boldogságodat, ha ezen átkozott bünt el nem hagyod. 

Szóljak-e más vétekiöl, mellyekért ostorozza korunkat 
az igazságos Isten? szóljak-e a ... de félbeszakasztom e szo
moru elszámlálást. Nem akartam én senki szemére hányni 
semmit; hanem erkölcsi állapotunkra vetvén szemeimet el
komorodtam, és szomoruságomban oda intettem az lsten ke
zére, melly ránk nehezedett büneink végett . 

• • * 
Nehány esztendő előtt az ujságok egy öreg katona

tisztről irtak, kit franczia ország egyik városában ünnepé
lyesen el akartak temetni. Már leereszték a sírba, és már 
koporsójára kapálták a hantokat; és ekkor meghallák tompa 
kiáltását, s még jókor fedezték föl hogy nem halt meg. Csak 
tetszhalott volt. Hihető, a puskaropogás észrehozta őtet. -
Oh, vajha ti is csak tetszhalottak volnátok! oh vajha behatua 
szavam a ti szivetekbe, és ti mindnyájan uj életre ébredve 
azt kérdeznétek tölem: hát mit cselekedjünk? Halljatok fele
letül még egy történetet. 

Egy római pogány tisztviselö sulyos betegségben szen
vedett. Fülébe jöttek ama csodák, mellyeket szent Sebestyén 
tett mindenfelé. Magához hivatta őtet s kérdezte: kinek ne
vében tesz csodákat? "Jézus nevében", volt a felelet. Erre a 
tisztviselö mondá: "Hát én is hinni fogok Jézusban, ha en
gem is meg gyógyit." "Legyen meg a te akaratod , szóla sz. 
Sebestyén, de csak úgy, ha minden bálványodatelpusztitod." 
A pogány tisztviselö megigérte ugyan, de nem, tartá meg 
igéretét; legkedvesebb bálványát megkímélte. Allapota a 
helyett hogy javult volna, mindinkább roszabbult. Keserü 
szemrehányásokat tesz szent Sebestyénnek. Ez pedig kérdi: 
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vajjon megtette-e, a mit meg kellett tennie? mire a tisztvi
selö így felelt: "Minden bálványomat elpusztítottam azon 
egyen kivül, melly legkedvesebb előttem." "Ezt is el kell 
pusztítanod, mondá szent Sebestyén, ha Krisztus kedvesebb 
előtted nlinden egyébnél." A pogány tisztviselő engedelmes
kedett, és nem sokára meggyógyult. 

Keresztények! pusztítsunk el mi is minden bálványokat, 
mellyekhez szivünk ragaszkodik; bárminő nehezen válunk 
meg azoktól: csak akkor javulunk meg igazán, csak akkor 
remélhetjük, hogy testi és lelki bajaink megkevesbülnek, 
megenyhülnek, megszünnek. "Az Ur az igazat biztos 
utakon vezérlis megmutatja neki az lstennek 
országát." Amen. 



Szent Anna ünnepére. 
Minden irástudó, ki merinyeknek országában oktattatott, 

hasonló egy cselédes emberhez , ki kincses boltjából 
ujakat és ókat hoz elé. - Máté 13, 52. 

Szent Anna asszony, kinek tiszteletére ma összegyül
tünk, az istenfélő J o achimnak vala hites társa. Bús volt 
Joachimnak az élete sokáig, mivel nem ismerte az édes atyai 
örömet; bús volt szent Annának is az élete, mivel nem is
merte az édes anyai örömet. Keseregve kérdezgeték ök egy
mástól szomoru óráikban: oh! miért nincs magzatunk, ki 
gyámolunk lenne öregségünkben, ki letörlené majd halálos 
verejtékünket, ki lefogná majd szemeinket az örök álomra? 
E keserüséggel akará megpróbálni az Isten mindkettöjöket, 
hogy annál nagyobb legyen utóbb örömük magzatjok szüle
tésén. Meg is született sok könyörgésök után végre leányuk, 
Már i a. - Ki mondhatná meg, minö határtalan örömet érez
tek ök akkor? ki mondhatná meg, minö nagy gonddal, sze
retettel ápolák drága magzatjakat, kiben foltalálák minden 
boldogságukat? Ú gy vigyáztak rá mint szemök világára. 
Ugyanis, minthogy különösen az Isten adta nekik, az Is
tennek akarták fol is nevelni őtet. És nem hiában fordítottak 
ők minden gondot magzatjok nevelésére: mert ez az isteni 
félelemben, jámborságban olly annyira tündöklött, hogy az 
Atyaisten leányává, a Fiuisten anyjává, a Szentlélek-isten 
pedig jegyesévé választá ki őtet. Ime, minö szép jutalma ez 
az istenes nevelésnek ! 

Keresztények! Van-e a mostani nevelésnek illy szép 
haszna, illy szép jutalma? Van-e engedelmesség és szeretet 
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a gyermekekben'? virul-e az ártatlanság lilioma a leány szi
vében, van-e jámborság, lelkiismeret, élő hit az ifjuságban '? 
Nem akarom a szomoru felelettel e mai napnak örömét meg
zavarni; hanem, hogy nagyobb bajokba ne sülyedjünk, h o
z ok elé ujakat és ókat akeresztény katholika 
n e v e l és r ö l , mellytöl függ az ember földi boldogsága, 
örök üdvössége. 

• 
* * 

Minden, a mit látunk, az lsten bölcseségét, szeretetét 
hirdeti és a jó rendet. Nézd amott a ligetben a fülemilének 
fiait. Gyönge bokrok közé van elrejtve meleg fészke, hogy 
hozzá ne férjen a fa.ldosó kánya és az eső meg ne fuiaszsza a 
meztelen kis párákat. Melengetve, védelmezve födi be szár
nyaival az anya az ö fiait, hü párja pedig sebesen röpü] hol 
ide hol amoda, hogy eledelt hozzon az anyának és fiainak. 
Mikor pedig visszatér az eledellel, oh minö örömmel köszönti 
öt a gondos anya, mint nyitják ki szájaikat a fiatal éhes ma
darkák! Mikor röpülni kezdenek a madárfiak, vigyázva ve
zeti ekkor anyjok ágról ágra le a csörgedező patakhoz, s ta
nítgatva ugrál előttük; párja pedig körtUtekint, nem fenye
geti-e veszély a kicsinyeket valahonnét. És ha meglát vaJa
hol egy sast, visszahíja fiait a fészekbe. Ha lenyugszik a 
nap, szárnyai alá gyüjti fiait az anya, párja pedig a közel 
ágon szép dalát zengi és nemsokára fiai is utána éneklik. Oh 
minö bánat tépi szivöket, ha valamell y gyilkos kéz megza
varja boldogságukat. 

Vessünk még egy pillantást a teremtményekre, és azután 
- azután tekintsünk minmagunkra, Nézd ott az oroszlánt, 
mellynek ordítisától megrendül a pusztaság: simán bánik 
kölykeivel, megtanítja öket, hogyan keressék élelmöket. És 
mit tesz a tigris? Halállal fen y ege ti azt a vakmerő t, a ki 
kölykeinek tanyájához közelget. A sasnak fészkéhez se meré
szelj közelitui, mert bajosan fogod kikerülni éles körmeit és 
haragját. 

Oh ember! ennyit tesz az állat az ö fiaiért; így oktat~ 
gatja fiait, hogy ezek képesek legyenek életöket Íöntartani, 
magukat védeni ellenségeikkel szemközt. Ennyit tesz az ái-

Pizmáoy-rüzetek. Kiadja a S2.elll-h1vún ráuulal, V. röt. 4 2 
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lat. Nem kell-e, oh ember! az állatok fűlött állanod'? A neve
lés az a szent törvény 7 mellyet lsten az embereknek adott 
akkor, midőn mondá Adám- és Évának: "N e v e ke d j e t ek , 
szaparodjatok, töltsétek beaföl d e t" hozzátok 
hasonló teremtményekkel 1). A szőlőtő nem fajzik el tüske
bokorrá; a fuiemile nem költ sasfiakat; és még sohasem vál
tozott a bárány oroszlánná: oh csak az ember, csak az embei' 
fajzik el olly sokszor ördöggé; holott szeretetre, erkölcsre és 
mennyei boldogságra van kiválasztva! 

Keresztény ember! tudod-e, mi az a nevelés'? tudod-e, 
mit tesz a nevelés? 

Néz!! csak a csecsemőt anyja kebelén; ő magva az em
beri társaságnak. Teste gyámoltalan, gyönge, veszendő; egy 
kis hideg szél véget vethet rövid életének; egy lépést sem 
tud még tenni. Lelke alusziktestében; anyjának forró csók
jait érzi, atyjának vidám tréfáit látja; az édes bölcsődalt 
hallja ugyan: de mindezt nem érti meg eszével. Illyen a kis
ded, kit kezetekre bizott az Isten, keresztény szülök! hogy 
őtet a földi és mennyei országnak boldog polgárjává nevel
jétek. 

Keresztények! a nevelés teszi az embert emberré. A 
kisdednek lelke hajlandó a roszra, akarata gyönge a jóra, 
értelme homályos i a bün, a gonosz emberek és a sátán kö
rülveszik őtet: mondd meg, mivé lehet és mivé kell lennie a 
kisdednek, ha nem nevelik őtet? Testre ugyan emberhez 
lesz hasonló i de gondolatait, szavait és tetteit tekintve ör
dög hez fog ö hasonlítani. Ellenben angyallá nöhet föl, áldása 
lehet az egyháznak, az országnak és az emberi-nemzetnek, ha 
jámbor keresztény nevelés vezeti be őtet az életbe. - Neve
lés teszi az embert emberré. Kis gyermeked bölcsőjénél ál
lasz jámbor apa és anya! maig gondolkozol jövő sorsáról, 
aggodalmas szeretettel kérdezed: oh mi lesz ebből a gyer
mekből'? - Mi lesz'? A mivé teszed őtet, az lesz belöle, és 
nem más. Az átok és áldás, mind a kettő a ti kezetekbe van 
letéve drága szülök ! 

A nevelés nem fog többé eltávozni a gyermektől , kö
vetni fogja öt a nevelés núndenhová: szántsa bár atyjának 

1
) I. Mózes l, 28. 



649 

földjeit, vagy mühelyben keresse mindennapi élelmét. A ne
velés elkíséri ·a papot az oltárhoz és a szószékre, a katonát a 
háborúba, a császárt a trónusra. A nevelés nálunk marad 
mindenkor: az kormányozza gondolatainkat, kivánatainkat 
és tetteinket. Miért igazságos az az elöljáró, miért kí
nozza ama zsarnok a szegényeket, kik véres verejtékkel kere
sik neki a kenyeret'? Mivel így tett atyja is, így tesz ö is. 
Miért ... Azonban sok esetet kellene fölhordanom, ha meg 
akarnám nektek bizonyítani, hogy a neveléstől függ az em
ber szerencséje és szerencsétlensége, az ember kárhozata és 
üdvössége. 

Azért jegyezzétek meg magatoknak szülök ! gyüjtsetek 
bár milliókat gyermekeiteknek, építsetek bár nekik fényes 
palotákat, vegyetek bár nekik nagy méltóságokat; ha min
denhez nem adtok nekik keresztény nevelést: elolvadnak 
millióitok a gyermekek kezében, valamint elolvad a hó a 
napfényen; az egyenetlenség, gyülölség, vétek, átok lerontja 
nem sokára házaikat, vagy földi pokollá teszi azokat, és a 
méltóságok is gyalázatjokra fognak szolgálni. Ellenben ad
jatok gyermekeiteknek jó keresztény nevelést: akkor sze
génységökben is gazdagok, szalma kunyhóikban is boldogok, 
legalacsonyabb sorsukban is megelégedettek fognak ök lenni 
mindenkor. 

Illyen hasznos a jó nevelés. De hol vagy te, hol vagy 
te áldott jó nevelés! Oh, a szükölködés házaiban és a nyomo
ruság kunyhóiban, hollegszámosabbak a gyermekek, oh itt 
vajmi rosz lábon áll a nevelés! A szegény atyák és anyák 
kora reggeltől késő estig künn vannak a mezön; a gyerme
kek otthon maradnak minden vigyázat nélkül, vagy rosz fol
Ugyelet alatt. Mihelyt felényire fölnőttek a gyermekek, min
den idejöket és erejöket kenyérkeresésre kell fordítaniok ; né
melly helyeken koldustarisznyát akasztanak nyakukba, és 
azonfölül a hazugság-, káromkodás- és lopásban gyönyörü 
leczkéket kapnak szülöiktől. Hát az iskola hol marad? No, 
a hol keményen veszik a dolgot, ott talán-talán be lehet haj
tani nagy nehezen a vad fiakat az iskolába. De a gyerme
kek, megszakván a féktelen tekergés t, nem jól érzik magu
kat a sz ük iskolában, majdnem fuladoznak; a szülök, gyer
mekeik hallatára, átkozzák az iskolát és az iskolába való 

42;;. 
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kényszerítést; ez épen nem kedvelteti ineg az iskolát a gyer
mekekkel. Télen félig fagyva, nyáron összeizzadva s elfá
radva jőnek az iskolába; ki várhat tőlük nagy vigyázatot 
és buzgóságot? Otthon nincs a ki oktatná öket; a hosszu 
téli estéken nincs gyertya, nincs hely. Alig rázzák le az is
kola porát, a legényke s leányzó egészen magára van ha
gyatva. A vasárnapot és ünnepet mivel töltitek, azt ... ti 
tudjátok legjobban! A bizodalmas oktatgatásnak , buzdítás
nak még árn-yékát sem találhatni sok házakban. Vannak 
dicséretes kivételek, de fájdalom l ezek csak ... kivételek. 

Pedig változásnak kell lennie ebben, ha elveszni, eikár
hozni nem akartok. Keresztény apák és anyák! hozzá kell 
fognotok a keresztény neveléshez, és pedig már a kis gyer
mekeknél kell kezdenetek; különbeu elkéstek a neveléssel. 
Oktassátok gyermekeiteket, és a hol csak lehet, Istenre ve
zessétek elméjöket. Mutassátok meg nekik: hogyan és hol 
terem a kenyér, mellyet esznek; és ne feledjétek megmon
dani nekik, hogy végre még is csak az Isten ad mindent, jól
lehet a földmívesnek szorgalma által. A ruhát, melly testö
ket födi, Isten ajándékának tekintsék. Mutassatok nekik jó 
példát; és h ü szeretettel fogják ök megtartani ama parancso
kat, mellyeket Isten nevében szabtok eléjök. Szent irtózással 
fogják kerülni a vétket, és jóviseletökkel rózsákat fognak 
hinteni életpályátokra, öregségtekben gyermeki szeretetök 
koronájával fogják fólékesítni őszbeborult fejeteket, és ter
heiteket megkönnyebítendik. És ha egykor elszakasztja szi
veteket a halál gyermekeitek szivétöl: a ti képetek, a ti sza
vatok és példátok előttük fog lebegni, s áldani fogják végső 
leheletökig sirhalmatokat, melly csontjaitokat magába fo
gadja. Sokáig fogják dicsérettel említeni: erre oktatott bol
dogult atyám, ezt cselekedte ö életében; ezt cselekszem én 
is, mig-csak be nem csukja szemeimet a halál. Oh minö nagy 
boldogság az, ha a szeretö gyermekek illy nefelejtseket hin
tenek szülőik sirhalmára; azoknak illatát bizon y osan elviszi 
az Isten angyala az üdvösség trónusához. Az istenesen nevelt 
gyermek sohasem feledi el szülöit; midön már szülőinek sir
keresztfái bemohosodtak , sirjaik bedőltek: még akkor is bá-

. natos könyek közt fog ott imádkozni a jól nevelt gyermek. 
- Én magam láttam egyszer egy koros asszonyt egy sir 
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mellett állani és sirni keservesen. Ez ugyan nem föltünő eset i 
hisz férje vagy fia lehetett, ki talán nem régiben halt meg. 
De láttam , hogy a sir már beesett és be van nőve füvekkel, 
miböl azt következtettem, hogy a halottat a sirban és az 
élőt a sir fölött ritka szeretet köti össze, miután egymás iránti 
szeretetök még a síron nőtt fűvel is zöldel. Odamentern tehát, 
megnéztem a keresztet i az volt ráírva, hogy az ott nyugvó 
öt év előtt költözött ki életének 88-ik esztendejében. Megkér
deztem azután a siránkozó asszonyt, miért szomorkodik any
nyira? Ö ezt felelé nekem : jó anyám fekszik e sirhantok 
alatt; és jóllehet bajosan tudtam őt el táplálni, de olly annyira 
szerettem őt, hogy örömest megtennék mindent, csak élne 
anyám és nálam volna még. - Akarsz illy fiakat, illy leá
nyokat'? Neveld őket istenesen. 

Keresztény anyák! bennetek van minden reményem. 
Ti uj, jobb, istenfélőbb emberekkel népesíthetitek az országot, 
az anyaszentegyházat. Keresztény anya! lásd, szived alatt 
hordozád őket - a kedves kisdedeket; hozzád - a te szived
hez kötötte öket az Isten. Nézd meg csak jól öket: ártatlan, 
gondnélküli az ő játékuk, mintha nem is volna szenvedés az 
életben; nem ismerik még a fájdalmat, nem ismerik a go
noszságot. Az apai ház az ő világuk; a te szived menedékök, 
ha megrettenti öket valami az életben. Oh anya! oltalmazd 
őket , hogy el ne veszszenek , mikor megtámadja majd szivö
ket is az élet v ihatja. Oh anya! gyűjtsd öket magad köré; 
csepegtesd kisded szivökbe hitünknek szent tanításait; buz
dítsd öket, hogy szeressék az Atyát, ki mennyben lakik, és 
Jézust az ö egyszülött Fiát i vezesd öket a kereszthez, hogy 
lássák, mennyire szerette Isten az embert. Oh anya! a te 
kebleden emeljék imára picziny kezeiket, a te kebleden vé
gezzék ájtatosságukat. 

Az anyák dolga, a jámborságat behozni a házba és 
ápolni azt. A melly házban nem mutat az anya példát a jám
borság- és isteni félelem ben , ott nem sokára kevés jóságot 
lehet találni. Az istentelen, hitetlen férfiu igen utálatos te
remtés; hanem még utálatosabb az istentelen, hitetlen asz
szony. -- Lásd anya! minő forrón szeret téged kis magza
tod; örömest elhisz neked mindent; később senkinek sem fog 
olly könnyen hinni. Azt véled: a tanító vagy a pap később 
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kipótolhatja, a mit te elmulasztottál? Nincs tanító, nincs 
pap, ki az anyának mulaszt.-ísát ki tudná tökéletesen pótolni. 
- És kinek lehet nagyobb vigasztalása és öröme abban, ha 
jók, istenfélők gyermekeid? Hozhat-e mélyebb bánatot és 
égetőbb fájdalmat az anyai szivnek valami, miut gyerme
keinek romlottsága? Oh anya! ne légy magadnak ellensége, 
és ne fond magad az ostort, mellyel vérig, kétségbeesésig 
fogsz korbácsoltatui vénkorod ban. Fő gondod, legdrágább 
kincseid gyermekeid legyenek. Tanulj a pogányoktó]. 

Pompás ·Róma városáhan, mikor még ez a pogányok
nak fővárosa volt, előkelő asszonyok jöttek egyszer össze, 
hogy együtt mulassanak. Máramint szokás az asszonyok
nál, sokféléről beszélgettek, többi közt kincseik- s drágasá
gaikról is. Szivében ugyan mindenik azt érezé, hogy neki 
van legtöbb és legszebb kincse; hanem mint a finomul nevelt 
asszonyoknál szokás, ezt mondá mindenik: én nem szerezhe
tek magamnak ennyi drágaságot; nagy házat viszek, és fér
jem jó ember ugyan, hanem minden fillért sajnál arra, hogy 
vele hitvesének örömet szerezzen; igen, a kinek olly kedves 
férjeeskéje van, mint magának asszonyom! az megtöltheti 
kincsszekrényét. Hogy lássa mindenik, miben áll a dolog; 
abban egyeztek meg, hogy elmennek sorban mindenkihez, 
kincset nézegetni. Elmentek tehát; és a szobaleányok előhoz
ták a ládákat, iskátulákat, mellyekben pamut közt Imrpere
czek, nyaklánczok, gyürük, hajtük voltak arany s ezüstböl, 
kirakva drágakövekkel. Elgondolhatjuk, mint ragyogtak 
szemeik, mint dicsérék ajkaik, szivök pedig mint irigy lé s 
ohajtá az előhordott kincseket. Midőn pedig a legelőkelőbb 
a8szonyhoz érkeztek, bemegy ez a mellékszohába; és amint 
az ajtó kinyilik, és a többiek azt vélték, hogy kincsszekré
nyét hozza magával, belép ő gyermekeivel és így szól: ezek 
az én drágaságaim, ékességeim! Ez annyira megtetszett a 
pogányoknak, hogy foljegyezték ezen asszony tettét az ö 
dicséretére. - Adja a jó lsten, hogy illy dicséretet halihas
sunk minden keresztény anyáról! 

Végre, tanulj keresztény anya! faradozni, a világtól 
elvonni magadat gyermekeid javára. Hozok föl el'fe is pél
dát. - Ezer nyolczszázhatban Vestfáliában egy asszony 
halt meg, kit méltán követhetnek az anyák. Ez Galiczin 
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Ámália herczegasszony volt. Egy hires porosz ezredesnek 
leánya, és azonfölül szép és szeretetre méltó is levén, épen 
nem tarthatott attól, hogy megmarad pártája. Galiczin orosz 
herezeg volt az a szerenesés, kinek kezet nyujtott ö az oltár
nál. Ez a herezeg követ volt a német császárnál és a franczia 
udvarnál; és a fiatal asszonynak legszebb alkalma volt Bécs
ben s Párisban a világ örömeit élvezni; a mint egy ideig él
vezte is azokat. De nem sokára megunván a világ gyönyö
rüségeit, letelepedett gyermekeivel Münszter városában, hogy 
gyermekeit istenesen nevelje, és tulajdon üdvösségét bizto
sítsa. Hogy pedig vissza ne kívánkozzék többé a mulatsá
gokba, legszebb természeti ékességétől fosztá meg magát, 
levágta hosszu hajfürteit. Lenyírt fejjel szégyenlett társa
ságba menni, és így szépen otthon maradt gyerme~einél; ez
zel sok időt is nyert, mert a kurta hajat hamar meg lehet 
fésülni. - A mint látom, az itt levő anyák közt nincs her
czegasszony, de ha volna is, nehezen vágná le hajfürteit 
gyermekei végett. - Keresztény anyák! tinektek nincs annyi 
időtök a nevelésre, mint az előkelő asszonyoknak; nektek a 
napnak hevét s terhét kell eltürnötök, hogy magatok s gyer
mekeitek számára kenyeret keressetek; kezeitek kérgesek a 
kemény munkától, ruellyet kora reggeltől késő estig kell 
folytatnotok, hogy valahogyan megélhessetek. Mindezt örö· 
me st elhiszem én; de legalább imádkozhatnátok gyermekei
tekkel reggelenkint, jól megjegyezzétek, imádkozhatnátok; 
legalább esténkint beszélhetnétek valamit gyermekeiteknek 
az lsten jóságáról, a drága Jézusról, és inthetnétek öket a 
l dkiismeret-vizsgálatra; legalább nekik szentelhetnétek a va
sárnapi délutáut, és a sok hasztalan csevegés helyett öket 
oktathatnátok; legalább jó példát mutathatnátok nekik, és 
mivel keveset lehettek velök, legalább naponkint az Isten 
oltalmába ajánlhatnátok öket. Keresztény anya! Istené a te 
gyermeked, te csak dajkája vagy, s egykor számolnod kell 
dajkaságodróL A hová nem lát szemed és nem ér kezed, oda
Ját az Isten mindentlátó szeme és odaér az ö mindenható 
keze; ő meg tudja gyermekeidet oltalmazni az ideig s örök ig 
tartó veszélytől. Ne mondd: nem érek rá imádkozni. Do
logközben százfélére is gondolsz: miért nem gondolhatnál 
Istenre , s miért nem beszélhetnél Istennel gondolattal? 
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Indiában élt hajdan egy !JOgány asszony, ki szinte 
naponkint tapasztalá: mi a házi" kereszt, és mi a házi 
bánat. Szive keservében igen szargalmasan járt el a pogány 
templomba, és az egyik bálványtól a másikhoz zarándokolt 
segítségért. De a bálványoknak vannak szemeik és nem lát
nak, vannak füleik és nem hallanak; azért siketek maradtak 
a szerencsétlen asszony kérésére, és szenvedései nem keves
bültek. Laktak pedig szomszédságában keresztény asszonyok, 
)\:ik az élő Istennek szolgáltak. Ezek tanácsoJák az ügyefo
gyottnak, forduljon egyszer a keresztények lstenéhez és ke
ressen keresztény templomban vigasztalást és segitséget. Az 
asszony, mint mondám, pogány volt s nem hitt Krisztusban; 
mivel pedig szükség idején mindenhez kapkod az ember, ö 
is elment, és a maga módja szerint igen sokszor imádkozott a 
fölfeszített Krisztusnak képe előtt. Ez megkönyörült rajta; 
az asszony ínsége jóra változott, miből világosan látta, hogy 
imádsága meghallgattatott. Háladatosságból keresztvizre vitte 
núnden gyermekét; de a kereszt iránti tiszteletből nem akart 
nekik más nevet adni, mint ezt: "Kereszt." Ez a három "Kereszt" 
11evekedett azután időben, járn borságban; és midőn végre ma
ga az anya is megkeresztelkedett, naponkint elment Kereszt
jeivel a templomba, a megfeFzített Jézust imádni s föláldozni 
neki ezt a három Keresztet. 

Keresztény anya! cselekedd ezt te is; hisz neked is van 
házi kereszted, és hozzád is közel van a keresztre feszített 
Jézus. Amen. 



Szent Peter es Pál ünnepére. 
Hit-elemzési tanítás arról: 

Jézus rendelé.'Jéböl szent Péter vala az eggház látható feje; 
jelenleg pedig az a római pápa, mint sz. Péter utóda. 

A mai nap, mellyen szent Péter és Pál, e két nagy 
aposto], ünnepét üljük, kedves alkalmat nyujt nekem, hogy 
én titeket arról oktassalak: miként J é z us P é te rt r e n d e l
te az egyház látható fejévé úgy, hogy az legyen 
u t ó d a is a r ó ma i p á p a. Mit annál szivesebben teszek, 
minél jobban meg vagyok győződve, hogy ezen hitágazatos 
igazságnak alapos tudása a keresztény katholika egyház és 
annak látható feje iránti ragaszkodástokat nevelni és szilár
dítani fogja. 

* * * 
A ki csak kissé jártas Jézus életének történetében, annak 

figyeimét el nem kerülheti az, miként tünteti ki Jézus min
den alkalommal Pétert a többi tanítványok között. Így már 
igen jelentékeny kitüntetés volt Péterre nézve az, hogy, mi
dőn Jézus öt tanítványának fogadta, nevét, melly Sim o n 
volt, Kephasra azaz Péterre, melly annyit tesz, mint 
köszik J a, változtatta. 1) Ezen sokat jelentő n é v -v á l to z ás 
által már előre jelenté Jézus, hogy neki Péterre nézve külö
nös szándéka van. 

Eme szándékát Jézus csakugyan nem sokára teljesíté is. 
Ö t. i. a mint a mai ünnepre rendelt evangeliumi szakasz föl
olvasásából megértettétek, kérdé egykor tanítványait: "!{i
nek tartotok ti engem?" Péter azt felelé: "Te vagy ama 
Krisztus, az élő lstennek fia." Erre Jézus azt mondá Péter-
1) Ján. l, 42. 
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nek: "Boldog vagy Simon, Jónás fia; mert a test és vér nem 
jelenté meg ezt neked, hanem az én Atyám, ki mennyekben 
van. És é n m o n d om n ek e d: h o g y t e P é t e r v a g y, 
é s e k ö s z i k l á n é p í t e m f ö l a n y a s z e n t e g y h á z a
ma t, és a pokol kapui nem fognak azon diadalt 
v e n u i. É s n e k e d a d o m a m e n n y e k o r s z á g á n a k 
kulcsait: és valamit megkötendesz a földön, 
meg ]észen kötve mennyben; és valamit fölol
daudasz a földön, föl lészen oldozva mennyek
b e n." Hogy Jézus ezen szavakkal Pétert a többi apostol 
fölött kitüntette, és neki köztök elsőséget adott, kitetszik 
már azon körülményből is, melly közt Jézus Péternek azo
kat mondotta. Mivel t. i. a tanítványok között csak Péter 
vallotta Jézust az élő Isten fiának, e vallomásért meg akarta 
Jézus öt jutalmazni. A mi csak úgy történt meg, ha Jé
zus szavait úgy értjük, hogy ö azokkal csakugyan Péter
nek a többi apostol közt elsőséget adott, annál is inkább, 
minthogy későbben a föloldozási és megkötési hatalmat a 
többi apostolnak is megadta sz. Máténak XVIII. részében. 
Illykép mi maradt volna fol jutalmul Péternek ama nagy és 
Jézusnak egész helybenhagyását n-yert vallomásért? 

Hogy Jézus csakugyan Pétert rendelte az egyház fejévé, 
neki adván abban a föhatalmat, még világosabban ki fog tet
szeni, ha Jézusnak Péterhez intézett fönemlítettem szavait egY. 
kissé taglaljuk. - Jézus azt mondja Péternek: "H o g y t e 
P é t e r v a g y ; e k ö s zi k l á n é p í t e m f ö 1 a n y a s z e n t
egyházamat, és a pokol kapui nem fognak azon 
d i a d a l t v e n n i." Akármell y épületnek erőssége , tartós· 
sága leginkább az alaptól függ, mellyen az fölemeltetik. Az 
alapkő tehát az épületnek legjelentékenyebL része. Jézus 
egyháza is é ptilet - lelki épület; annak is tehát, hogy erős 
és tartós legyen , jó alapkőre, kősziklára kelle építtetnie; már 
pedig Jézus ezen alapnak, ezen kősziklának Pétert mondja 
lenni; világos tehát, hogy Péter a fo az egyházban, mint az 
alapkő az épületben, azaz: hogy az övé a főhatalom, melly
nél fogva az egyház a kőszikla erősségével birván, mind~n 
ellenséges viszontagságok közt ~zilárdul fog fónállani. Es 
ime, most értjük egyszersmind annak okát, miért változtatta 
Jézus e tanítványának előbbi nevét "Sim o n" P é t~ t r e, 



657 

kőszikl á r a; me rt t. i. öt egy házának kösziklájává akarta 
tenni, azaz rá bizni abban a főhatalmat. - Jézus még így 
folytatja szavait Péterhez: "N ek e d a d om a me n n y ek 
országának kulcsait: és valamit megkötendesz 
a f ö l d ö n , me g l é s z e n k ö t v e m e n n y b e n i s ; v a l a
mit föloldandas z a földön, föl lészen o l d o z v a 
m e n n y b e n í s." A kulcsok átadása a szentirás szó)ás
módja szerint mindig a főhatalom elismerését jelenti. Igy 
lsaiás profétánál ekként szól az Ur: "És vállára -a 
Messiás vállára - t es z em D á v i d h á z á n ak k u l cs a i t; 
midön ő azt megnyitja, nem lészen ki bezárja; 
é s h a b e z á r j a , n e m l é s z e n , k i f ö l n y i s s a." A köz
életben is valame11y ház vagy város kulcsainak átadásával 
szokták a főhatalom elismerését jelképezni. Ezért tisztelik is 
meg az alattvalók vagy meghódított lakosok a város kul
csának átadásával a fejedelmeket vagy a győzedelmes vezé
reket, jelentvén ezzel, hogy övék a főhatalom a város fölött. 
Midön tehát itt Jézus a többi apostol kizárásával egyedül 
Péternek adja át a mennyek országának, azaz egyházának 
kulcsait, őt ruházza fol abban a főhatalommal, melly Jézus 
szerint a megkötésben és föloldozásban áll, azaz abban: hogy 
hozhat kötelező erővel biró törvényeket, és azoktól föl is 
menthet; hogy a bünöket megbocsáthatja, és azokat fön is 
tarthatja; hogy az egyházba a hivöket befogadhatja, vala
mint a hitetleneket és engedetleneket abból ki is zárhatja. 
És mindezt olly foganattal teheti, hogy az égben is helyben 
hagyatik. 

Már mindezekből kedves hiveim! világos, hogy Jézus 
egyházában Pétert bizta meg az apostolok között a lelki fő
hatalommal, vagy a mi mindegy, hogy J é z us P é t e r t 
tette egyháza fej év é. 

Jézus dicsőséges foltámadása után, hogy minden kétsé
geskedésnek elejét vegye, ujra ismét rá ruházza Péterre egy
házában a föhatalmat, különös ünnepélylyel öt bizván meg 
bárányainak és juhainak legeltetéséveL Jézus t. i. tanítvá
nyainak jelenlétében háromszor kérdé Pétert: "Sim o n, J ó
n ás fi a, sz e r e ts z- e e n g em?" Péter mind a háromszor 
azt felel~: "Uram! te tudod, hogy szeretlek téged." 
Mire Jézus egyszer azt mondá Péternek: "L e g e 1 t es d 
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b á r á n y a im a t." Kétszer pedig:. "L e g e l t e s d j u h a i
m a t." 1) - Már a régi világi iróknál a királyok és fejedelmek 
gyakran úgy tüntettetnek föl, mint a nép pásztorai. Az ó 
szövetségben is igen gyakran előfordul ezen képes kifejezés, 
leginkább, midőn Dávidról van szó, és előbbi foglalatossága, 
atyja juhainak őrzése, utóbbi hivatalával, Izráel népének 
kormányzásával, összehasonlíttatik. Ezen kép által fejezik ki 
a proféták is és pedig igen nagy előszeretettel az Istennek 
és Messiásnak Izráel fölötti uralmát. Tehát Jézus ajkain is e 
szavak: "L e g e l t es d b á r á n y a im a t, l e g e l t es d j u
h a im a t" csak azt jelenthették, hogy Péterre bízza egyhá
zában a juhok, a hivek fölötti lelki fő hatalmat. Vagy ha 
nem ezt akarta Jézus ujra Péternek és apostol társainak tud
tára adni , minek azon háromszori kérdés Péterhez : "S z e
r e ts z-e e n g em?" és minek a háromszori megbízás: "L e
geltesd juhaimat," és pedig a többi tanítvány előtt? 
- Mindez világos tanubizonyságul szolgál arra, hogy Jézus 
Péterre bizta egyházában a lelki fő hatalmat. 

Mondjátok meg nekem kedves hiveim! fönállhat-e akár
mell y társulat, testület rend és egység nélkül? Úgy-e nem. 
És lehet-e rend, egység egy valakiben összepontosított főha
talom nélkül? Úgy-e nem. A Jézus által alapított egyház is 
társulat, az igaz keresztény hiveknek társulata, gyülekeze
te; ez is tehát csak úgy állhat fön, ha abban rend és egység 
van; ez még csak úgy lehet meg abban, ha a főhatalom egy 
valakiben összpontosíttatik, kiből a lelki hatalom ágai az egy
ház többi előljáróira, mint a napból a sugarak, kifolyjanak. 
-- Jézus tehát, mint egyházának isteni bölcseségü alapítója, 
másként nem cselekedhetett, mint hogy abban a fő hatalmat 
egy valakire ruházta. És kire ruházta? az előadattakból 
tudjuk; t. i. szent Péterre. 
, Gyakorolta is sz. Péter e föhatalmat apostol társai közt. 
Igy Jézusnak mennybe menetele után, együtt lévén a tanít
ván y ok, szent Péter emelt szót, fölszólitván öket, hogy a 
szerencsétlen iskariatesi Judás helyébe új apostolt válaszsza
nak. 1) - Midön pünkösd ünnepén az apostolok beteltek a 
Szentlélekkel, Péter állott föl Jegelőször saját és apostoltár-

1) Ján. 21. - 2) Apost. csel. l. 
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sainak védelmére, kiket részegeknek mondottak némcllyek, 
mivel különféle nyelveken halJák öket beszéleni; s olly fo
ganattal hirdette a megfeszíttetett és föltámadt Jézust, hogy 
legottan három ezeren megtértek. 1) Kérdés támadván az 
első keresztények között: nem kell-e leginkább a pogányok
ból Jézushoz megtérteknek Mózes törvényét is megtartaniok, 
az apostolok ennek eldöntése végett Jerusálemben zsinatot 
tartottak, mellyen szent Péter elnökölt; ö vezette a tanács
kozást; ö mondotta ki a végzést, hogy nem tartoznak azt 
megtartani; mert eleget tesznek , ha megtartóztatják mago
kat a bálványoknak áldozott hustól, a vértől, a megfojtott 
barmok busától és a paráznaságtól. - Ezekből Játjátok ked
ves hiveim ! hogy Péter csakugyan gyakorolta apostol társai 
köz t az elsőséget; hogy ö minden alkalommal úgy viselte 
magát mint az egyháznak fő elöljárója, ruint az egyháznak 
feje. És ez az oka, hogy az evangelisták, valahányszor az 
apostolokat elősorolják, núndig Pétert nevezik meg az első 
helyen, sőt sokszor Pétert magát elhallgatva a többit. Máté
nak X. részében, hol az apostolok nevei elősoroltatnak Péter 
egyenesen e ls ö n ek neveztetik: "A tizenkét apostolnak nevei 
ezek: e ls ö Simon , ki Péternek mondatik." 

Bizonyos tehát, hogy Jézus rendeléséből Péter volt az 
egyháznak látható feje; mert láthatatlan feje Krisztus Jézus 
maradt, azon igéreténél fogva is: "É n v e l e t ek l es z ek a 
világ végezeteig." 

Most már az a kérdés támad: hát szent Péter h!tlála 
után ki lett az egy ház látható feje, és ki az jelenleg is ? Vagy 
talán Péterrel ezen főhatalom is kihalt az egyházban? -
Kedves hiveim! Krisztus nem alapította egyházát egy két 
évre, hanem örök időre, következőleg alkotmányának, szer
vezetének is örök időre ollyannak kell lennie, a millyennek 
azt alapítója rendelte. Már pedig, mint fölebb hallottuk, Jézus 
úgy alkotta, úgy rendezte egyházát, hogy abban egy lelki 
főhatalmat is fölállitott; ennek tehát az egyházban úgy kell 
örökké fönállania, mint magának az egyháznak. Azután 
Jézus egyházában a lelki főhatalmat azért állitá föl, hogy 
abban az egység föntartassék, mint sz. Hieronymus mondja: 
"A tizenkettő között azért rendeltetik egy, hogy megrendel
•) A post. csel. 2. 



660 

tetvén a fő a szakadásnak eleje vétessék." 1) Már mikor volt, 
vagy van ezen egység jobban veszélyeztetve, következőleg, 
mikor szükségesebb az egyházban egy lelki föhatalom,akkor-e, 
midön az egyház csak néhány hivökből állott, midön alig 
egy-két tartományra terjedt, midön a hivekköztegy sziv és 
lélek uralkodott? vagy akkor, midön az egyház az egész 
világon elterjedt, midőn a hivők száma milliókra megszapo
rodott, midőn vagy e miatt is az elszakadásnak, az egyenet
lenségnek lehetősége fölötte nagy? Ha Jézus Pétert az egy
ház kősziklájává, alapjává tette, nem akarhatta, hogy annak 
halála után ezen alap széttöressék, és széthányattassék. 

Illykép szent Péterben az egyházi főhatalom ki nem 
halhatott, hanem annak át kellett szállania, kikre? nem 
másokra, mint kik apostoli székében, apostoli hivatalában 
utódai voltak. Tagadhatlanul bizonyos pedig, hogy sz Péter, 
miután Antiochiában Jézusnak hiveket gyüjtött, Rómába 
jött, ott hirdette Jézust, ott alapított apostoli azaz püspöki 
széket, és ott is halt meg vértanui halállal~ N e ró császár alatt 
a keresztre feszíttetvén, saját kivánsága szerint fővel lefelé ; 
me rt nem tartá magát méltónak arra, hogy úgy függjön a 
keresztfán, mint a Megváltó Jézus. Minthogy tehát sz. Péter 
római apostoli székében gyakorolta dicső halálaig az egy
házi főhatalmat, ennek sziikségképen arra kellett átmennie, 
ki őt püspöki székében követte. És így a Krisztustól rendelt 
egyházi főhatalom Pétertől átszállott Lim1sra, mint közvet
len utódára, Linustól Anaklétusra, Anakletustól Kelemeore 
ós így szakadatlan következéssei tizenkilencz századon keresz
tül azon püspökökre, kik a római egyházhan Péternek utó
<lai voltak ~ azaz a r ó ma i p á p á k r a, épen úgy , mint a 
többi apostol püspöki hatalma átszállott utódaikra. 

El is ismertytett az egyházban mindig a római pápának 
1 .Jlki főbatal ma. Igy midőn Kelemen a harmadik római pápa 
idejében némelly visszaélések tAmadtak a korinthusi egyház
han, azokat nem az akkor még élő sz. János apostol, hanem 
Kelemen intézte el. Így intézte el Viktor római pápa az Efe
zusban, István római pápa az Afrikában támadt viszálkodá
sokat, annak világos jelcül, hogy már akkor is a római pápák 

')Adv. Jovin. L. l. 
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elsőbbséggel birtak az egyház többi püspökei fölött. A har
madik században sz. Dénes római pápa fölhítta az alexandriai 
patriárkát, kinek neve szinte Dénes vala, hogy jelenjék meg 
előtte Rómában, hitéről számot adandó, minthogy hiveitől 
Rómában bevádoltatott. A szent férfiu mil1den vonakodás 
nélkül engedelmeskedett. Midön az arianusok szent Athaná
siust alexandriai püspöki székéből elüzték, ez oltalomért az 
akkori római pápához Gyulához folyamodott, ki az ügyet a 
szent férfiu részére kedvezőleg dönté el, visszahelyezvén öt 
püspöki székébe. Aranyszáju szent János, konstántinápolyi 
patriárka is, midön ellenségei öt hivatalától megfoszták és 
számüzték, Innocentius római pápához folyamodott védelem
ért. - E néhány tényt azért hoztam föl, hogy lássátok: mi
ként gyakoroltak a római pápák már a kereszténységnek 
elő századaiban elsőséget az egyház minden püspökei sőt 
patriárkái fölött, és miként ismerék el ezek azt, midön hoz
zájok oltalomért folyamodtak. 

* * * 
Hogy a mai tanítást elmétekben jobban és könnyebben 

megtartsátok, kedves hiveim! rövidbe foglalom mindazt, a 
mit ma hallottatok. Csak vigyázzatok. - Jézus Pétert tette 
az apostolok közt elsövé, rá ruházván egyházában a lelki 
f{-íhatalmat akkor, midön mondá neki, hogy r á m i n t k ö
sziklára építi anyaszentegyházát, mellyen a po
kol kapui erőt venni nem fognak; midön a többi apostol 
jelenlétében k ü l ö n ös e n n ek i a d á á t a me n n y ek o r
szágának kulcsait, h o g y kössön és oldozzon; 
midön ismét a többi aposto] jelenlétében különösen öt bizá 
meg azzal, hogy l c g e l t ess e b á r á n y a i t, j u h a i t. En
nélfogva csakugyan gyakorolta is Péter a többi apostol közt 
az elsőséget, midőn Judás helyébe Mátyást választatá apos
tolnak; mindőn pünkösd ünnepén ő szólalt fol legelőször; 
midön az apostolok jerusálemi zsinatján ő elnökölt, ö vezette 
a tanácskozást, és ö mondotta ki a végzést. J é z us rendelésé
ből tehát szent Péter volt az egyház feje - l á t h a t ó fej e, 
mert láthatatlan feje Jézus maradt. Pétertől pedig ezen lelki 
főhatalom az egyházban átszállott a római pápákra mint sz~ 



662 

Péter utódaira. Mert valamint Jézus egyházát örök időkre 
alapitá: úgy öröknek kellendett lennie a lelki főhatalomnak 
is az egyházban, minthogy a nélkül fön nem állhatna; az 
tehát Péterrel ki nem mulhatott, hanem átszállott a római 
pápákra, mint olly püspökökre, kik Péternek az apostoli hi
vatalban utódai voltak; mert szent Péter huszonöt esztendeig 
volt Rómában apostol vagy püspök, ott halt is meg mint 
vértanu. El is ismerte a kereszténység elejétől fogva a római 
pápá.t az egyház fejének, hozzá folyamodván a kételyekben 
tanácsért, az üldöztetésben oltalomért és az igazság kiszol
gáltatásaért. -

Jézus rendeléséből tehát szent Péter volt az egyház feje, 
utána pedig az a római pápa. - Teljünk el azért tisztelet
tel a római pápa mint anyaszentegyházunknak Krisztustói 
rendelt feje iránt; mert a ki őt megveti, Krisztust veti meg. 
Hallgassunk szavára; mert általa mint helytartója liltal 
Krisztus szól hozzánk. Ö az egyháznak közatyja, mi köz
gyermekei vagyunk; a gyermekek pedig tisztelettel és enge
delmességgel tartoznak atyjok iránt. És imádkozzunk érette, 
hogy az Isten adjon neki erőt és malasztot, miként a keresz
tény kath. egyházat úgy kormányozza, hogy az az egész 
emberi-nem javára és üdvösségére napról napra jobban gya
rapodjék. Amen. 



Iskolai katekesisek. 
Az Istenről. 

(Folytatás.) 

Alkotó. - Teremtő. - lsten. - Az ö tulajdonai: min
denhatósága ~ bölcsesége stb.· kifejtve a teremtés tör
ténetéb/Jl. 

E világnak léteit adott az - - Alkotó. Az alkotón:1k 
van n e v e is, mellyet sohasem szabad hiában említenünk, 
hanem azt mindig a legmélyebb tisztelettel kell kimonda
nunk; mert ez a név a legszentebb. A világ alkotóját t. i. 
Is t e n n ek nevezzük. 

Ha tehát lá:tjátok a napot, mindjárt eszetekbe jut, hogy 
a napot alkotta az alkotó, kit ls t e nnek nevezünk. ts ha 
látjátok a holdat és csillagokat, eszetekbe jut, hogy azokat 
alkotta - kit - ? És ha látjátok a hegyeket és vizeket , a 
fákat és virágokat s. a. t. mi jut mindjárt eszetekbe? hogy 
azokat alkotta - kit - ? Tehát az ég- és föld- és minden
nek, mi ezekben vagyon, alkotóját nevezzük? -

Hogyan nevezzük a világ alkotóját? 
A v i l á g a l k o t ó j á t I s t e n n e k n e v e z z ü k. 
Elmondtátok ti már nekem, ki csinálta, ki alkotta 

m i n d a z t, a m i v a g y o n. Azt is tudjátok , m ik é p e u 
alkotott mindeneket. Mondjátok el tehát még egyszer, mikor 
és mikép lett e világ? Mig az alkotó, az Isten nem akarta 
hogy legyen ég, volt-e ég? - de mihelyt akarta, hogy le
gyen - ? Mig az alkotó, az Isten nem akarta, hogy legyen 
föld, volt-e föld'? de mihelyt akarta, hogy legyen-? 
Mig az alkotó az lsten nem akarta, hogy legyen világ - ? 

PáJmáaJ·fiUole~. Kiaolja a S&eol·lolván-Tiroulal. V. iuo, 43 
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volt-e világ? - de ru i h e I y t a k a r t a hogy legyen - ? 
Jól van fiaim l mig az Isten nem akarja, hogy valami legyen, 
addig mi sem lesz; de m i h e l y t ak a r j a hogy legyen, 
mindjárt meg van. - V olt-e tehát az Istennek valamije, mi
ből mindazt alkotta, a mi vagyon? - Semmiből alkotott 
mindeneket, s csak ak a r t a hogy legyen világ, és mindjárt 
l e t t; ö tehát csupán csak ak a r a t j á v a l alkotott minde
neket; csupán csak akaratjával hozott ki mindeneket 
- semm i b ö l. - Lássátok, fiaim! azért, mert az Iston
nek semmire sincs szüksége, hogy valamit csinálhasson, mi
vel ö m i n d e n t, m i n d e n t a mit akar, csupán csak ak a
ratjával csinál, csupán csak akaratjával hoz ki sem
m i b ö l, azért mondjuk: az Isten mindeneket t e r em t e t t. 
Mikor ak a r t a, hogy legyen nap , sem m i b ő l cs i n á l t a 
Isten a napot, tehát az Isten a napot t e r em t e t t e, mert 
semmiből hozta ki, csupán csak a.karatjával; mikor 
akarta, hogy legyen hold, és legyenek csillagok, miből csi
nálta Isten azokat? - tehát Isten a holdat és csillagokat-? 
miért? mert miből hozta ki'? - és mivel? csupán csak - ? 
Mikor az Isten akarta, hogy legyen ég és föld és minden mi 
ezekben vagyon, miből csinálta, alkotta mindezeket? -
tehát az Isten az eget, földet, és mindeneket mik ezekben 
vannak - '? miért '? mert miböl hozta ki? - és mivel '? 

Az asztalos ezt az asztalt teremtette-e'? - Miért nem? 
miből csinálta azt? - tehát nem semmiből? - és csupán 
csak akaratjával? - 6 tehát az asztalt nem teremtette, mert. 
fából és eszközökkel cs i n á l t a. Teremteni tehát nem annyit 
tesz, mint valamiből valamit, mindenféle eszközökkel kihozni, 
hanem miböl? - és mivel? csupán csak - '? Az Isten mi
böl hozott ki m i n d e n ek e t? és mivel '? - tehát az lsten 
mihdeneket - '? 

A z I s t e n t e r e m t e t t m i n d e n e k e t. 
Miből teremtett? 
Semmiből. 
Az Isten teremtett mindeneket semmiből, csupán csak 

akaratjával, azért őtet T e r m t ő n e k is nevezzük, és 
mindazt, mit ő csupán csak akaratjával, semmiből kiho
zott, azaz teremtett, mindazt t e r e m t m é n y n e k ne
vezzük. - Az Istent, mivel ő mindent csupán csak aka-
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ratjával hozott ki semmiből, azaz teremtett, hogyan né· 
vezzük? - És azt, m i t az Isten csupán csak akaratjával 
hozott ki semmiből, azaz teremtett, hogyan nevezzük? - A 
föld tehát teremtmény - ? Miért? - A hegyek, fák, virá· 
gok teremtmények -? M i é r t? - Az állatok - ? Miért?
Mi emberek - ? Miért ? - Az ég - ? Miért? - A nap, 
hold, csillagok - ? Miért? - Az angyalok - ? Miért?-

Mindaz, mi valamikor nem volt, de l e t t me rt az Isten 
akarta, hogy legyen, az lstennek teremtménye. Az Isten 
m i n d e n t teremt akaratjá val. Mi emberek, az Istennek 
teremtményei, csupán csak akaratunkkal semm i t sem 
csinálhatunk; ha házat akarunk csinálni, szükségünk van 
kövekre, fövény·, viz· és mészre, fára, vasra stb.; azután so· 
káig kell dolgoznunk, mig végre mindezekböl ház lesz. Ha 
nincsenek köveink stb. nem csinálhatunk házat; és ha nem 
dolgozunk, még a kész kövek· fák· és a többiből sem lesz ház; 
mi csupán akaratunkkal semm i ts em csinálhatunk. De az 
Istennél nem úgy van! Mit mondtam: miböl hoz ki, miből 
teremt az Isten mindent? - Igen ö mindent semmiből te· 
remt; mivel? - Igen, csupán csak aka ra t j á val, és m i
h e l y t akarja, hogy valami legyen , m á r me g v a n ; ő 
akarta, hogy semmibőllegyen ég és fold; és mindjárt lettek 
semmiből. Es mivel t e h e t t e ő azt meg, hogy legyen ég 
és fold? csupán - ? 

Az lsten tehát akaratjával m i n d e n t t e h e t, az ő aka
ratja minden-tehető, minden-ható. Mit tehet az Is
ten akaratjával ? - minő az ő akaratja? -

Már most nagyon jól vigyázzatok fiaim ! E l e g e n d ő-e 
ami akaratunk arra, hogy semmiből ház legyen?
De az Istennek akaratja elegendő-e? - Miért? Miből teremt 
az Isten mindeneket? - és mivel? - és minő az ő akaratja, 
mert ő azzal mindent tehet? - Ha tehát az Istennek minden
ható akaratja van, mellyel mindent tehet, megteheti azt is, 
hogy semmiből ház legyen? - A nli akaratunk nem ele· 
gendő arra, hogy semmiből ház vagy akár mi l e h ess e n , 
mert arra, hogy semmiből valamilehessen, minőakarat kell? 
-és kinek vagyon illyen mindenható akaratja?- Az Istent 
azért, mert olly mindenható akaratja vagyon, m i n d e n h a
t ó n ak mondjuk. 



Hogy semmibőile h es sen nap·, minő akaratkellett 
a r r a? - Tehát az Istennek, ki semmiből teremtette a na
pot, minő akaratja van?- Miért? mert miből hozta ki azt? 
- és mivel? csupán csak - ? mihelyt - ? Hogy semmi
bőllehessen hold és lehessenek csillagok, hogy sem
miből l e h ess e n a z é g, minő erő, minö akarat kellett arra? 
- Tehát az Istennek, az Alkotónak, ki semmiből teremtette 
a holdat , csillagokat, a z e g e t , minő akaratja van ? - Mi
ért? mert miböl - ? és mivel-? mihelyt - ? Minő erő, 
minő akarat kellett arra, hogy semmiből lehessenek a fák, 
virágok, az állatok? - Minö erő, minő akarat kellett arra, 
hogy semmiből fold és minden lehessen? - Tehát az Alko
tónak, ki semmiből csupán csak akaratjával teremtette a fá
kat virágokat, állatokat, földet és mindent, mindent, minö 
akaratja van? - Miért? mert miből? mivel - ? mihelyt-? 
Minő erő kellett arra, h o g Y. s e m m i b ö l a z é g , föl d é s 
minden lehessen?- Es ki akarta azt, hogy sem
miből ég és fold és minden legyen? - tehát minő akaratja, 
minő ereje van az Alkotónak ? - tehát minő az Alkotó? -

Miért mondjuk a világ Alkotóját minden
hatónak? 

A világ Alkotóját azért mondjuk minden
hatónak, mert mindenható erő kellett arra, 
h o g y s e m ru i b ö l a z é g, fö l d é s m i n d e n l e h e s s e n. 

Tudjátok már most, hogy a mindenható Alkotó terem
tett mindeneket, hogy ö semmiből csupán csak akaratjával 
hozott ki mindent; s hogy minden akkor lett, mihelyt az 
Isten akarta, hogy legyen. És tudom, azért gyakran gon
doltok is az Istenre, ki mindent tehet, a mit csak akar , és 
bizonyára örömmel gondoltok rá, ki mindent teremtett. És 
hogyis ne örülnétek, ha meggondoljátok: ö a mindenható 
Isten, ö teremtett titeket, szülőiteket és mindent, a mi va
gyon. És hogy fogtok még örülni, ha a mindenható lstenről 
még sokat, sokat mondok nektek? 

Ó maga mondotta nekünk, hogy nem ~karta miképen 
mind az, a mi vagyon egyszerre legyen; hanem hogy ő azt 
egymás után olly szép és okos rendben hozta ki semmiből 
csupán csak akaratjával, hogy mi nem is vagyunk képe
sek eléggé örülni azon, hogy az ur Isten ollyan nagyon 
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bölcs. Halljátok csak, minö bölcs a mirtdenható Isten. Min
denek előtt akarta, hogy legyen ég és fo1d; és tudjátok 
már, hogy mihelyt akarta, riiindjátt lett is ~ és fold. -
Azután akarta az Isten, hogy az égben legyenek angyalok; 
és mindjárt lettek az égben az angyalok. - Mihelyt az Isten 
akarta, hogy legyen fold, mindjárt lett fold; de a fold még 
üres volt, és vizzel vegyült; se fú , se virág, se fa, se állat 
nem volt rajta, és minden sötétségbe volt burkolva. Most a 
mindenható lsten 6 nap alatt akarta a foldet bölcsen elren
dezni. - Az első nap az Isten megparancsolta: hogy legyen 
- - - ugyan mi? talán a halak? hiszen a viz még földdel 
volt vegyítve, abban a halak nem élhettek volna. Vagy ta
lán akarta, hogy legyenek a négylábu állatok? hiszen még 
nem voltak erdők, földek, füvek, ezek sem élhettek volna. 
Vagy talán akarta, hogy mindjárt legyenek az emberek?
Nem, nem! az ur Isten b ö l cs e n rendezett mindent egymás 
után, mint szükséges volt. 

Az első napon megparancsolta: legyen v i l á g ossá g, 
és mindjárt lett világosság. - Lássátok fiaim! milly bölcs 
az ur Isten; rnilly jó az, hogy világosságot teremtett. Milly 
szomoru és nyomorult volna sorsunk, ha mindig sötétség 
uralkodnék; most ellenben a világosságnál láthatjuk, milly 
szép mindaz, mit a mindenható Isten teremtett, és örülhetünk 
neki, és dolgozhatunk, mint azt a bölcs Isten megparancsolta, 
s örömet szerezhetünk neki. - Második napon megparan
csolta az lsten : az égen legyen a szép kék boltozat, és a viz
nek egy része, melly a foldben volt, párologjon ki és száll
jon föl a levegőbe, s ott függjön felhöképen; s mindjárt 
úgy lett. - Oh rnilly okosan rendezte el ezt is a bölcs 
Isten! - Lássátok midőn vizet forralnak a tüznél, a viz 
apró részecskékre oszlik, s kigőzölög a fazékból: úgy paran
csolta meg az Isten is , hogy a viznek egy része párologjon 
ki, szálljon fol a levegőbe, s ott képezzen felhőket; azután 
pedig ha a fold nag~· on száraz megint a foldre essék le, de 
csak apró cseppekben, hogy semmit el ne áraszszon, el 
ne rontson. Milly bölcs az ur Isten! - Harmadik napon 
megparancsolta az Isten: hogy a viz tengerekbe, folya
mok-, folyók-, és patakokba folyjék össze, a föld pedig 
legyen száraz; és mindjárt úgy lett, mint az lsten bölcsen 
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parancsolta, hogy a szárazfoldön azután élhessenek az em
berek. Még ugyanazon harmadik napon megparancsolta az 
Isten: hogy a föld hozzon elö füveket virágokat és fáka.t; 
és mindjárt zöld volt a fold; szép füvek, illatos virágok, és 
gyümölcsöző fák boritották a föld fólületét. Illy bölcsen gon
doskodott az Isten, hogy legyen fánk, gyümölcsünk, élel
münk! 

(Folytatása következik.) 
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Advent I. vasá.rnapra. 
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nyájan. - P e r g e r J á n os. 

Lap. 

Il. Az utolsó napról. - T o t h A n t a l. 44 

Advent II. vasárnapra. 

I. Jézus Krisztus a. proféták által megjövendölt Megváltó. 
Perger János. . 12 

II. Jézus tanításának ereje. - T o t h A n t a l. 53 

Advent ID. vaaárnapra. 

l. Annak folytatása, hogy Jézus a prof é ták által megjövendölt 
Megváltó.- Perger János. . 21 

II. Magunk megismerése alázatosságra vezet. - T o t h A n t a 1. 59 
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- P e r g e r J á n os. . 32 

II. Az igaz megtérés fökellékeiröl. - T o t h A n t a l. 64 

Karáeson napra. 

I. Az Üdvözítő által hozott békeségrlSl, t. i. 1-ör, miben áll e bé
keség? 2-or, kik részesülnek abban? - V e z e r l e I g n á ez. 73 

II. Azon ajándékokról, mellyeket Jézus nekünk hozott. - So-
mogyi Alajos. 81 
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A boldog. 8züz szeplötelen fogantatásáról. 

I. Megfejti 1-ör a szeplőtelen fogantatás jelentlSségét; 2-or meg
mutatja, hogy Isten kegyelme a bold. Szűzet e kitünő szaba
badalomban valósággal részesítette.- D á n i c l ik J á n os. 

II. 1-ör. Mit kell egy igaz katholikusnak ezen ünnepélyről - a 
bold. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról szóló hitágazat-
nak kihirdetéséről - éreznie ? 2-or. Miért kell ezeri: ünne-

Lap. 

91 

pélyen méltán örvendezn ie. ? - Körm ö c z y Im r e. 105 
III. 1-ör. Mi az értelme a legujabban kimondott hitczikkelynek, 

vagy is: mit jelent az, hogy Mária az eredendl> bünt~l meg
óvatott? 2-or. Milly okok erősítnek minden katholikus ke-
resztényt ebbeli hitében? - P a l ás t h y P á l. 312 

lWagyböjtl beszédek. 

I. 

I. Miért köteleztetünk a husvét elötti böjt ájtatos megülésére ? 
s miképen köteleztetünk annak megtartására ? . 155 

II. A katholika egyház majd két ezer éves történetéből kivilág-
lik, hogy isteni eredete 1 terjedése, és föntartása. 169 

III. 1-ör. Miben áll főleg a keresztény egység? 2-or. Mire köte-
lez minket a ker. kath. ·egység? 179 

IV. Rettegjünk amennyország elvesztésétől; de bizzunk az Is-
ten véghetetlen irgalmában, ki eszklizt és módot nyujt a 
keresztség után elvesztett igazságot visszanyerhetni. . 190 

V. Jézus a bünös emberiség iránti szeretetböl áldoztatván föl, 
szent vére által szabadított meg valamint az eredendő bün-
úgy a személyes bünök kárhozatátóL 200 

VI. 1-ör. Isten rendelte a szent gyónást a penitentziatartás szent
ségében; 2-or azért minden igaz katholikus tartozik büneit 
meggyónni , s csak ezáltal nyerheti vissza lelkiismeretének 
tisztaságát és nyugalmát. - K ö r m ö c z y I m r e. 

II. 

I. A szent kereszt hitünk győzelmi jele. 224 
II. A szent kereszt reménységünk tárnasza ez élet bajaiban. 233 
III. A szent kereszt az isteni és emberi szeretetnek záloga.. 242 
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Lap. 
IV. A szent kereszt az önmegtagadás ösztöne. 252 
V. A szent kereszt a földiek hiúságát hirdeti. 262 
VI. A szent kereszt halálos küzdelmeinkben erÖs'iégünk. 

T o t h A n t a l. 271 

lWagy péntekre. 

l A szent kereszt sirhairnunk disze. - T o t h A n t a l. 280 
Il Jézus hét utolsó szavairól. - Fáb i á n Am b r us. 350 

Husvét ünnepére. 

I. Hogy uj emberekké legyünk : 1-ör le kell győznünk magunk
ban a bünt : ebben áll megszentelésünk ; 2-or de nem elég 
csak a bünt legyőzni , hanem annak csiráit is meg kell tá
madnunk , megküzdvén a gonosz vágyakkal: s e közdelem
ben áll gyakorlatunk; 3-or leküzdve magunkban a gonosz 
vágyakat elkészítjük lassankint testünket a dicsőséges hal
hatatlanságra: s ez tartja fön a mi reményünket. - B os-
s u et. 359 

Il. Jézus dicsőséges fóltámadása leginkább indít minket arra, 
hogy hozzá ragaszkodjunk legcrÖsf'bb hittel , legelevenebb 
reménységgel , és legérzékenyebb szeretettel. - P y r k e r 
László. . 379 

III. Föltámadásunk úgy lesz örömünkre, ha úgy élünk, mint 
Isten Fia által tőlünk azt kivánja. - P y r ke r L ás z l ó. 388 

Husvét•llétt"őre. 

1-ör Hogy a hithiány vagy csak késedelmes hit is az ur Jézus 
dorgáló szavait magára vonó nagy megbántása Istennek; 
mig ellenben az élő hit lstennek legnagyobb dicsőítését fog
lalja magában. 2-or. Hogy a hithiány és késedelmes hit leg
nagyobb ostora az ember fóldi boldogságának is; mint melly 
öt a legédesebb vigasztalások kútfejétől fosztja meg. -
Somogyi Károly. 394 

Husvét után I. vasárnapra. 

I. 1-ör. Min alapul Jézus békéje? 2-or. Mi által szerezhető az 
meg? - V e z e r l e G ás p á r. . 410 
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Husvét után II. vasárnapra. 

A lelki pásztori hivatalról , a mint Jézus azt egyházában sze
rezte. - R o d e r A l a j o s. . 

Husvét után III. vasárnapra. 

Mennyiben és miképen hasznosak a földi szenvedések ? - R o-

426 

der Al aj os. 436 

Husvét után IV. vasárnapra. 

1-ör. Testünk a földbe j 2-or, lelkünk az öröklétbemegyen j ke-
ressük tehát az örökkévalóságot. - T o t h A n t a I. 446 

Husvét után V. vasárnapra. 

1-ör. Mikor? 2-or, mi végre rendelte az egyház a keresztjáró he
tet? 3-or, minő lelkülettel kell azt gyakorolni? - T o t h 
Antal 461 

Urunk mennybe•menetének ünnepére. 

Jézus fölment mennyekbe: 1-ör, hogy közbenjárónk legyen mind
végig az Istennél; 2-or, hogy a Szentlelket tanítványainak 
elküldje j 3-or, hogy nekik és mindnyájunknak az örök bol-
dogság országában helyet készítsen. So m o g y i K á-
ro ly. . 471 

Husvét után VI. vasárnapra. 

Adjunk jó példát, hogy, 1·ör jó példánk által a bünösök megté
ríttessenek j 2-or, a buzgó hivek pedig a jóra serkentessenek. 
- Toth Antal. 486 

Piink6sd iinnepére. 

I. Az anyaszentegyház egy olly fönséges intézet, mellyet eléggé 
nem tisztelhetünk , eléggé nem szerethetünk. - 8 z a b ó 
J ó se f. 494 

II. 1-ör. A bérmálás szentség eredetéről; 2-or, munkálódó erejé-
ről, és a bérmálási szertartások jelentőségéről j 3-or, a meg-
bérmáltaknak kötelességeiről. - Os w a l d Fe r e n c z 504 
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8zentháromsáa-•va•árnapra. 

I. Elmélkedés azon védokokról, mellyeken a háromszemélyű egy 
Istenben- az Atyában- Fiuban- és Szentlélekbeni hitünk 

Lap 

alapul.- Toth Antal. 513 
II. A keresztvetés értelméről és régiségéről. - U g y a n a z 521 

IJrnapra. 

l 1-ör. Mit kell tennetek, gondolnotok s ércznetek a s~ent áldo
zás előtt ? 2-or. Mit kell tennetek gondolnotok és éreznetek 
a szent áldozás után ? - P y r ke r L ás z l ó. • 530 

II. 1-ör. Jézus az Oltáriszentségben a kenyérnek és bornak szine 
alatt igazán, valósággal és mivoltilag jelen van ; tehát nem 
pus?.ta jele 1 jelképe az Krisztus Jézus testének és vérének. 
2-or. M ily tanulságok következnek abból? - B e n d e J ó-
se f. 539 

Pünkösd után n. vasárnapra. 

1-ör. Az Oltáriszentségnek mint áldozatnak lelki hasznairól; 2-or. 
Miképen tehetjük magunkat méltókká ezen szent áldozat-
nak lelki hasznaira ? - B e k e K r i s t 6 f. . 553 

Pünktisd után IV. vasárnapra. 

Miképen kell a jó kereszténynek úgy dolgoznia , hogy fáradsá-
gát áldás kövesse?- Beke Kristóf. 567 

Pü.uktisd után V. vasárnapra. 

Hogy van harag, melly 1-ör: nem bünös, hanem inkább üdvös 
és szükséges ; hanem vigyázzunk, hogy vétkessé ne váljék ; 
de van 2-or: vétkes és kárhozatos harag is; ezen pedig ve-
gyünk erőt.- Ugyanaz. 576 

PÜnkösd után VI. vasárnapra. 

Az ur lstennek gondja van ránk : bizzunk tehát benne; és miképen 
bizhatunk benne? - U g y a n a z. . 587 

PÜnkösd után VII. vasárnapra. 

1-tir. Őrizkedjünk a hamis profétáktól; de 2-or, őrizkedjünk attól 
is, hogy magunk se legyünk hamis proféták. - U g y a n a z. 597 
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PÜnkösd után VIII. vasárnapra. 

A hitteli hűtelen sáfárkodásának, vagy más szóval a hitetlen
ségnek 1-ör, eredetéről, 2-or, gyümölcseiről. - Sz a b ó J ó-

Lap. 

se( 608 

PÜnkösd után IX. vasárnapra. 

Látogat, int, oktat az Ur egész népeket j - de látogat, int, 
oktat egyes embereket is.- Grynaeus Alajos 617 

Pünkösd után X. vasár1aapra. 

1-ör. Hogy jámborságunkban el ne bizzuk magunkat, másoknál 
jobbaknak tartván magunkat j 2-or, hogy azzal se bizeleg
jünk magunknak, hogy nálunknál roszabbak is találtatnak. 
- B ek e K ri s t ó f. 624 

8zeut Lászlo király ünnepére. 

1-ör. Sok baj- és viszontagsággal kelle küzdenie szent Lászlónak 
s az akkori magyarnépnek, és meg is küzdöttek azokkal 
szerencsésen j mert az Ur az igazat biztos uton vezérelte. 
2-or. Nekünk is most sok bajjal kell küzdenünk; vajjon 
várhatjuk-e, hogy az Isten minket is biztos utakon fog Ye
zérleni ? vagy miért nem várhatjuk mi ezt is. - H us z á r 
Kár o ly 635 

8zeut Anna ünnepére. 

A nevelésr8l. - H u s z á r K á r o l y 

RÖVIDEBB ALKALMI BESZÉDEK ÉS TANÍTÁSOK. 

Adventi tanítások. 

I. Az advent szónak értelme. Az adventi szent id<ínek eredete s 
üdvös rendeltetése, mellyet az anyaszentegyház intézményei
nek tiszteletben tartásával üdvössé tehetni. - Máj e r 

646 

I st v án. . 138 
Il A d v e n t i u t o ls ó t a n í t ás. - Az adventi időt üdvösen 

töltöttük-e? Karácson böjtje 1 éjje, és ünnepe körüli szer-
tartások és teend8k. - U g y a n az. 145 
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Fehér" asárnapt 

Oltár-beszéd a gyermekek első áldozásakor. 
A lajos. 

8zent Márk napján. 

Búzaszenteléskor. - U g y a n a z. 

Grynaeus 

8zent Péter és Pál ünnepére 

Hitelemzési tanítás arról: Jézus rendeléséből sz. Péter vala az 
egyház látható feje; jelenleg pedig az a római pápa, mint 

Lap. 

422 

456 

sz. Péter utóda. - R o d e r A l a j o s. . 655 

TANÍTÁSOK AZ IFJUSÁG SZÁMÁRA. 

ItiagybÖjt willden "al!iiárnapjalra "aló tanítások. 

l. Vasárnapra 
II. 
III. 
IV. 
v. 

" 
" 
" 
" Virág " H u sz á r K á r o l y. 

Lelkt l!iizent gyakorlatok a négy 

l A halálról 
II. Az itéletrlll 
Ill. A pokolról 
IV. A mennyországról 
V. A megtérésről - F á b i á n A m b r u s. 

290 
296 
300 
306 
312 
319 

utolsó dolgokról. 

325 
330 
335 
340 
345 

Iskolai katekestsek. 

I. Az Isten létéről. - M o r v a M ik l ó s. 562 
II. Az Istenrlll Fo l y t a t ás. - Alkotó. -- Teremtő. - Isten. 

- Az ö tulajdonai, mindenhatósága, bölcsesége stb. kifejtve 
a teremtés történetéből. - U g y a n a z. 663 
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117-ik lapon: calcedoni-zsinathelyett, olvasd: efezusi. 
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