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1. 

Mivel fizessek az Urll{lk m inden hozzám való 
y'ótete?lZéu)'ú!d? A /tá/aaddsllak po/taTá! felveszem; 
az Ut' nevét seg-tiségiil ltiV01J1,. " az élt fogadásaúrtat 
megadom az U"llak ~z ő egisz lléPe e/óN (Zsolt. I 16.) 

A zsoltárir'ó dalnoknak e szavai ötlenek eszembe, 
ked ves afiai, ez asztalnál e hálaünnepen. Elgondolva 
azt a titkos erőt, mely őt a .halálnak félelmétől meg· 
szabaditotta s mely által élete az enyészet felett 
győzedelmeskedett ; elgondolva azt a gondviselő 
szeretetet, mely a küzdelmek és bizonytalanságok 
között felette őrködött; elgondol va azt az isteni 
jóságot, mely ő t az élet útain táplálta és fentartotta, 

az öröm és a .hit, a bizalom és a lelkesiilés 
érzelmei között kérdi: Mivel fizessek az Umak "ÚIl

den hozzám való y'ótéte1lléu)'iéd ; 
És valjon mi, ho"yha lefolyt életiinkre visszaem

lékezünk' ho"yha elo'~ndoIJ' uk ama testi és lelki, értél-
' ''' '" mi és erkölcsi tehetségeket, a melyekkel megálda tán k 

s a melyeknek müködését és magasabb, nemesebb és 
szentebb ir:ányokban való fejlődését ama végtelen 
bölcsesé" folyton vezette és io'azo'atta,' s ha ez ünnep '" ~ ~ 

*) Lásd Unit. Kis Könyvdr IX . fUzetél is. 
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alka lmából elgondoljuk, hogy életünk röv id vagy 
hosszabb folyamán mindig telj esült a kérés még 
ha nem imádkoztunk is, - {"dd ?Izeg a 1It?: 1Jú1tdc/t
mrpi kt,1tyer1i1tket,. hogy ha elgondoljuk, hogy a tavasz 
ez évben is betöltötte ii2:ére teit, a nvá r és ősz me~·· 

~ J D 

valósitotta a kikelet re ményeit, mert a vetés utá n 
aratás és gyüjtés következett s a föld az egeknek 
segitsége mellett ismét megadta a gyümölcseit, 
szóval, hogyha elgondoljuk, hogy a Gondviselés ismét 
áldásokkal korOnázta az esztendőt : - valjon ne m 
méltóan kérdhetj iik-e mi is , ",,:vel fizess""k az UT/tak 
(lZ Ő /tozzállk való jótétemény iért ,J 1< . És ha, to\·ább 
menve, elgondoljuk az örök Bölcseség miiködését az 
e mberiségnek lelki vil ágában ; hogyha ez asz talnál 
annak intésé t követve, visszaen11ékezLink a hit és 
a vallás, az igazság és a meggyőződés ama hőseir e, 
kik az emberiség lelki éle tébe n korszakot alkottak, 
an nak haladását újabb és magasabb irá nyba te relték, 
gondola tát, érzelmeit és erkölcsét re formáltá k, tiszti
tották és nemesitették ; hogyha e hősök, e r efonnáto
rok, e lelkes proCéták kö zö tt visszaemlékezünk a ma 
legnagyobbra, a Jézusra, a kiben az ember is te nies
sége megtestesült ; a ki az e mberi természe t mélységé
ből kiindulva és a gondolat szárnya in e földi légkörből 
magasan kiemelkedve hirdette az Istent, mint mennyei 
A tyát s az e m berek köz ti viszonyt, mint tes tvériséget; 
ki az összes tö,-vényeket s az erkölcs és va ll ás összes 
szabályait be foglalta e két nagy parancsolatba : 
Szeressed az IsteItt teljes szi1Jedbőt, telkedból, és szcres
sed f elebarátodat, úz /nt ö1tö/tmag-adat " a ki e szerete t 
ha talmát ne mcsak hirdette, hanem tényleg élte és 
bizo nyitotta, me rt szét já rt jóttévén, tanitvá n, gyógyi t
ván, buzditván és lelkesitvén ; a ki a hit, a bizaloIll, a 
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szeliclség és alázatosság) az önmegtagadás és öll fel ~ 
áldozó-készség erényei gyakorlásában példát adott, 
és meghagyta, hogya mint ő cselekedett, mi is aként 
cselekedjünk ; ki ez erényeknek szerzett birtokában 
méltán el mondhatá : éJt vagyok az életnek ama ke-
1tyere, - _. a ki éJt ltozzá-17l j~ az 1neg- nem éltez ik, és a 
ki k/szen eit b01t1zem, 1neg- ?tem szomjukozl:k so/ta, - 
szóval, hogyha ez asztalnál visszaemlékeúink Meste
rünkre és példány képiinkre, a ki mint ezt a száza
dok bizonyit ják - az e mberiségne k legnagyobb jól
tevőj e volt valjon reá emlékezve nem kérdez
hetjük-e mi is : mivel fizesslink az U1'11a l_ az őhozzánl" 
való jótéteulI!nyiért ? ! 

Mivel fizessü nk az Urnak' - Övé a mindenség. 6 
mindig ad, és a mit ad, azt örökre s feltétl enül adja. 
Egész működése egy vég telen jótéte mé ny. - A dalnok 
érezte a feladat nehézségét, a kérdésne k fontosságát: 
m ive! fizessek a z Urnak; de ihletett lelke meg is adja 
a találó fel eletet: a hálaadásnak pollará! f elveszem, az 
U,- nevét segi!ség"l lzivom, az én fogadásai",a! meg
adom az Umak az ő egész 1lépe eiÓü. Költő i átérzéssel, 
profétai mélységgel fejez i ki ez a három mondat a 
visszafizetés amaz egyedüli helyes módját, . melyet 
Isten is elfogad, melyben ő is gyönyö rködik. Az egyik 
a Ilálasóllaf me1y a jótétemény nyerésekor kebelünk
ből önkéntelenü l is ki tör s Isten felé emelkedik, vagyis 
az a titkos öröm, melytő l szivünk zajosabban repes, az 
arczunk kiderül szemünk élénkebben ra eryo" s eerész 

J ~ b eo 
valónk a boldogság g yönyörébe n fürdik; az öröm, 
mely olykor újjongásban tŐ r ki s a hi t és bizalom ön
érzetes hangján kiált : 11ZCgáld minket az l sten, ct lln" 
l stemink! - - ez az, a !táliu/dás"ak p O/Im-át j öl
veszem . - - Aztá n jő az imád kozás ; nehogy ö rÖ· 
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münk szomo rtJsággá változzék, nehogy a bizalom 
elbizakodottságba me njel,1 át s igy a már megnyert 
jót \"alahogyan elveszi tsiik, jő az ima: az Ur 1te-L'éL -
jelen re is jövőre is segitségiiL ll/vom. S \'égül a 
lel ki ismeret szózatára, a mell' figyelmez tet, hogy az 
elnyert és nyerendő javak kötelezettségeket is rónak 
S hogy azoknak birására méltók s érdemesek kell 
hogy legyü nk jő az az elhatározás, hogy köteles
ségeinket teIjes(tjük, hi"atásunkat betölt jük, s egész 
életünket mint Mesterünk a jónak, a ne mesnek, 
a szen tnek és igaznak követésére, és igy Isten szolgá
latára szenteljUk, ez az a .Z élt f og-adásaimat 
megadom az Urnak az ó' egész 1/épe előtt. 

Igen, afiai! e háromban nyilatkozik a "alódi 
hálaadás, mell' Isten előtt is kedves, t. i. a szi,- tiszta 
és ártatlan örömében, lelkünk hittel s bizalommal
teljes iméljában és az akaratnak amaz e rős elhatározá
sában, hogy jövőben mint ~1ester li nk a köteles
ségek mezején, az élet utain, az isten- és emberszere
tet gyakorl ásában mind hi vebbek, kitartóbbak és 
lelkesültebbek leszlink. E gondolatokkal jertek stb. 

--o szi. .1~ á 1 B-=i.il."1 'I:l..e 1,>e n.. • 

• 9 _. 

Ha cllgemet szerettek} az lit parallrsolatimat JJteg"
ta'°t;dtok. __ o Ama napok, amaz órák, melyeket a Mes
ter a végső jelenet e lőtt tanitványai körében tö l tőtt, 
valószinlileg az ő életének legkomolyabb, legfontosabb 
és legmélységesebb pillanatait alkoták. Nagy szivének 
tiszta áradata lelkének fennséo-e mint eo'y dicsfény , ~ ~ 

özönlik szét ama beszédeken, melyeket ez órák alatt 
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tanitvá nyaihoi intéze tt, és a melyek fő leg a János 
evalweliumában oh-asha tók. A munkája jövője feletti 

'" "tUn ő clés és aggodalom, majd az erősödött re mény és 
bizalom, aztán a vig asztalódás és a megnyugovás 
é rzelmei váltakozva vo nultak á t lelkének hurjain, s 
megható n játszák le egy nagy élet utolsó zenéjét. 
Va.üon az ő két-három éves pályája nyomtalanul 
tiinik-e le az emberiség életén, miként vi ll ám a sötét 
éj borulatá n i! Valjon az ő oly rövid élete csak muló 
tiinemény lesz-e az erkölcs és vallás vi lágának egén, 
vagy tán egy oly hajnal-csillag, mell' egy szebb és 
tisz tább nappal közeled tét jelzi i_l Valjon az eszmék, 
melyeket hirdete tt, az elvek melyekért és melyek 
szerin t élt, hatás nélkiil vesznek-e el az önző világ 
zajában, vagy visszhangra lelnek, rokonesz mékre talál 
nak, hatnak és kiizdenek, nemesítnek és boldogítanak II , 
Es, hogy ez utóbbi történjék, hogy az ő emléke a 
kereszt után is éljen, hogy az ő szelleme a halál után 
is hasson, éltessen és elevenitsen : valjon e czélból is 
kiben, miben bizzék i ! T án a népben ' Hisz a nép 
ingatag, változó, és, bár a lapjában a jóra fogé kony és 
sZive mélyén romlatl an, a nép mégis könnyen félre 
vezethető ; ma hozsánákkal iidvözöl, és holnap már 
bár később megbá nja feszítsd-mege t kiált. Kiben 
bizzék tehát a földiek között: - Csakis tanít-
ványaiban; tanitványaiban, a kik habár 1UJ'l/t nzl1uí· 

nyájan de még-is tiszták valának. És ez e1o·ondolás, 
e hit a IVIeste rre nézve naO')' v io-asztalás n~O'y IneO"-

~.'::> 'e .'::> 

nyugtatás volt. Io"en mert mil)! nehéz és csiicro-esz tő 
I:> J .'::>.'::> 

l ~h et a. kiizdelem, midőn látjuk és érezzU k, hogy a 
v tl ág mmd ellenünk, hoo-y nincs eery ])ár meahitt le l· 

b :=:o .::. 
klink, kik irántunk érdeklődnek, kik kli zdelm ei nkben 
rész t vesz1lek, s kik ve liink rókonszenvezne k l! És mil y 
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nehéz, mily ké tségbeejtő lehet a közelgő halál, mid6n 
látjuk és érezzLik, hogy mint »dult lant után a megtört 
zengem ény, « ugy hal e l az élet pályája közepén; _ 
mid6n látjuk, tudjuk, hogy nincs senki, a ki öröklinkbe 
lépjen, a ki fölvegye a harczot és kivivja eszméink 
győzelmé t ; midőn látjuk, tudjuk, hogy a mű, a melyen 
egész önátadással dolgoztunk, melybe lelklinket és 
éle tünket átönteni igyekeztünk: bevégzetl en marad, s 
csak miként töredék hirdetendi majdan tört szivlink 
emlékét ! ! 

De a Mester remélhetett, mert bizhatott. Ismerte 
tanitványai lelkét, szivliknek vonzalmát, akaraterej liket , 
és j ellemliket, - s épen ezért bizott bennök. Es valjon 
mire alapitotta bizaImát ' Miből és honnan tudta,. 
hogyha betelik is az irás: ,meg'verem a pásztort és 
elszéledeznek a nyájnak jlt/wi« (Mát. 2 6. 3 l .) _. - 
mégis lesz egy erő, a mell' összehozza, lesz egy kapocs, 
a mell' összetartja, lesz egy benső ösz tön, a mell' őket 
munkára indit ja .. !; Valjon az ő tanitói tekintélye, 
vagy az ő ékesszólásának mindenek által elismert 
megnyerő és buzditó hatalma leende tt·e az erő, mely 
ta:nitványait az ő elkezdett munkája folytatás''''a biz
tatandja '! Ne m, - mindezeknél mélységesebb erő, 
nemesebb hatalom volt az, melyben bizott, melyre 
hi vatkozott. - ' Ő, a ki oly sokszor járt· kelt a nagy 
természet mezején, s elmélyedve gyönyörködött 
annak szépségében, rendjében és összhangjában ; ő, a 
ki ez elmélyedés közben hite erejével, ugy hinn mint 
saját lelke mély ében, olyan gyak ran találkozott az 
Istennel; 6, a ki érezte és hitével látta a Gonclvisel ('s
nek örök müködésé t, a mell' tápláló erőt ad a lehaj ló 
kalászoknak, amely királyilag öltözteti a mezők lil io· 
mait, mel)' eltartja a lég madarait, mel)' nem engedi, hogy 
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az emberi lelkekb ő l csak egy is elveszszen - ő,. 
ki látta mindezt: látta, tudta azt is, hogy valamint a ter
mészetbe n s a gondviselés útain a legszentebb törv é ny, 
ugy az emberviJágban is a legmé lységesebb s legbiz
tosabb erő: a szerelt:/. Ez a vi lágegyetem fe nntartója,. 
ez a mliködések alapja, ez az Istenség lényege, ez a" 
emberi sziv geni usza, ez az emberi lélek hatalma. Ebben,. 
csupán ebben bizott, erre hivatkozott a nagy ~/Ie5te r, 
midőn tanitványai nak újra meg újra ismétli: Ha engen/
sz.reltek, az élt pm'allcsolatilltat meglartjdtok. Ebben 
bizott, s nem csalódott. A tanitvá nyok, mint tudjuk, 
folytatták munkáját, fölvették keresztjét, bebizonyi
tott,ík szeretetöket, meg tartották parancsolatait. Igen, 
mert hisz ez a parancs se volt egyéb, mint szeretet. 
Szeressed az lsteut, teljes szivedból, teljes tolkedból és 
mi1/den eródból " s szeressed jclebardtidat, "únt ö"ön
magadat. Ez a törvény összesége és ez a proféták . Ez 
az igaz vallás, ez az igaz élet. - De e parancs ma is 
fenn áll, ma is kötelező; a szeretet e vallása ma is 
igaz, ma is boldogító . A szeretet e vallását élj étek 
és hirdessétek, mert ez az az erő, mely megváltja a 
világot. A szeretet e vallását vigyétek be a nemzetek 
közzé : -- s a gyilkoló harczok helyett a béke fegy
vereivel fognak 111ajd klizc1eni egymás 111ellett az egye
temes haladás eszközlésében a ne mes munka verse-, 
nyében, a tudományelébbvitelében, az ál tal á nos e m
berszeretet ténykedéseiben, mig nem eljő s m~gval ósul 
e kis földö n az Isten országa. Ezt a vallást vigyétek 
be a nemzetek életébe: s a szolgaság s elnyomatás 
helyén a szabaclsáo- és J' oo-eg)'enlőséo- bámulatos nao')' 

" . b b b -':> 

muvel fognak ékeskedni . Ezt a VilJJást vigyétek be a 
felekezetek közzé: és az önkény, az önzés, az e lő itélet 
és babona által emelt válasz-falak le foo-nak omlani s " , 
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a türelmetlenség és gyülőlet helyett a kölcsönös biza
lo m. llyiJrság őszinteség és test\-ériesség fognak ural· 
kodni. micrnem me~'aJósul az eg ,- akol és C2Y pásztor :;. ...... ~., ..... .. 
magasztos eszméje. Ezt a ,-allást ,-igyé tek be a társa
dalomba : és. a ,-ilágiasság, az önhaszonlesés.. az 
erkölcsi romlottság, a meg,-etés a közöny és a gőg 
helyett a nemeskeblüség, a jószi\·üsé.g, a nagylelkiiség 
és önfeláldozás erényei fognak szél)-e1 járni, enyhin'e 
a nyomort, segin"e a szegényt, gyóg~;t\'a a betegeket, 
fölemeh'e az elesetteke t Ezt a \'allást Yigyétek be 
családi életetekbe : és a tüzh.e1y egy megszelltelt oltá r 
leend. mel)Től a családi jóllét. béke. öröm és megelé
gedés. mint hálaáldozat száll az egek felé. Ezt a 
\'allást az isten é- emberszeretet yallasát \' igye
tek be egn~ni életetekbe : és szent lesz a kötelesség. 

~. -
édes a munká sáo-. uyuc:rodt a lelkiismeret es tiszta a 

ö , '" 

jellem. - Igen. ez asz al afra int, hog~' meg rarrsárok 
a 'IIester parancsár, hogy mim tauih'áuyok ápoljárok 
és ",;akoroljátok az ő yallását, mert ez a szeretet 
yallása, ez a sziy és ész yaUása ez a kötelességtelje
sítés és önfeláldozás \'allása, ez a \-alódi jellem es a 
\-alódi é1et yallása. 'I[ost pedig jertek és e gondo
latok kiséretében járuljunk az emlékezet asztalához- -
mindeuekelőtt azonban imádkozzunk. 

--'.tyánk, Istenünk ! e pillanat szentségében tehoz
zád emeljük szi\'ünket és érzelmeinket az örök szeretet 
kiapadhatlan forrásához; tehozzád emeljük lelkünket 
és gondolataink az örök bölcseség: s \'éo-telen öntudat 
ku~fejéhez. A te zereteted a ha~lom, ~lely egykor a 
vIlagokat teremtette és ma is terenltl: a te bölcsese
ged az az erő . lneh- azokar vezeti é5 i~zO'atl·a· a re 

... '::' ~_l 
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szereteted ből száll alá mireánk az áldás és e földi 
lét minden ajándéka; a te bölcseségedből jő a sugár, 
mely életlink ösvényeit feltünteti és megvilág itja. E 
szeretet, e bölcseség küld minekünk vezéreket, tanitó
kat, kik intsenek kötelességeinkre, figyelmeztessenek 
e1hi"atásunkra s tanitsanak igaz istenismeretre . Ily 
,"ezér volt a Illi Nagy mesterünk a Jézus is, kinek emlé· 
kére a jeleket venni szándékozunk, s ki végrendeletül 
hagyta a parancsot, hogya szeretet, az igazság és a 
szentség utait követve, a miként ő cselekedett, mi is 
aként cselekedjünk. Jól érezzük, Atyánk, hogy mily 
távol maradtunk e vezérünktől, az emberi tökély e , 
példányképétől. - Epen ezért kérlink, erősits minket 
a hitben, erősits a szeretetben, az önmegtagadásban 
és önfeláldozó készségben, erősits az erény és igazság 
gyakorlásában, hogy igy ~Iesterünknek "J'omdokai1& 
já,-va, hozZ<\d a végtelen tökéletességhez napról-napra 
közelebb juthassunk, és ezáltal neki méltó tanitdnyi, 
tenéked pedig mennyei Atyánknak igaz gyermekid 
lehessünk most és mindenkoron. Amen. 

(Férfi/lk lia k.) 

Ez a::; él" parancsolatout : ~ szeressétek Cl1J","ástT 

lItiki1tt é1l szerettelek titeket< Atyánk, ápold bennünk 
a szeretet szei,t érzeImét a te lelked által, s cseleked
jed, hogy miként a te szt fiad életét is feláldozta az 
övéiért, ugy mi is készek legyünk feláldozni összes 
erőinket, sőt életünket is az igazságért, hitünkért, val
lásunkért, hazánkért, nemzetünkért és embertársainkért 
tudva hoO')' a ki iO')' szeret az viszont szerettet ik álta-J b ~ , 

lad s elveszi jutalmát a te országodban. Amen. 
, 
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(Nölmek.) 

A lú engem et sze'reL s az éu beszédiute! lIu:gtar1ia.: 
.az élt AI)/á"!,'l is szc1"cti az t. E szavakat mo ndá egy· 
kor Jézus a tanitványoknak Atyánk! im e mi fogac1<.lst 
teszünk, hogy nagy Mesterünkhez ragaszkodva és eré· 
nyeit követve: az ő beszédeit megtartani igyekezi.ink 
S egélj minket ez igyekezetLinkben, s viszo nzásul bizo
nyitsd be rajtunk Atyai szeretetedet áldásaidban, s a 
saját életünk és szeretteink boldogitásában. Amen . 

• 

Őszi 1'1.É'-Ia.-i.:i1"'11'l..epe n. 

3. 

(Kibucsuzás alkalmáva l.) 

Békcséget /tagy~k néktek, tt1ltaz élt békánct ado1il, 

Item "gy adom, mint c vildg adja. (Ne háborodjék meg 
a ti szivetek és ne féljen. - Elmegyek és megtérek 
hozzátok.) E szavakat mondá - egyebek köz t - it 

nagy Mester a tanitványok nak, midőn látta, hogy az 
iel ő közelg s ő közülök távozni kénytelen Mily 
mélységes nyugodtsága a léleknek rejlik e szavakban ! 
Köriilte harcz, zugó szél és vihar, fölkava rt hullámo k 
.a zajgó tengeren, - és im, az ő sz ive csendes, mint 
völgy ölén mélán pih en ő tó. -- Az irigység, a sértett 
önérdek, a gyiilölet és a bosZll sö tét hatalmai zugva 
'<özelednek, még barátai is ellenségekké változnak, -
s ő áll, mint tölgy, melynek ágai törhetnek, de törzse 
nem hajol, mert a g yök ere i biztos talajban ágaznak s 
abból erőt, önfennta rtó képességet nyernek A pálya
fu tásnak röv idsége, a látható siker cseké lysége, az elsza
kittatás rohamos közel edése mást tán kétségbeejtene, 
e lkeserite ne, és h,lnykodó izgalomba hozna, --- de ő 
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bizva s biztatva szól : bdkeséget Ila~gyok /téktek, amaz éll 
óé/.~éJJtct adol/t 1téktek, 1MJ1J/. ?t,gy ado/ll, ilÚIlI e világ adja. 

S valjon mi volt ez a béke? Az vo lt az önérzet 
békéje. Az a tudat, hogy kötelességét hliséggel telj esi
tette; az a tudat, hogya munkát, melyet lsten reá 
bizott, az ő akarata szeritlt bevégezte, hogy isteni elhi
vatásának magasztosságát felfogta és azt önodaadás
sal, önfeláldozó készséggel betölteni igyekezett; az a 
tudat, melylyel e lmondhatá, Atyám, a kiket énnékem 
adtál, azok közlil én egyet sem vesz tettem el, s ha e 
perczben nincsenek is ezerek körliltem, de van ez a 
kicsiny sereg, a mely a szent ligyért éln i és halni kész; 
az az elgondolás, hogy bár nagy eredményekre reá 
nem mutathat, de az emberszivek talajában széthintette 
a magvakat, az eszméket és elveket, a melyek az i dő 

és a gondviselés törvényei szerint bizonynyal tovább· 
fejl őd nek, növekednek, g yümölcsöznek és boldog;ta
nak ; az az elgondolás, az az érzet, hogy egész pálya
futásán h ű maradt amaz elvekhez, melye t első föllépése 
a lkalmával a zsi nagógában a proféta könyvébő l olva
sott: Az Urnak lelke én rajtam, a miért fölkent enge-
1lzet) hogya szeglfJ/.yekttek az evangeliu-mol Itirdessem " 
elküldött engemet, hogy gyógyitsam a töredelmes szivlic
ket, /togy /tirdessek a foglyoknak szabadulást s a vakok-
1lak szemük 11teg1t)f11dsát " hogy szabadolt bocsássa.m ll, 

letapodtakat, és /tirdcssem az Ur kedves esztendejet ... 
Mindezeknek tudatából s e]o-ondolásából nemde ön -

" ként támadhatott s méltán honolt nagy szivében az 
önérzet békéje. 

De több is honolt őbenne s ez volt a lelki-
ismeret békéje. Legyőzni önmagát; uralkodóvá tenn i 
az emberi szenvedélyek s testi indu latok felett a 
nemesebb lelki elemeket, a [ö ldi érdekek felett a 



SO 
maaasabb is te ni czélokat ; kifejteni a jelle me t a l11élQ"a " ~ tisztaságában; tántorithatlanul megállani s járni az 
igazság és feddhetetlenség göröngyös nehéz utai n ; sz6-
ban és cselekedetben a j6ság és a szeretet szent tör
vényeit követni ; szem előtt tartani a jelsz6t, melyet a 
kisértések pusztáján mondott volt : távozz tőlem Sátá It, 
meri 'meg vag)'01t irva: a te Uradat, Istenedet z'1lZádd s 
egyedül ó'llcki szo~fdli! harczolni a mindennapi önzés 
és nemtelen szenvedélyek ellen; képmutatók és bünö-
sök között járni, s mégis oly életet élni, melybe'l 
bti" "enz találtatott: valjon mindez nem bizo-
nyitja-e, hogy benne élt és lakozott a lelkiismere{ 
békéje. 

Sőt ennél is több volt benne, t. i. a hálaadás 
békeje. Örök derü gyanánt mosolygott az mindig az ő 
lelke fölött. A visszagondolás s ebben az a tapasztalat, 
hogy Istenben helyezett hite és bizalma sohasem csa
lódott, hogy Istennek gondviselő szeretete mindig 
őrködött, mindig jelenvolt s helybehagyta, megszen
telte az érzelmet és a gondolatot, a munkát és az éle
tet; az a tapaszta la t, hogy imája soh'sem marad t benső 
válasz nélkül, hanem vigasztal,íst, erőt és biztat<Íst 
hozott az egekből : .- mindezek hányszor adhatták 
önkéntelenül is ajkaira e szavakat: f-/álákat adok " eked 
Atyám, hogy C1tgemel 1lt~R/lallgattdl! S valjon lehet-e 
ennél derültebb és boldog itóbb lelki á llapot, van-e 
:nn ~l sz.ent:bb, és á~dottabb benső nyugalom, mint az 
onkent JOvo halaadas mélységes békéje! ? 

Ime ez és ih-enszerü béke _ az önérzet a Ielk i-• J , 

Ismeret s ezekből foly61ag a há laadás békéje volt az, 
melyet a nagy Mester a tanitványoknak hagyott és 
élllo tt - ne m ugy mint adja e v il ág, me lyne k bé kéje 
csak fegyverszü net s mely ha ma .kl, holnap v issz3~ 
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,"esz i, - hanem adta, ajá nlotta fölté tle nUl, őszin tén , 
igazán, a mint azt őmaga valójában birta. 

Ezt a békét ohajtanám hagyni, adni, de minde ll 
ese tre aj':Ínlani nektek, kedves afiai, én is ez alkalommal ) 
midőn ez idő szerin t utolszor á llok ez asztal n,í1, hol oly 
sokszor és bensőiesen találkoztunk, érintkeztünk, hol oly 
sokszor emelkedtünk, buzdultunk és le lkesliltünk. 

E zt a békét hagyom s ohajtom tinéktek az 
önérzet, a lelkiismeret s a mi ez ünnepen kiválóan ' 
fontos, a hálaadás békéjét Ki e békét bit ja : az áldott, 
a z boldog; mert a békét e vi lág nem adja, de el sem 
vehe ti. Ez a béke, az Isten békéje, .mely végtelen, 
örök, határtalan . 

E gondolatokkal jertek és járulj unk a szeretet s 
hálaadás asztalához stb. 

• 
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