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LI'K. IQ, II , 12.: Martha ! i\\.irlha ! 
~1.Ofg.1lm .l ~ \'ll.:l' ts sokr .. iJO·ck. 
sl.cl : Dc I'.:l' .1 ~7.n k ségcs du· 
lo!:: : MMln I'cdl~ " jobb rl>~7. 1 
dlaszlotln, 111el)" cl nem \""élclik 
u tulc. 

~ Mária ped ig a jobb reszt v:ilasztolla , mcly 

el nem vcletik ö löle". Egyszerii :>za\'ai ezek 

a náz:'trethi prófétának. Egyszen1 volt :I Z 

alkalom is, a llIely létrehozta, egyszerü, nlinl 

sok más, melyekhez az örök igazs.ig leg

szentebb kinyilatkoztatásai nak emlékei hizö<! · 

nek. Ama szavak, melyek a próféta ajk;iról 

a Mártlw házában szállollak cl, hová vala· 

melyik fáradságos napi munkája után térhe· 

tell be, közelebbröl vi zsgálva , nem Ligy Wil· 

nek fel, mini csupán alkalom-, e~el:;zen1ek. 

Mély jclenlösége van azoknak. O éppen 
azelött tanitolt egy tÖr\'ényludól, hOgy kelJ 
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at iR::l 1. va l1:l s1 wnkorollli. Epl)CIl :l1.c!üll adl ll 

az irj::dmas 5.1mari lanus IIIcgka l)Ó 1~I(t:\j:\b:H1. 

ki ('lI('ns~gc sebeit bckÖ!Otlc, 3 kÖllyOritlct 

lanllls.1gos ]eczl,a.'jéL I~s II mit II M:\rtha h:\ 1:\ . 

ban l1yih-:\nitott. ~ mbár II könihnéllyck idé,

lék elé, Llgy jelenik meg clőllc1I1, mini Ictrne
szeles nyilvánuJ~s.1 a nagy lélek :lmH hang!\

I:dának, melyet terhes napi mUllkllji. 111:\11 
érezhetett. Egés1. tWP a vlLl1fls gyakorl:ls:lnak 

13nil:\:>.11'31 foglalkoZV<'ln. viS1.~za l c k intc ll , hogy 

mit mil'c11 Atyja Ugyében azon II 11(\1)011. S 

talán hOlllial val1:ls labnsága, n,CS kegyes

sége mial\ slomonl ü zés fogta CI lelkét ; 

magába merült II nap c$cl11ényci fülütt, és 
azokban kevés vigaslialól lal1ll\ln, gondoln!!1 

3 zajos kll ll'1111gr61 csöndes bclvilflgflbiL sz:lJ. 
loti. A ocnsörc sz:lllott, II vallásos ~lct for
r:\s.~m, honnan mennyei ildI' és áldá~ (akalI. 

a b('nsöre szllllol! s a IlJa.:;asztos érzelmek 
és gondolatok egynl~ sl k(h'elve VOII (,11I3k ál 
Icike mélységén. 

" 
Ilyen lelki ~Ibllolhan \(IIMI Ő nClh8nl~ha 

jÖni. 

A ma~a.,;tlo:. cnehnek 6 ~ondolatok 'IOta 
\o l'~hh hlzüdik: :Ilkal tl('~1.":dre nyil nak ~ 

M~r13 mini ej:,}' \ar.\~rm\~'re C\OIl.Ilallallll 

k l~h;lIhol. hOj::)' hall}::a~"" az nthadó 1~lcni 
i).:ckcl. l:s a mi(1őn II prolcin I~Ua. hOl::)' 

mél::i .. \'an el:)'. a ki Ól mej,(cr1enc. ~lellerl1l"' 

\('1 rokon~z(' n\ ez. I~rl kdll:llcl IOI-:adl.l kliC ' 

"'nl ~'('l l , lc1k(' örÖmmel 1('hk ri. 1~~ u 1111dun 

Mártha l!'S11 értt hh'nft, hOR)' <;(,j,(I!Srn nrki 

fd s.zolg,llui III Urnak, Jüu, t.Utlhat ·,c\idcn 

l)ilon).::lII ;I ~ M!irin jobb db~7.llls;l t ki('1I1ell'c, 

iJ.:}' szólott: . t.Uttha t "'ólr1ha ! '101l!ahua.. 

\ll!!)' 6 saba i!:)'rb~d [}(o cl!J a 'JUk!>C!:f' 

dolol!: M~li a tlcd i~ a jobb résd dl;l'lIOU.I. 

mct)' d ncm \~Ic"k ö tulc', 

. E!:)' II ~xllk,t'~6 dolO).: '" clck alok 
II szalak, mct)ck JÜlI,uak Ilclh:umlh.11l ,alv 
1~IOIl.atól ... \1 ö tOk ldutc cmkkNCtc;.c1>tll: 1('~lk, 

mini oll miIcIt csodái . .E!;) a :>I-llk'l'~e. 



dol~!' Oc t' "'JI,lk ertClrnC, jclcntt'.io(, 

ml 11'101'11. k~rditck. l'lcrclnétck ti~lt;\bhnn. 

lil.\j:!o,nhh:all];Hm c ponlo11, szerelnétek lullni 

alll:l ,lllbltl!('~ d{llo~ mil"olt:!l, a melyre nélve 

Jöus .11\ momlotl:l, hogy soha CI ncm I'C

lelhetik. 

Eg) a S7Ilk~)!e~ dolog: 

I hnni 31 bleniben, az ('Slm~nyiben. 

Mit lK'SlClhetell Jézn~ a belhaniai egy

,zerÍl, igénytelen hajlékban? Mi \'011 IlIlllj 

donkcPllen al, mi Mária lelket megragadt:l, 

minú hHleTő \onzOlla a mester lábaihoz, mino 

1IlllalOlll hi!inc:;elte le, hogy odaadó, határ

talan Mmulattal hallg3~<;a öl? 

hll'n wk prófét!!t bocsátott ki 31. 6 ke

bdchol, hog)" 3Z emberek elött szellcméuek 

tcnyé\el iltat irjanak, a hMhataUan dolgokat 

meg' i1!!jlO'<iL.J,k, azokban útmulatóik legye-

" -
l1ek. KIlI(\OIl prólét:\kat. kikrl al emberek 

hallJ:::lss:lnak. Küldött a jósftj;tos htcn nem. 
Gllk a zsidóknak, at Ö ligyncvczcll "vflla~l' 

loti n~pél1ck', hanem kllldOtl lilás népeknek 

i~. merI ntlndcn nép a maga helyél! l~t('n

nek válaszIolI népe. S mindezek flllal apró

fétllk :'IlIaJ sok szép és rnag:mtos gondolat 

lőn az cmbrriség közkincsénl. Köznlök töb· 
ben az eszmék Inaga;;. ... 1.gaiba hirtak fclcrnd· 

ketlni li az isleni ,-égetlen :>zcllcrnnck ~-cru' 

sugarnt fölfogva, addig iSlIlcrcUcn oldalról 

vil:\gilollilk meg s igy egy-egy dr~ga hil
eszmél, szép vallási gondolatot hagylak hMra 

a jövendö számára. Oh hataImnsan ~S len

s~gesen besz~lI r~gen is az Istell az Ö szent 

ldke IllinI apróféMkban! lzmehlek fiai ~S 

leanyai n .1ord~n kies pnrtjaill sok nd\'han

~Ol és Slellemesitö gondolatot hallollak. H;lj

dan i Márillitlzmel nek 6; Judeáua k eJt"y Ezsai~~ 
I~nglelke maga~ra rai,<adhalla a Jordán part
jain taposot! durlia föld Tögo.'böl. Oh dc • 
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\-allás, melyet ök hirdcl1ck, meg 10Jt mcp:is 

clcgyitl'C. A hil 6 \'ilágné~lcl a földi lég

körben mozgott, az érzékiség: lilIIClaiból nem 

birt kibontakowi. Végre [slcn elküldötte az 

ö lelkel a Jézu,ban 5 Galileában fölp:)'IHt a 

\'i1~p:osság napja. A szellemi \lall~~, luelyet 

Jézus hirdetcll, cz \'oh 3 bíi\'cro, cz \<011 a 

hatalom! 
Az. új világ és új föld ama szellemi fol

logásban, mely a mult ÖSZSICS próléUinak 

11Itásait a földi salaktól mcglisztill':l q:ycsité; 

amaz új hit és uj ~ilágnézlcl, melyet Kelet 

más bölcsei azclöll hasztalan kercsIek, mcly 

bennOk csak mini köd~ sejtelem derenghe

tett ; a hit hirooahn:ínak megvilágítása az 

i~lcni szellem Illzénél, hol az ember a sölct· 

scgból fénylő \liI!tg~gba lépett ~ ~lcmlél· 

heUc a menny ö,Ok szép!iégeit. i)tökviruló, 

örökzöld tápi!; az lsten ama rnél)'-.égcinek 

fe\tJrba, a hO\'3 ember~zem m~g bé nem 

pilLanthalott ; a mennyei Aty<1nak eszméje, 

• • 

jós..1ga, ,>leTetele minden lO'enneke iT1nl; 

vcgetlen !>Zcllemének kilejtC>e, a mini a ter

m6.zetben ts at emberi lélekben mindenlill 

miiködni, hatni. ir~nyozni e~ \'ezérelni 11tja. 

ki gondo~kodAsjb3n ~dmon tartja al ég 

madarait, :I IIlCZŐ liliomait, kinek tIIdia n~l

klll még hajszál sem eshetik le fejllnkról ; 

és a végetlen örök szellem lélekben és igaz
sagban im~dásanak fen,él-:c~ tana ez I 

tisz1an szcllemi fellogh. ez a minden érze

kitöl mcnt e)zrncnyíség btenl. vil~gol es cm· 

bert illetoleg, ct a legnemesebb é,.,legli._zuhb 

eszll1ényi~, mell l_ten urllk igabágail !UJ::' 
bIta m3g1b~n, ~ a mel}el a mester amaz 

igal.,~gok erqelol Jlhal\3, diom]lt arczczal 

hi rdetel1 a Genez:lrclh mellett cs a betharllJi 

cgy!ilcrii házban is 

\olt a hatalom! 

ez \011 a bii\erö, ti 

~ ez C>olUu!np-.éj,! M.ln;ihan kOlön(b ... ·n 

fogékony Jelekre lalJlt. O ug)'H1 a Tl'gll'ldo 

szokásokban, ~lertartjMlkball, II Alkrgyt:)-



kl'dö farilcu50k \"allásjball nőU fel s mint 

rn~s kort:ll'Mit, SlükkOrii hilnézclek kölötték. 

de II mini HZ Ilj világosság fényével kisnlöt1. 

ő régi kOntöséllevctclte, mindamellett is, hogy 

il nagyobb rész lI1('gl3rlolla azt di\ull1ak, Ö llj 

ruhába öltözött, il mennyei világosság fuh:\

jaha. Lelke egész bcnSÖ5égé\'cl fogad ta ama 

boldogító szellemi tanokat, ö hitt 3Z istcnibcn, 

az eszményi-, az égiben, amaz örök igazs.i · 

gokban, il melyeket a szellem a láthatatlan 

dolgokról a fOldiu, az érzéki" ILlIsz:irnyah'3 

fclfedctl, ö hitt az isteniben, az cszményihcn. 

melyet JÜU5 az égről a földre hozolt örök 

\'ilágOi»ágúl az emberiségnek. 

Egy a szükséges dolog: hinni az i,teni· 

ben, az eszményihcn! Oh lila is hangiililyoz· 

hat juk e szavakat kk.! Mert ha vannak is 

Máriák, a kik csodálnak és hisznek s bámu· 
lattaIDInek II mesler lábainál, II kit prédi· 

• , 

• 
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kálunk ; ha vannak is. kiknek IcIke e\~g 

linom, elég fogékony II magasztos keTesztény 

érzchnck és igazságok iránt; klk u isteni

töl ihletve ércznek és lángolnak : oh de M· 

nyan v:um:.k a Márthák, kik mikor at Úr 

eljön is, a vi lágiakban szorgahnatoskodnak 

CS\lp~n, kiknek kebeléről szégyenkeZIe törik 

viszsza al ige, az eszme, szégyenkcz\'e áll 011 

:;.zornorún, némán, elhagyatl·a; h~nyan l-an· 

nak, :l kik az lsten templomait ljtogJtják ~ 

hányan még azok kÖzöll, kik nem gyakorol· 
j:1k, kiknek önző világi érdekek, lény, hala· 

10111, gazdag:;ág, I'agyon vagy ~pp éfl~ki 

gyönyör az ige, az eszmc?! Egy a szDkS;:· 
lJl'S dolog: hinni az i$teniben, az eSllHéll)i. 

ben l joggal hnngsúlyozhatjuk NI kk. l A 

kereslt~ny gondolkozás n:.pja,:lz igaz, még 
magn~3n áll 3 1:11h31:1rol1, ezer Illeg ezcr lé· 
lekllck világi t,) s.zölélnckc. lezércsillal-!3 31 
élcl (blél1)"ein. ,\ keresztény hit 6 \ il:l~nél. 
let mcgdönthl'lct]l'U nemilnk :iUlI)i nai:,)' szel· 



Icm eben. Elsőrangú költőink, gondolkolóink 

a Jézu:> szi\'él'eI ércznek; mii\'eikböl az ő 
bleni lelkOlete, utolüheletlen nemes és tiszla 

e~ll1lényisége tündököl c!ő. Bölcsclöink közül 

is még sok3n forditják Kelet feJé tekintem

ket s járílll13k az elismerés drága ajándék;!

\'al Kelet legnagyobb prófétája elé. TudOIlIá

nyos IMiaink scm velették el az istenibcn 

laló lutet. Darwin is, a legnagyobb, az utolsó 

stjtnél lebonl1 amaz örök eszmény, ateremlő 

és fentartó jóságos lsten dicsösCge előtt s 
ajka e hangokat rebegi: Mely nagyok és 

csodá.latosak a tc dolgaid oh Uram I - Oh 
dc lehet-c észre nem venni másfelől, hogy 
a keresztény hit ü világnezlet mellett, ho

gyan terjednek és hódltnak más nezklek? 

Hányan vannak, kik a keresztény hitet wjon

ghnak tekintik csupán, kik előtt egy imád

kozó Mária nem egyszer szánó gunyrnosoly 

liIrgya. Hányan vannak, kik az isteniben való 

hit~ iI:ladla, a Krisztus fönséges eszményi-

• 

" 
séget c!veh'e, csupán az érzékelhető, a kéz

zel fogható szempontjából itélik meg a vil:i

got és eseményeit. H:inyan, kik viSzslatérni 
látszanak a régi korok durva érzéki felfogj

sára s a szellem imádása helyett idegen iste

neket, bálványokat állítanak fel az anyag

imádás rendszerében. Hányan, kik Igy nél

knlözik a szent helyeket, hol 32 örökkél'aló, 

végetlen szellemet, a keres.zlén~g odvözítő 

tallail prédikAlják? Egy a szükséges dolog! 

még a háztclőkről is hirdetnIInk kellene: 

Egy a szokséges dolog: hinni at isteniben, 

hinni a Jézus kereszténységében. 

Hinni az isleniben, hinni ~ keresztény 

eSlrnényiségben, de lT1i~rt? kerdezhelik. Mi 
értelmc, mi hasznJ van e hitnck? E kérdést 

tehelle fel magában Martha is, rmdőn lesi
vérét a Jézus t.ibainAI OIni Ijtt.a. A bethaniai 



Mjriil> egbz élCllörténetét nem ismerhet jOk. 

Az t'\angeh-ták kc\eset jegyezlek fel e nö 

éleltblil, de a miket fenhagytak, azokból kO· 

\etkeztemi lehet. A nagy mester szeme· 

déSI' pillanataiban ,\"evén egy lont igaz nár· 

du~ból ~il1:i1t drága kenetet, megkené Jé· 

zU~l1ak lábait lb megtörlé lábait az ö hajh'31'" 

Minő nemes ~"on;!,;.a ez az emberi szeretetnek I 

A régi \-allá:. haU:;a alaII, bármennyi rende· 

lete é.~ ~zabálya is \'011 annak az éleI kOIön· 

bözll \i~zonyaira, Maria érzelmei soha:.em 

emelkedhellek \'olna fel ama magaslatra, 

melyre Jézu~ égi lanai emelték. És alagy 

az érzclem nemessége és a hitnek ama I"i· 

liga, mclyet Jézu~ l'a1M~a lelkében lobog· 

laIOlI. mcly annálerösebben égett, mintl na· 

gyobb 1011 a ~zenl'edé<;, mely ama rendkivüli 

Idő ktiriilményei kö~öti is a megnyugvá" 

h kibékOI6 égi érzelet adta: nem ama 

drjgJ kinc:,ek \'alának·e, melyekre Jézu;" 

midon Mjriil hinni latta, czéJzolI, s melyek. 

röl ut mondotta, hogy soha el nem véltt· 

helnek töle. 

Mi értelme, mi haszna annak, hilllli az bte· 

niben, a keresz tény eS2ményiségben? Jól tu· 

dom én, hogy sokaknak neln vollm ~zDkség 

el t magyaráznom, fejtegetnem, mcrt a kik 

hisznek a kereszténység fönséges elveihen, 

kiknek keblét a kereszté llY hil világa mell'· 

gili és élteti, kik htenben élnek és cselekesz· 

nek b az hlen ó ben ll űk, azok igeni~ tudjAk 

és ért ik a használ a kereszténységnek. ot 
~n mfg se fölösleges e kérdbre tov~bb 

meme .eleIni. Mert oh hányan vannak, kik 

II keresztény hittü! egészen más hasznot v4r· 

nak, mint a 111ilyent várni kellene. Mi ha~l· 

nom is vall hát abból, hogyha ~ kere~tény 

igéket ha llgatom, Igy szólanak némelyek, 

jobb leSl addig valami olyau dolog uUn 

néznem, a miuck r1Ieg~ an a maga lá tatja. 

Mi ha~zol1? l mi ha"zon ~ t Feleljeték he· 

Iyellem ti cwd~land6, dicső alakjai il> keresz· 
• 



téli)' 1111iltnak ! Felelj bethaniai Mária, lényed 
fgi magasztosságával, szep és nemes lelkll 

]cleddel. felelj e kor szorgalmatoskodó, anya

giakban ts érzékickbcn clmeriill Márlh:lirmk. 

Feleljetek ti egész hOSlSZÚ sora a keresztény 
női fenséges jcllcmcknck és mintegy tükör

b('l1 mutassátok, mi a keresztény nő, nJinlcgy 
tükörben mutassátok az odaadó szeretel, a 

tOrclern, 3Z önfeláldozás magasztos erényeit 
égies ér:zDletbcn megfogyatkozott, lI1<'glan

kadotl jvadékaitoknak. És feleljetek ti, haJ

hatatlan diC:iÖ férfiai a keresztény 6'százak· 

nak, mi volt nycreség1ek a keresztény hitből 

és mondjátok meg korunk nyegle fiainak, 

honnan nyertétek a valódi \(,lkcsmésl az igaz, 
a szép, a nemes iránI, honnan az áldozat
ké ,z,;égct a kOzjMrt, honnan az akaralszilárd

ügot, a térti erényt, honnan amaz öntehl1-

dozó hösi~gel, mely az elvekért, az cm
beriség szentebb érdekeiért kész börtönre, 

miglyira, kbz a bitótAra menni! !! Es felel-

" -
jetek ti még elesettek, bünÖSl)k is, mi volt 

az, mi a tOld samból, bünböl, szennyböl ki

emelt és tiSltábbra mosott, mini a Jord:!n 

habjai, feleljetek ti sz:!mos példái a lelki 

IljjászRletésnek, a melylyel a keresztény hit 

titeke t az istenes életnek, az ndvösségnek 

megmentett. És feleljetek ti elköltÖZöttek meg· 

dicsőült szellemei is amaz égi boldog énet

tel, melylyel e földi súntért elhagyva, az 
ö rökkévalóság hazájába átléptelek ! II 

Ama kincsek, melyeket a kercsztény hit 

ad, Itgdmgább kincsein k a földön, legdrá

gább kincseink az örökkévalóságban, azok 

soha el nem vétethelnek mi tÖWl1k. 

Keressuk azért az egy szUk~ges dolgol. 

ÜljHnk le gyakorta Jézus láb,lihoz és 

hallgassuk isicIIi, Udvadó igéit, hogy Igy 
legyen kincsUnk, rnely 

hetik, legyen kincsünk 

az örökkévalóságban. 

soha ej nem I·étet

e földön, kincsank 

Ámen. .. 


