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CSel. 17, 18, 32.: N~mtl)"ek pedig 
IZ epikureus b slOikus bO'II. 
ctl!16k köliiL n ltkcdnck nlJ 
6 \ '(!c ; b arok kinUl n~mdrck 
Cll mondják v,ta: M.it abr 
mondni c csácsogó cmbn 1 
Némelyek pedig mondAnak : 
Idegen Istennek h irdcl6~nck 
látUtik k nni : ml\'d iJQgy • 
JUlIst ts J fclUmadhl hi rde ti 
vJla ~kik . . . Mikor pcodig hal· 
Iottík \'OI~ a lu1ottakn.ak k l. 
limadiri't, ni'mcJyck ~h'ar

kodnak \'.lIb. utllldyck pedig 
ezl mondják ,'ala: Ezut.ín ismtt 
aurunk c klól tólcd trleni. 

Két irány lép előtérbe kk! a felolvasott 
• 

alapigékben. Egyfelől a kételkedés, a hitet-

lenség az epikureus és stoikus gondolkozók

ban, másfelől a hit, a keresztény szellem .il 

népnek egy részében. . .. pe Pál apostol 
kOlÜrsainak eme gondolkozása avagy nem 

• 



" .. 
rgyslcrsmind II jelene is? Mindig ,'ohak és 
\ :II" rnll.: ma is zsidók is görögök. hh-ők 6, 

kéu.'lkedök. Al emberuég életében :II hitnek 
mindig nyomában \'011 a kételkedés.:II hitet-

1l'TtS<'g; a kenő egymjssal szemben mindig 
mini ellenséges hatalom jelentkezik. A menny
nek a föld mindig ellentétt' \'olt; az angya
IoklUlk az ördOgOkkel mindig haraolniok 

kellen; ÁdámO! Luczifer folyton ta\<lrta csa

bitisai\-al; Faustnak Mephislo ,'oh kistlroje: 
a jó szelleme a roszszé ellen OrOk6s harczol 

,'itt es log \'ini mindaddig. mig II isteni az 

emberben teljes gyözelmet. OrOkketartó. ta

\1uulan uralmat nem nye"l'l'nd. 
Vizsgáljuk kk! :II IOlol\"asQtt alapigeket a 

halhatatlanság dicső nnnepen, melyet idn!zi

tönk, :II Jézus ne\"i\'cl &'rueköneub.btn Illank, 
az elört'lvlc;dtottak sumpontjiból. 

• 

.N~mclyek pedig lU epikureus és stoikus 
bölcselők közúl "etekednt'k \'lIla ö vele; és 

azok kOzül n~melyek ezt mondjak \"ala: Mit 

akar mondani e csácsogÓ ember? Nemelyek 

pedig mondanak: Idegen Istennek hirdető

jének lilitatik lenni: mivelhogy a Jézust és 

a leltimadilst hirdeti \'ala nekik', 

E szl\'ak minket kk! egyenesen a gOrOg 

szellemi ilet központjába, Athenbe \'ezetnek, 

s szemeink előn áll Pál apostol, a mint a 
piaczon a nagy soka:>Agnak beszél. Jézusnak 

eme linglelkú kö\'etöje nemcsak a szege

nyeknek prédikilta az e\'angeliumol, hanem 

mestere inttsét ko..'el\'e minden nqrnek, El

jOtt tehát az akkori mú\'eltStg löhelyirt: is. 
és Aihen közterén, hol annyi nagy böl~1ó 

s hirt'S szÓnok, egy Sokrates. Plalo és De
mosthenes hirdeu~k a tudomány, mú\'Cszet 

és bölcselet igéi t, prédiktll<i a megiesllretl 

Jézus KrisztUSI és az ő lehámadisat, 
Nem szIlkség, úgy hiszem, nektek mon-



-
danom, hogy mi I"olt a görOg mh-tlt5él'(. Al 
atheneiek i~menék a szellem magasra szár

nyaU~t. Homéros költéqetébtn éreztek. hOi<Y 

az emberi miként emelkedik fel az isteniig 

s az istenek miként ~zál1nak alá a földre. 
Pindaros lamja oly hymnusokban lengeti a 

~örög népnek, melyek a z:.idó szent z:IOlozs

mák han~n3ira emlékeztetnek. A görög mi

vclt>égben, a görög szellem fen~ge.:> terme

keiben !Oll'illan iII-Oli egy-egy ,;ugara ama 

hil\"ihtgnak, melynek fénylő l:iklyajil a lenger 

másik partján, olt ama kic;iny stögletben, 

Izraclix'n lstennek \'álasuott m'pc lobogtatta. 

Athenben .az ismeretlen Istennek" ollárt 

emeltek. A görög nepnek \-011 Kriutu~ is 

Sokrate.sben. És hogyha Kelet hitcslméi a 

görög földön Sokrates és Plato idejében jelen

nek mell:, kik kortársaikat nemc:>ak a testi 

szépségén, hanem magaszto:>, isteni eszme

nyekért is tanitották lelkesulni, Pál a~lolt 

taU,n \'411aikra fölcmeh'c diadallal viszik \ala 

- -
az Areopagu5ra. Ah 1 de a nép abból az est

ményi..<égböl, hO\'j Sokrates ét. Plato emelték. 
mAr nagyon aljtsttt 1011; II földi körén túl 

nem bin lálni; a túlvilági es~mék nem lel. 

kesítettek. Plato ~zmenyi '·iIAgjt kisroritolU 

sullemeböl at epikureus és ~toikus tan Wldi 

bolygója. Al epikureus es \Ioiku~ bölcselet 

uraIkodolI akkor Alhenbcn. Epikurcusok és 

stoikusak voltak a nép \'ezérci. oly szelJemü 

férfiak, a kik nem hittek semmiben, a mi a 

fOldin, az ef~ékin luherjed. Ok nem tudUk 

az es~meket tulviljgi fény~gokbtn szcm· 

lélni, scm oly ismereteket, CSlméket igahoi

goknak tartani, melyeket ncm a tapaoltalatból 
merilellek. Mintha nélkOIÖZlék ,·oIna II lelek

nek ama finomabb elemeit, melyek II mara· 
dandó, az örökkel'aló ulAn I'Jgyakoznak; 

cs.ak az crzékekre építenek, c;.ak arra, a mil 

a szem I,Hotl, II kél upintOIl; cs.ak terme· 

~zeli tOr"enyckel bmertek el s legföbb ell'ok 
cz ula: • Élj ÖSZ>lhangzásban a term6Zetlct". 



És a midőn Pá! apostol lelke mélységéből 

kezdette kitárni alllaz örök tanokat a látha

tatlan Istenről, a Jéws Krisztusról és az ö 
feltámadását hirdeti vala nekik; midőn az 

érzéki tudást túlSzárnyaló, az elölt megfogha

tatlan dolgokról szólott a meggyőződés hatal

mával S prófétai lelke egész telJességét ön

tötte szavaiba, hogy amaz Ildvigék: Istcn, 

Krisztus és halhatlanság rnegtalálják az utat 

nl, athenebeEck sóvéhez is: az epikureus és 

stoikus gondoIkozók vetekednek vala és azt 

mondják vala: .Mit akar mondani e csá

csogó ember?" 
Ime a kételkedő, a hitnélkiili Dölcselők 

igy fogadják a hit apostolát. 

És vajjon ncm tal !i ljuk·c icI C hitnélküli 

irányi korunkban is? Mintha csak Epikuros 

szelleme s nC1I1 a Jézusé I;!madt volna fel! 

ItlVÓK ts Krnl.KfDÓK. " - - -
A tudós körökbell Epikuros Oli diadalát; s 
3 népszc!lemben is csábit, kiséri. Alig kostolt 

belé 3 tudom~ny pyrcusi forrásába az ifjú 
lélek s már Epikurost, Dcmolcritost vagy 

Comte·ot vallja mesterének. Tudósaink közű! 

cgy némelyik oly fon tos arnczal beszél, 
min tha csak a mindenség kulCSát hordozna 

zsebében, melylycl az ég és föld minden 

titkos rcjtekét fOInyi thatná. Más eszmék nem 

létemek, csak a melyeket a jelenségekről 

von cl 3Z emberi ész. A vallási gondola tok 

a képzclődés szí1!ötlei, melyekkel egyes rajon· 

gók nyomorítotlák meg az emberiséget. A 
bensö, a lelki szemlélődés tennékei ncm sok 

hasmot hajtanak nemunknek ; az igazságot 

az üvegcsö végén kell kcrcsnUn~ csupJn, 
melya kisérle t eredméuyél mutatja. A tapa:>l
tala ton, az érzékin t!lllépni. ha talán '·3Iami 

bensö sej telem ,'onzan~ is, nem akarnak. 
llldományos áll :isp-ontjuk nem engedi. ~ 
hogyha eljövünk ma is kezünkben a Krisztus 



" -
l!'\'3ngeliumj\'al 6; beszélDnk 4i. mennyei 

dolgokról, melyeket szem nem t,UoU, fill nem 

hallott; beszéWnk a hi t nagy e rejé ről , újjá

sz!110 hlaimáról, azokról a fenséges isteni 
tanokról , melyeket I Jézus JAbainál Oh'e, 

I'agy 3 kereszt alau csodálva tanultunk; be
szélOnk 3 feltámadás halhatatlan tényl.'i röl és 

3 nagy Dnlle~ hirdet jok a lélek halhal.:lI 

'.nságit, 3 jÖ\'ö életet, hirdetjllk hillel és 
lélekkel, mert Jézussal a mi szemeink is 

láttak Istennek megnyilatkozott egeiböl S keb

lllnket mi is hevDlni érezzDk :1 keresztény 

Orök igalSágokért ; minden lelkesülésDnk. 

minden szent hel'filctllllk aligha nem ily han

gokCll talil azokn.tl: .Mit akar mondani e 

~csogó ember? A halha tatlanságot akarja 

prédik.f.lni, bizonyítoi nekOnk? Nem hiszOnk 

bennc". S mintha a sokaságtól is viszuhan
gazoi hallanám SUI'Ukat; mit akar mondani 

ez ember; s mintha népIInkböJ is csatlakoz

ninak a kételkedés és hitetlenség eme Ugldó 

! 

l 
I 

-
ki;l!tiSában, mdy a lélek erös temploma és 

az Úr ellen emelkedik fel. 

Igy fogadj4k ma is az epikureus és m~s 
hasonló böJ~Jök s kÖI'etőik a hit apostolát, 

Veszekednek és csodálkolva kérdezik: .Mit 

akar mondani ez ember?-

De mcnjOnk tovább kk! s figyeljOnk más 

hangokra, mclyck talJn kellemesebben logjik 

fOIOnket ~rin teni, .Mikor pedig haUoWk 

volna a halottak felt;lmad:isá t, némel)'ek ezt 

mondják vala: Ezután ismét akarunk e fclől 

IŐled éncni", 
P~I apo:>tol hatalmas S2ónoklatának, me

lyet az Aroop~guson wnott, I'olt mégi;; ha

tisa , Voltak mégis az athencbc:lick közön, 

kIknél az epikureus és sloihs tanok ntm 
nyomták CI egészen a lelkel Sal ISme~tJen 

utjni vigyll, O lélekből nólou s oly igu-



~ágoka1. 1IIt'lyek ~ legn~gyobb I' all~;;o.; szel· 
lelll tanih!;;';lihOI s I"kle 1"\ halál:1 csodá~ e..e· 

mén),eiböl 1I111~n:lk lIéI'e. S h31tg~tói lIéme· 

Jyikének kcl>l~l>ül feltl.\rlek n v~)!)'ilk, melyek 
32 O!llkkl"l'~lól, tit iSl('nil szo rlljllhon~k ; 

szivO kbelI llIe~rczdnll II hlit, llIely II nll.'IIII)'cl 

hungoklll lovább szálUIá: lelknk n.'l'\'e l tel · 
jc ~c{lrl1 be. Orlll1re~1 halll!lllták II I nJlO~t oll 
II l:I1h31:lIlul1 blellTől (I~ II .Jéws Klisztu~r01. 

S a rnid{\n I1lrgértettl"k, hO$:Y a Jé1.lI,h~1I II 

1~ lek örOkkélllIIOs.~g~t hirdeti, me~érlel1ék, 

hogy ill elll!J('r n hnl.111nl nem VéSl d, h:l' 

nem mc~dit"'{lii l1 nlnkol llIlve, pályáját tov:\bb 
lolyllltja II \'(\:1'111'11 1Ökélcle~t'd6; Illj~II, lIug 

al epikureusok )lIlIVlllkodlak, lIzok líO' S~Ó· 

l~ nllk : .EWI:\11 ismét ilk:lluuk e !dól lölt'd 
érlellj' . 

IUrmily sok követ{\t s7.áml:\1 is hivei kll~é 
n az il6l1y, melynek II I\öt/.lj.:öknél EI)ikIIlOS, 

~ rÓl1lai~kmll LUCll'tius \'011 II képviselője; 

b'rrlleu)'lI)'irl! beleélIc is Illagát némelyek 

Slellemébe II it'l("n ~élotck tudomáu,a . •. • 1 , U"IIIU Y 
IÖllcgcket bOQ;.,~',armk is néll1e1y("k II tenIIé. 

SU'III1U, vegytllll és ("I/lullitau lnilJ.Ca S.1I1 kél)' 
~ell er(Il It'ih(l1 n ke resl iény hit elvénnlln("k 
IllrlOIl tC1Iljllornám: III Onfel("m("1! fOldi bl(". 

nek ItI("JlcU vamlak al Islcnn("k /! IOldGII még 

cn~elll'llI1cs gycllnck("j is. Vamlpk, II klkl1ck 

holotyhll hirdeijUk III [lllv igéit, II k("lrslt ~ny' 

~~ fl'1I~gcs ("11'1'11, palv:ukodh I'~ IIIrgl'("lés 
h("l)'ell szcretettel ölcln("k k("bIOkl(" . Vannak, 

:1 kik hi:;zl k, hOlt Y II I cmbernek II IeikéMI 
il'lholQlI CSlm~k, hM végetIcu és lII("ghn t ~ 

unhlltallpn trrrllé~~ehl("k, sokkal illkdbb örök 

i~az!>.1'::0k, lIl iIII a l1I(')y("kt'1 ax éuék("k n)'lIj 

t:mak S ("ru' lijabb tlll)ll ~ltulat lII("~,löllt. Vall ' 
unk, /I kik hbzlI;'k II ~zc lII Unk é~ k("~nnk 

tllt:11 t'lérhctlcu dolj.(okban, a kik tudolutluyuk 
6- lIli\'c ll:;éllUk mcllctt is s,dlk~lo:ct I'r("llI("k, 

ho~yhll ~III:I \'é):cllt'n 1IIt'lysé):Ij OrOk lorr.h· 
boi il'lkUk l'J.;i vtl .. y,Ii! mcnnyei 11IIIm:lt nem 
OntOd. VlInnnk, II kikuck hogyh~ IIZ! IIIondIuk, 

• 



hogya lelek OrÖk. halhatat1:III. mm szil Dnk 

uI!) eni, belL<.Ónk alt sugja. más bizonyM

kol ennfl l1('m kémek. Vannak, a kik his.z

nrk a lálhat:nl:m Istenben. Jtlzus igtli od\O· 
zitó erejében s örök igazságában. a kikIIck. 

hog} ha e~y ily ünnepen bmétclten hirdetjük. 
hog)' lelkonkre ~'ykoron lsten die:>ibt'ges 

hajlekaiban OrOkkelalóság \ :1rakozik. Igy szó

lanak: .EzuUn is akarunk tőled e leJől 

trteni to 

.\\indig loltak 6; fognak is lenni kk! 

hilok e~ kl:'telkedök. keresztények 6 epiku

reu..ok. \all:isosak es \alltistalanok. Mmdig 

10haJ.: k fognak is lenni, kik a lélek hal

ha\31Ians:tg:iban hisznek és olyanok, 3 kik 

n~m hisznek, I·alameddig csak az emberek 

t"'.;} ' ... ."ze a gondolkodil.s upaszlalati \·onaliln 

ali ~upjn es azontul mit sem fogadnak el. 

Al ilyénCIr. kétkedni fognak ezután is és har-

" 
cloJni azok I.'lIen. kik a szellemi \on31011 

megki:.énik il tapasztalat kOrén t61 eső dol

gokról is gondolkozni. A gondotkoz4~ emt 
kél ir!lnya kílzdeni fog egymással, kOzd!'ni 

talán enJclkOnkben is. VigyAuullk I nehogy 

rncglántorodjunk. Hallgassunk k('blOnk benoö 
szózatáTa, az i51('oi, a jobb részTe s :illjunk 

erösel! a hitben. ErCllcn és gondolkozzék 

bennOnk ne CS3k egyik felonk, hanem tlre~
zen 6 gondolkozzék az egész ember. Ápoljuk 

lelkünkben a gyakorlati ismeretek mellen a 

magasztos keresztény es.zmtlket, melyek úgy 

a mim Jtlzus hi rdette, annyi sdz l'iltendo 

ellenséges áramlalai ellenére is az emberioég 

legdrJgább kincsei maradu k. Ápoljuk a jChö 

élet. a halhatatl3nság hi'~t, mel)' önlk I igau 

a földi szemedésekben. biztató igéret ked

le:>eink si rjánál, gyönyörteljes kilátls. fIll'

Iyet kebilInk befogadrli gondolatbarl is alig 

bi r IeikOnknek ama tiszta Igi t10nban 

\.aló I·~etlen tOkdet~6ére. Ápoljuk II 

• 
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• 

örökkévalók iránti szeretctet. ápoljuk az iste· 

nit, hogy cz a szcllem üljön diadalt miben· 

nünk és mindenckben , cz gyözedelmeskcdjék 

a föld dacl110na felett Istennek egész teremtett 

vi lágában. • 

Amen. 

T 
A SZEN 

INDI 


