
J\UTI!, 7, 2 1. Nem minden, :! ki 
ezt mondj:! : Uram! Uram! me
gyen be a mennyorsUgba. _ 
hanem :! ki cselekszi 31. ~n 

mennyei Atyamnak akaratját. 

ll. PÉTE~, l , 5. A ti hitetek mellé 
r:1g:1SZslóltok jóságos cseleke
detet. 

A kereszténység egész gyakorlati értéke, 

a mit ez igék prédikálnak. Ne tartanók-e mi 

azt fontosnak? Mellöznök-e, vagy kevésbre 

bccsHlnök-e, mint a mennyit igényelhet. Elme

rítnök-e azt akármily nagyszerű hitelméletbe 

is, fcláldozhatnók-e, hacsak elvben is, akár

minő fényes képzet, nagy eszme kedveért is, 

vagy alárendelnők-e bárminő hitelvnek is ? 

Nem lennék méltó követője, tanitványa a 

Krisztusnak, nem lennék méltó hirdetője a 



" l \11 \~tl' ~ r llr~' l f .. "t(l. 
• 

~ t'rt's~ lt' ny \ 111l.1'nal1. l'aR)' 1\'1::nl :U)1I is rél'l' 

.: rtcrw lIl II I t'\ ;II1~cl i uIllOt ha .Ic z u ~ ~S apOl>· 
,ala igéibcll nCIIl azl o l\'!I~ n:hn. II mi ~ 

kcrDizténység- ).!) Hkorl:lt i értékel leszi C~ Iin 
Cl értéket :\ ld01.lllul ;.dntlm lma. hog)' I'nlll 

mcl... lann ~ k hut.\ra Idszélc~ ítt\'s~k. Wlgy 

"a~cbh rln"m . al:lbbsz:l11llan:lm llzerl. ho~y 

akM111clyik!:ln i~ meg: n:lg,yobh~ll'nhc h~ lc~

~..! k . Ez ~ l'l é kc l fchtldow i mmyi. millI az 

t'1cUol du zzadó. ).!aZ(bl,! I c ny&.z lő erőktő l 

mcddöségcl , (t rni : ez értéket altibbsz:\1If1:lI1i : 

szcp IllClüknck eius h:: rmésél li.'Inlctcs szem
mr1 némi. Nem, cz ért ~ kc l. cz c!t'l1!cl fel 

áldozni, laj.!y :l1,tbll :,l:\lIilani nem lehct és 

nem szab;I(I . El érték, ,'z elem: il jó Doch:

\..cdd 6 (' l"iodckcdí'lek O~lS1C).!C. II ken's/.· 

Icn)'~g di('(l~t'I!C. 3 keresz tény 111:Ig::habb 
elet 

Mdl:I~~ul. Cl cricket. ez ..:ICIHCt. II IIllkcllt 

IId Jézu, m~I'I1It:I. méha~$uk Ó bmcrjU\.; Illeg 
II jó c"cle\.;cdetd; l~lIIerjnk Illeg 3Zt. hogy :1 

• 

" 
jó c:;dc\';cdct Icll ~ tc1e !IZ lsten orsztLg:'bM 
lépésllck e földöl1 és feltétele u OrOkké\'alÓ. 
s.1gb:ln. 

I. 

J\ jócselekedet !chdele az lsten orsztLg:lba 
l ~l'é~nek c fOldön . 

Nl'gy gyntekclel Jézus kOrOl. 
A botdogokrOl. a hű tal1il\'~nyokrót s 

minl1cnek leleU l~ten orsl:lg~ról lolynak Dl 

igék :ijakAról. Az tsh.'n ors%llgármk kéJlC fell' 

stlgcs kön'on,lllIiban és IlIllly tartalm:\ban 
most mjzolódik ki u ellcnll.!böt; a lelkiorsz,ig 

1)()lgArsfLgdlmk ki tételei Itlostt)()ntakoznak k. 

teljes \'H:I)!lldshll1l hl1l1gli!ói előtt Es II kinck 
hite oly Ullgy ,'olt. hogy \'1I:ll="okat mozga
tolt ; a ki t:nnl\':lnyailmk ís azt mondona. 

ho~)'h:1 IlIIuyi hi tetek \';m. milli a rnustán1i:lg. 
hegyeket mozdrth:lttok ki hdyflkból; II ki 



" 
iJ::l De~zi'J! a hil hatalmáról és jelentőségé. 

fól; a kinek érznl!'lc oly tiszta, :1 szentségig 
tiszta , ~ tanllványainak is azl mondotta, hogy 

h~zlának, jÓllak kell lenni érzuicIben, jónak, 

il!all1ak a gondolnIlJan; a kinek inH\da\<l n 

ICgif(llzabb áhitat ~ tanitványainak is azt 

mondotta. hogy őszintének kell Jen ni az imá

datnak; a kinek emberszeretete II IcgnCIIlC

s~bb, mcly valaha létezett, s tanitvfl1lyainak 

1 ~ azt mondja, ~zc rcssétck fclcb3T~tailokat, 

SlCT<'ssélck, ha még ellenségeitek is alOk; 

a ki mindezekről szól - mindezeknek: hil

nrk, crznlctnck, gondolatnak koronl'ijaúl II 

lelleI, II jó cselekedetet 61litja oda. mondván: 

. al ti l!yumölc;cikr61 ismeritek meg öket-. 

Howltok jönek hamis próféták, II kik mási 

hihlctnck nektek; dc örizzetck az ilyenektöl 

maj,(3tokat. Mondom néktek, az ö gylll1löl

e>tikröl ismeritek meg öket. Teremjetek jó 

I.:yllmö!c;ökel, mlllassatok jó cselekedetet, 

men "nem minden, 3 ki e7.\ kiMtja: .Uram , 

" -
Uram I megyen bé a mennyországba, hanel1l 
a ki cselekszi az én menllyei Atyámnak aka
ratját' _ 

t-IM mi l1Iá~ként hecsUltJők-e a jó csele
kedetet, hát mi alárendell jelentőséget tulaj

donUanánk-e a kereszténységben annak? Hát 
a mindennapi élethen akárminö dologban 

nem azokat dicseri lek-e, a kik jót cselekc.-;z
nek; a mindennapi életben nem azokról 

szólnak-c kUlönbség nélkíll magasztalólag 
mindenek, a kik jótetteikkel kitllnnek ? Hát 

csupjn a vallásban, \"allásilag ne lenne-e 

értéke a jó cselekedeteknek? I Hát Cllnyire 
ellávolod Ilék-e a keresztény:;ég a Jézus keresz

ténységétöl? Hát lángoló hitem csak akkor 
ér valamil, ha 111'111 v~lik magasztos islen
liszteletlénynyé; a jó 6 nemes goudola!. ha 

ncm öli teslel ; embcn;zereletelll, ha a SZÍ\

ben rnamd cs 111'111 lIyilatkOúk teUbclI so11;1-

scm; önlelfildozásom, Dak ha III int sz:lndékol. 



c:o.ak ha mint g'ondolatol magamban tartom, 

öak akkor"""? Hátmicrt dicsöitik a hazafias 

nagy tetteket ; Imért dobban meg az emberek 

uh"c, az önfeláldozó erényt szemlcl\'e; miért 

klscri mmdenlitt elismerés a politikai nagy 

~lckedeteket: - miért veszik mindeniItI 

l'Zámba II legkisebb, leg-parányibb polgári 

érdemet; cs miért fOj.!adják klliönbseg nélklli 

az emberek n~'ilatkolatait az elisme r~~nek?! 

Hát csupán a \altá~ban, \"allásilag értékte

len-e, lcnne"e értéktelen a jó cselekedet? Hál 

akkor hOj.!pn lesz, miröl hallottok oly gyak

T311 beszélni fennhangon, ,a kNeszlcnyseg 

élet', ha az élet amaz elemét, a jó csele

kedetei nem bmeri me/.!? I Örizzétek meg 

magatokat a hamis prófétáktól!"" " Es hogyha 

II hil \"IUgoss.1p:a meg"l'i láj.!OSitja lelketeket, 

c;oda~ erej6"cI kebletekbcn hatni érezitek ; 

ha szívetekben érzelmek t31113dnak, melyek 

önmagatokkal , Istenllel és embertá~itokkal 

Slemben \alami jobb, \alami magasabb, fen-

, 

!\Öbb felé ragadnak: hadd jöjjenek elő a sziv

ből az életnek cselekedetei, hadd jöjjenek elő 
a szi~ből a jó cselekedetek, mert elek a JéIU~ 
kereszténységében nemc:sak hogy helyet fog

lalhatnak, de oly khilnalom, a mcly n<'lknl 

magatokat valódi keresztényekké ncm a~at" 

hat játok" lsten országának valódi polgárail:!. 

ncm emelkedhettek, mcrt a hil fén)"es ,il.:!

gossága .3 jó csclekedetekcn dicsőitett e a 
Mennyei Atyát régen 6; II jó cselckedl1eken 

dicsőitheti Illa is a legfcu.l'löbbeu " "" A jó 

cselekedet feltclde az lsten országAba Itpt's

lIek c fOldön" 

II. 

t-~ feltétele III örOkké'"alóságban" 
Jézus a tanillAnyoknak és a kOréjOk gyül! 

sokaság:n:lk lsten orsdgdról nemcsak !ilO' be

Slé!. mini a 'Helynek h~lár.li a rotdilllerjed" 



nek. hanem 1I1ely az Orökkéralós;ig végtelen

M'1::ébe megy lit. KépzeJme képben lakrOzi 

elore az örök hOllt, hol a lélek a tökéletesedés

ben \~~Ielen Il lakon l ov~bb halad; k~pzel rne 

elore ,'eli k~pét :I jövendő lslcllorszdgllak: 

fényllyel beözönllll hajlékok, melyek a földről 

clszálJj lelkekre \'lIrnak. És a ki n hit sze

meil'el nézett e fényes hajlékok tll\'oli tlljaira 

s ki azlsleni Batalmal 3Z igazságoss.1g mez

zében, dc a könyörlllet. irgalmass.1g, kegye

lem szelid fnvnlmán !:ttja a rnelmyei hajlékok 

feleU lebegni: rnilldenekfelctt a jó cse!.:ke

detre mutat hallgatói előll, mint oIY:lI1m. mely 

ama hajlékokat a lelkeknek megrryitj;1 s ré~~c
scilc tl',Ú az örük btcrri boldoj;!s:\j.!lwk. NeUl 

a~, a ki nzl mondjn: Ur:rrtl I Uram lnle)::y<'11 

be 3 IllCl11lyországba, Iwnel1l a ki cselck>ti ;rl 

én mennyei Aly:lmrmk akamtjá\. S arra al, 

idore '7111ldn gondolata, a mikor lII~r Ö i~ 

eljulott a f"'ny~ hajlékba, folytatja: Sokall 

mondj4k nekem ama n3pon: .Nemde, nem 

! 

a Ic nCl'cdben lanitollunk-e? nNn :I l\' Ile,'ed

ben udOnk-e ördögöket? Dc 'JII~~t te<./ek: 
Nem brnerelll öket, mert ~llloh;\gnak DoC1e

k('doL C.",kis, a ki celekszi az én III('IIII\,CI 

Aty;\l1Il1nk akara tj;!.I, I1lcj.!ycn b~ il IlICIIII~or. 

~z;lj.!b:r . 

H~, Illi 11I~~h\pp (,to1ldoll1ók-e. klknnk a 

lillviJlIgi végtelen birodalom S2cm1de,~be me
rfllve. :nzlIl a gondolattal lér-e ml'l! ~ ,zem 

IllJetból. hogy ,.Ibmel)' ~.rmód()lI. \Jla

nlcly mjl;1 kÍl'ül 1('\0 csodae<.lktil ~lt.rl fOl!: 
eJ.O'kor a 11'111 iJjg- ,ir.hl)l'S ,",ep me~uill' 

~ rk ellli? ALI t:lflanu\..-l'. h~y 111,1,; fl!)dl s 

11('111 lIlilldllli.'klfkn J~ ~Ictn('k c<d~J..~dl·\('i 

cllldi k 3 I1ICI1I1)'bc? I t ~ t lIIom!j;ltúk, lulj.!,y l'l 
:1 jcil'n idü. ludy n IUlrItr;! lI~l\\' lIj.!} ;Hl, 

mini jO,,". IICUI milllknckfdrll a jti cwlrJ..l'

!Jeteket urókiti-e: nronr!j~tok. lilIK)' Uflll il jó 
cc1ckrddek. nflll az ~'I'lIi ~Hll·mcJ..-r JIÚ\... 

md)"e\.. 1c11ll.Ij.!a'lt~1I3tl1ak • 11,'111 I'. ~J.. \' al"~. 



ml'lyl'kröl a I1l'lIlzl'll'k lörtcnelemkOnyvébe 

h,'glénylöbb lapokat írnak; az l'lnyugodoll 

elödOknek nem erkölcsi lellei, nem életcsc

I('ke-delei-e azok, melyek az utánnok kövel

ktz6 időben, rájuk nézve' jövtndöben, a jelen

ben is ts az ezután klh'etkezö időkben is az 

emlékuetben to\-~bb élnek, e földön IOnma

radnak, Hát csupán vaIhisilag ne lenne-(' 

értékt a jó cselekedetnek? 1 Hát buzgó tOre

ke-d&m, nemes igyekezetem. ez önmegta

gad"', fájdalom, sztl1\'edés árán hozon áldo

utok mind hiába\'alók, haszontalanok? Leg
jobb cselekedeteim, mtl)'ekel minden önzés 

~lkOI. csakis a íó irtnti liszta Slcretetböl 

ttlltm, semmit sem érnek? Hogy megpr6-

biltltiS, kisértés közt is torekedtem mindig 

li }ól és IKmest választani és ko-.'etni; min· 

dig az iguS3g útjiban jimi; hogy rgt:sz 
Bttmltt ami SttDttlttm, bogy szcUtmi lény~m 

IOnm)'rinek e'rn!:eddmesked.t, a jót mindet! 
köwn kOloc»tm, cselekedjem, b 

• 

" 
~övel\em, cselekedtem: nem jön Sl~ mf1lisbll IIZ 
Itéletnapon al éu Uram [~tenem elöli ? Jó 

csclckClIct, nemcs tctt, clO'éuj érdeUl IlIlud 

scmmi, ncm jeicIII Cl semmit al én idyC'zl\é, 

SCmre s én o.ak Íll(y 1I110k clötle, IIIIU\ l!1ty 
slllmnélkOlí, Illint cKY öltözetlen ralMOll(iI • 
~ lelkek, mint egy KyOlcybz csoport, mely 
arra val6, hogy a h~talorn Ura feltéllen ke1Q'cl 

nrét vcle szemben ra!O'oglllssa? ., Ah I Órit_ 
zétek mej(' magatokat a ham is próféliiktól, öriz
zétek meg! , __ ts hOfO'ha lelketekbell Cll b 
új clhaliirousok uOletnek; hOJCYh:l e"y 1'111.'11-
tllhatat.lan vágy toY.bb Yhzen, hogy elóiteket 
kifejbétck; hogyha euy ellenállhatatlan Yi"y 
viszen, hogy ezt a létet, a mcly lIéktek a 
mindenség víUgAIJan a fOldi életben adaiott, 
önmagatokért ét embtrUruitokt!rt lOV,tbbr, 
il nemeK71, di~~n haunjJJ,ttoll: h,dd 

nyilatkotzanak tZ dhadroUJoll, e d~y, e 
mély u.tnlUkok, tLldd jlIíítnek elli a ~zfYból 

lolytDn 32 életnek oelekt'ch:lri; hadd J'!JJtmk , 



.. 
t lj) • Jl)v',ért 15 II jó Q,Clekedelek; hadd fOIl

JlIIl;lk kO'lOfll! 11:I11Iutékall0kra , hogy ckcslbe 

hlllll10kl'lOkol o jó cselekedet clr,1I{ukO'leiböl 

Iccl .. ,i111 cIkr .. korona, ho~'Y anlll j C lenhe~elek 

lill'" II IIIcll nycl fényes hnjlékok elöli, lIIerl 
III I ~ t(' rtl h l ny IICIIICSllk hogy ncrn ro~j:1 azt 

dl)l vll ~/ llIn l, hllIlCIII, lIliIII blen gyerIllekeinek 

k/)l,)tUIJl'lt . még nll~ohb fénynyel fo~jn bera

I(yllj,tnl (Is II 1111 benne 11(' 111 fénylő, arra II 

1o.('I(~('It'n1 I'I ltloll !oo ll~ar:lt hmt('lIi, h~y fOUf! · 

!IIlJun néklek u 111CIIIly. IllIdd JOjjcII('k ('II} 

fnl) hlll II ill o.r1ek('de\('k, 111('(1 ('l{'l.: rdh~ l rle i 

III I,trll OI ~/,I~lI lm 1~pésnel. az rOkktlvllló· 

~,I ~h ,1II ; ,. C.~akrs a k, cl>e1ek,ó III éti 1II('lIy

II ~ l'l A t) ,I III nllk ti k iH:lljf!t, II\C'I,()'I'U hl' JI menlly' 

HI'./Lllolha I , , , 

J,LIU" rn:.~: ... m hC'lyutC' ,I jl~ c,r1ckrdctct. 

I ld) ruclC'k II is ma~(I~r3, mrrt II jó CS('IC'· 

I.l'llr l,'k II k('rhzt,!n}' éIN, 
A 1o.1· 1 \:,~ l lLn) ,'!~ b(,l1 I.' /ck llllal \1I1'uk ki 

I 

• 

" 
a nagy kercsztény s~ellemek, e2ek iltal egész 
keresztény kOT'S2akok; ezek emelték minden
kor a keresztény jellemek nagyságát; ezek 
által bizonyitOUák magokat mindenOtt valódi 
keresztényeknek a Krisztus '1ull~sát kOvetö 
népek. 

l-tadd terlllékenyitsc a keresztény hit érzel
mekkel és gondolatokkal kebleteket, Iladd 
te rmékenyitse magasztos érzelrnekkel és gon
dolatokkal és gazdagon termékenyOlt szive· 
tekből jöjjenek elö ama cselekedetek, af Istell 
tOrvénye, akaratja szerint való cselekedetek, 
hogy rnegnyiljUlluk elöllelek lsten OT'Szllgának 
fenséges kapui r földön és q::ykor bérnehes· 
selek [steu orsí;lga túlvi lági birodallIIának 

végllélknli dicsőségébe t 
Ámen, 


