lrnagyarokJ Nem halljátok? Dagyur zászlót Ll ka ssll i Dóm
még raomagylll'ok p<ln<l s ~ít
zz.a: hát mi lesz velün k, hái
lk, mikor üt már s7-<Ímun knl
ája' És én vál,lszképeD kelet
ak ezt mondom: "Hiszek cgy
gy h<lzában, hiszek egy isteni
hiszek Magymol"S7AÍg fclhigaz:::ágtevö I sten Cél munká t

•

•

"Mindenre van .rőm . .. -1939. ueptember 10.

•

"Mindenre v an erllm a Krisztusban,
aki enge", me/Jerósít". (Filippi : IV. r .
13. v.)

Vaj jon el lehetett volna-c hárítani a katasztrófát, mcly E u rópúrn szakadt, vagy végzetszerííen történt minden ' Vajjon adhattak
volna-e az eseményeknek más irányt azok,
kikre n épek ~o rsa bí zatott, vagy csak eszkozök
volta k ő k IS a v a k végzet kerkben - semmi
más' A látszat azt mu tatja., hogy békét, igaz~ágos békét akart az uto lsó piJluna tig II vi lágon mindenki és mégis vérontás lett a dolog
vége, mi tő l mindenki írtózott. Oka lehet talán
ennek részben az is, hogy az embere k az ignzságot általá ban II maguk érdeke sze rint szokták ér telmezni és r itkAn sikerü l annak érdekfölött i és egyértel m ű magyarázatot adn i. Az
azonba n bizon yos, hogy II keresztény
.
,
.erkölcs·
,
tan egy dologba n csa k egy 19~1zs agot IsnWf es
nem k ettőt.
Yolta k, a k ik a má8i k hábor út is c!:."Yolyan
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végzclszcrii katllf;:r.trófának t<'lrtoUiík, melyd
lelwtetle nség volt megakadályolmi. A vitiigluíboní oklinak kutatói közül azonmm később so-

kan azt

1\

megállapítást tették, hogya ha(h·i·

selö felek köziil milldenik tett vaimIli olyant,
amivel a békét veszélyeztette, nmit nem leU
VO[IlIl Sí'../lbad lennie és elmulasztott meglenni
vlllamit, llmit 11 béke énkkéb('1l nem lett voln11

s1.11bnd el mulaszIllnia.

Vajjon lIem fogják .e

majd II jelen háború olminak kutatói is ugyanezt ti megílllnpítást tenni ' Ist(>1l tudja!

A kérdés l!gy másik kérd&:t érint és

t ('~z

;lklmí.lisSl.í, egy olya n kérdé::t, mely fölött nz
emoc-rek századokon úl vitáztnk, anélkiil, !1Ogy
egym:íst meggyőzniök sikerült volna, egy olyan
fogós kérdé,,!, Illelyet a !udósok világné1,eliink
pnlbnkővének , életbö[c.scletünÍl: rötengelyéuek,
a világ legnagyohb tit kának I:u'!anuk: :lz ' aka rnt 1i1..ulxldslígúnllk, vagy kötötlségénck nagy
kél'd('Sét. Vnn nak, akik tagadjlik az akul'ut S7'/] badSlÍg-át, azt hogy az ember szurnldon v{liaszlImt a bblIII, hogy ti jót, vagy a rosszat c-<;elckedje-c. me rt hiszen - mondják _ lIn u világon
mindennek megvan a maga oka, meg kell, hogy
legyen nz oka az embcl' cs(')ckcdeleil1(>k is,
úgy, hogy az ember bizonyos adott körü]móny('k között szűkségszerúen cselek!;ú ti. jót,

,
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vagy a rosszat. Ezzel szemben az nkaral 81.,abadságának hitvallói é pp abban látják az ember crkölcsi nagykorúságát, hogy II jó és rossz,
köú>tl S1":lblHlon választhat. Nincs, nem 1('het az embemek szabnd nknrllta mundják az egyik oldalon - , mert cz l s ten mindf'nImióságának gondolatával ellenkezne, Van
~zarnl(l akar'al mondják !\ mús ik oldalon
- , mert ha nem ada tolt volna meg II lehollöség arra, hogy llZ ember jó és ross z között szabadon válasszon, senkit sc lehelne cselekl.>deteiért re l elős~égl1} vonni , nem volna. erény,
nem volna bűn és II bünt etőjog IS, melyre modern társadalmunk épült, elvl..'Szítené minden
alapját. Az ember bűnben rogam1..ott - mondj,ik az eKyik olda lon - , minden jóm képtcl('n,
földi boldogílága, mennyei iidvösségo érdekéhen semm it scm lehet, leg fönnebb csak IIzt,
hogy végzl'tébe, legyen az jó, vagy 1'0881-. beleliirődjt" k. Kem, az ember ártutllm!i-úgban, tigzWil s zületik a világra, egy c"omó jóravaló k~
IH'Rséggel vnn m egáldvl~ - mondják a másik
'lldulon, - \[egvnn I('hát 11 lehetö~gc annak,
hogy az ember ezt:\ villígot s benn!' önmaga {'il
tlllísok életét szebM, joblHí, boldogllbbá teiD'e
él' II v é~ n !('Ikónek ödvösségét Is tennél oc>esii1('11('1 kiérdl'm('lje,

-
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A nllg-r ellentét, mely II két villignélWl kiJ·
7Ött llZ ön ludatOll eml.léri élet kezdúto óta ft.'!!zill
éli llmelycl megolduni a tudÓ!;oknak bZltZ:Wf)kon át sc , ikcriilt, P!Í.! üf}Ollotol vllllomWb<UI
oldódik fel: "MindeJIre van t>rGm a KrisztusIXlJI, aki en!lt'ln mefJerGsít".
Koltök él:! e71mokok 1i7.(Jrctik IIZ emher (-h·iét hlljóhoz hU80nlílllni, m('ly<,l II kilj)'.<Í.mít!m·
Intlan M1rs hulláma crre-llrra dol,{il az él('! nllJ;y
lcngcren. A boidoM révpurtjai fe lé 1>7)"'...·1.nök irányítani éll,tünk hajójút, dé erőt l t' n l' I.,
u·hetetlenek va;,')'unk. Az ('gyik embe rt fény{'~
Jllllolába emt:li , a mHt;ikal 1>7.cgényt'l:! vi "k"j6 hól is kegyclh'nlil ki6Öpri II ki81'.ámithalaUun
I!OI"Ij vak l>7.("'7klyc. Az egyik j·mber boldoKUl,
karjában hOm07.l'..I1 II !>7.erenCl<C, II mwik lliítha
töri mab'llt, neki soha I'cmmi I!C tlikcr iil. Cl!l.Ik
frázi)! 111. - mondják -, h0.lO' az emher 87..0r,-,n<:&éjének kOVÚCHIt. lehet. A kor8 jfttékHZI'N'i
vagyunk Cbupím, - scrnmi mlÍ.ll. Ifa boldog·
flágm !;zü!t anyád, földön {os égm f'gyllrá nl boid{J,..'1lI~ z, üdvö'liil~7., ané/kul, hogy nl:ked "1lI~
gadllltk valarnit is t(onnoo k('lIell/', vagy lehet·
nl'. S hu nHn, 11IliIl1lvaló minden erüfc~zítkl!,
holdo~4gl)t, iitlvÖ!o.&égel hb fiih.!ion, &t. égi II

j;ít... úk kegyetlen jii.ték()L Végl,,·I Ii )',("'Ű(· 1\ K7,a,.
kiult }<~urópár:L IrIUllt ('''' az új luíhorÍJ I~. úgy
történi (~ ezután ill úgy fog t(il'li-IIni winUt'/Ikivel minde'n, ahogy IIZ a 6cn; kőnyvéhcn ki·
!wk-j,inc k "1itmiira rm~gí ratoU . .Jöjjön tehát,
am inek jönni kell!
A rultdi Nták reménytelen, ~ötót hc/!zédc C~:.
V(·lc l:11.cmlx!n 1>1.éllt igfnkhtn ml élet h7A:-nt optimizmu ~l zeng: "Mindettr~ tlan cr,im a KriKz/" sba'l, "ki ('JI11"11I, mCfl crr;Sit". 'I \~!;tvén!im! li a
lliJlCH IlClJn iink K rill;;.llUl hile, I>Cmmik vagyunk.
Dc ha éj llénniink I{ ri N1.1Ul( hil e, cl'wwk va,.
gy unk éH llr. é ltt mirHJc n ha ja ' iiliiU kiilJllyc/I
diruJuhruu"kod lrulunk ti {LImainkal, vágyainkat
egy hl'kéK, holdog vilítg telől vlllóm vírllhuljuk. ,,~z lcrméS7ÁlICM'!I U('IA azt jelt'uti, hogy 117élell.wm CIIlllú<lni lIoha lil-mllli l)(-n Iót'm fogunk.
D{) Il/l Vlllumi lIew Hik('riil, l>rúhílllli k(-II újrumcg-újrll, új-m eg-ríj eröf<"1;zítéHM,J, lill IIz!Í.z"mt
CtIlllódtunk s7.1Í.'lRK}'f'll iIu.7.cr ifi II ha még akk/)!o
M' "ikerül, még akkor lit· CIIüggedjunk, mert i"t.
a kkor /Iz t jelenti, hogy I"ten nelll uku rja I>zl,
amit. mi IIkarunk. Ncm ukarjn, I/It·,.t clőrl.! lá tju, hOIfY nz ncm víd/lJ1 jllvu nkru _ lltÍllyll)'.or volt
úgy, Imgy az hozln ml-g életun k ÚI{\Íllliit, lllnit

Hlh/W· talál z. 8 umi áll 37. t'gY'l8 cmbcrckn', iíll
az {'g).(5 llem7.f-ttokn· is. \'duk ill II vak Vég7..ct

I·röbb csl.llódolt IIzíVVI' / CHl.IllÚHnnk lartottunk.

.

",Icn ItHJjU, CStIk O tudju, mi vúJik juvunkra.
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Fődolog,

hogy liltünk soha mcg fiÚ lorjön,
,lknmleronk meg ne lankadjon s csüggedé"
Fú\' linkön ('rül ne veKy('n,
"Múufellre vall erőm u K ris:;tusö(HI, alá
eIIgeIn m egerősít" , lstell nélkül semmi, Isten

sC'gítsé!,rével minden, de minden lehetloégl..'S. A
hit hegyeket moz.gat, esodnt mííví!l, új világot
teremt. Az életbC'n mindcn siker t itka ti h it él;
a21 eros ;Ilmrat. A k;lrjatok nagyot, llkarjatok
lehetetlent. 11 szót, hob'Y lelletctlcn, soha ki ne
ejtsétek, töröl jétek ki ilZ élet 81.ótá f1íbó l! - l a nácsolta híveinek :',li mbcau, CS:l k az nz em ber,
CSo.'1 k az a nemzet. él, j ut elő re és boldogul, aki,
illetve amelyi k hisz még nboon is, ami lehetetlennek látszi k és II hit ben megfeszíti mindl-n
ercjél. A vihígot és 117, cmbel'iséget a lehetetlen~égek aka rása viszi el őb b l'c. ,"olt idő, a mik!)!'
uz északi s.'!I'k megköz!í tését például lehetetleIlnek tu rtoWik, de volt egy !J;h ember, l1 ki hitt
11 Ichetctlcnlxm s cél jukal í!lérték. Vol t i dő, umikor fi r(! p iilé ~ is IchetetlcllIlek llíbz.ott, dc volt
egy pár ember, nki hitt a lehetetlenben s ma
már mint madá !' repül az is, aki elő bb kétdkl'den , Edisoni Sziiz.:,;7.Qr is mC!gcsalta SZálllitá~;l,
),Ii Iéit \'oln:I, ha elcsüggedt vollla {>:> nem próbilit voJnu sZlÍz.ég)'ediksz.ér is' Akko!' talán ma
mfg n<-rn volna villany, távíró, tcJefon, radiá és
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sok mas hasznos vi vmány és nem hallgatnák
most igehi l'detésemet tAvoli falvakban és városokba n is, EllI'lich p ro fesszor hat:;zlÍzha t kísérletei végzett, míg II védXlj elleni oltás szérumát
fe]t;llálta. :',[i Mt volna, ha 11 halszlÍ1,ötödik ki:-érld nél elcsügged és tovább nem kisé rlclezikT
Százezrek hulná nak meg ma is ~IZ addig g yógyithatatla nll1lk hitt szörny íí betegségben, " S ic
itu r ad ast ra! " E hségtöl ('lcsigázottun, fü tetlen
p..'\d lásszobájll ua k fulá m ezt ti monda tot írta
Wagné!' a kkor, amikor dtl.ra bjiit 11 huszonotödi k szí niga zgató is, mint é rtéktelen irku-firkál,
visszadobtu. H ite és akll ratu még ekko r scm
tört meg és II végén vu lóban II csill1lgokig emelte, a zcneköltészct hul halaIhm királyává koroniizta, P ető rit is füzfapoétiinak tm'tottiik elsö
kri tikusIli, d c I s tentől vett küldetésének szent
h ite, llOgy költészetóvel egy nemw id kell fel nÍ1.niu és tnlpru lílJíla nia s e hitből tá madt akal'utCl'<'jO hll lhatatl un poélá vá. 'a wlttll,
" Mi l/del/ re 11m! erlim lt /ú is::lusball, aki en!Je m 11U! {}er{jsfl ," Nelllcsuk egyes emberek, nemzetfl k j övendó boldogulílSÍlnak is titka u bit és
az erós aka m t. Magya l' T f'S tvércim! Szívleljiik
m('g most e7.\ II Ilugy iguzságot, melyet az élet
és II történelem tanít. Soha so akkor vész cl egy
nem7.et, umikor hazája föld jét da r:lbokra tii-
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pik. h:lnCIll akkoI', amikor c]vcbúti hitét s akn-

fntcrojú megtörik. Szeretnék most kitörii lni
~zí w.tckb(í l minden kisIJilti",ó&>"(!t és ~ iiggcdést.
c,;üggt'lcg lélekkel 111:1 lIem lehet megillini , élni.
küwcni, gy őzni s .szent l slvím birodalmát
majd hclyrcllIIít:mi. Nem tesz jó swlgálatot
haw.jának az, k i a 1l(>lllzcl jö\'öjét illetőleg csak
II sok nehézségel és az ellenséget lútja li azt
mondju, hogy kevesen vagyunk, gyöngék \'11 syunk,

II

magu nk CM.'jébő l soha semmit "'cm

tehetünk. Az igaz, hogy kevesclI vagyunk, ;lZ
is, hogy csak IlZ Úristenben és önmagunkh<.m
bízhatun k, dc llZ is igu?" hogy hu I sten a mi oldalunkon van, az O segítsége minden emberi
~ zövctségnél többet ér. Isten úzt a nem zetet, -mert sziikségo van rCÍI , mel'! itt K elet kapujltban szent felad atot bízott l'cit, olyant, am elyet helyette senki más cl ncm végezhet, -,
"Isten ezt a nemzctet 1l Iniárjárás utá n is talpra
állította, a sí'..ázölven eSzlcndöa mohácsi sírból
is feltámasztotta, a nagymajtényi síkon letört
zászlót iB felemelte, Világos ('8 ti Bach-korsz..'lk
átkát is túlél ni sc!,'Ítettc,lst.cn fel fogja támasztani ezt a nemzetet abból a s írból is, melyet s1..lÍ.máru 'l'rillnonba.n ástak, T estvéreim ! Mi erő
!>ek Vttgyunk, mi gyözhetetlenek vagyunk, Mi
\'agyu nk 11 vi lág legerosebb, leggyözhetetle-

~l\lin tl e llre
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ne bb népe, mert Isten II mi oldalunkon iill J"
küzd HZ igllzságtirt, az O ignzsiigiiért. Il mi ignzrágunkért, minden m:tgym'ok, m inden népek
!' ?~'l bad sá gér l. Ha lsten vemnk, ki lehet ellenün.k ' Senki, bizonyÍIra senki!
"MindeIIre von erőm. a KrisdIISb(lIl, ak,
eilgelll megerösít", A rra is van, arra is lesz
majd ereje jobbjainkna k, hogy a további vél'ontást I sten segítségével m cgsziilltessék és
megszervczzék azt l1z iij világot) m elyhen n
Szentí ras igérete s7,crint az igazság és 11 béke
m egcsókolják egymást. Mondjunk éde minden
Ilap imádságot.

