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torodjék a ti szivetek mindnyájan, kik
•

várjátok az Urat '"

Diadalmas csatákról, győzelmes harcokról beszél a keleti
szellő. Erős karú, bátor szlvű katonáink szuronya előtt visszahanyatlik északon a támadó ellen. A merész elszántság maroknyi
csapata megtöri érelalú milliók félelmetes erejét és a remény, az
újra bizakodás részegltő mámora megfogja lelkünket. A rem egéstől
sáppadt arcok megpirosodnak, felvillan a gyávaság megtört szemsúgara, s a kételkedésben, a baljóslatokban élők ajaka a jövö nagy
eredményeiröl zeng ragyogó próféciákat.
Mintha tovaszállott volna minden aggodalom , mintha meghalt volna a gyávaság, nem érezzük a félelmet, a csilggedést a
felhevOlés, a nekitüzültség szenvedélyes pillanatában.
S ha jönnének a hirek, véres, vesztett csatáknak halk, gyász
suttogása, és ha lesznek pillanatok, amikor megtörik, ha mulórövid idöre is, a megfeszltett erö, a kétségbeesett bátorság . . .
megnémul nak az áradozó ajkak, komor-gyászos tekintettel, lehajtott
homlokkal bolyonganak adiadalok tűzszavú jóssal. Meg ne téveszszen a felhevülés mámora: félOnk, gyávák vagyunk I
Az erő, a bátorság fényes, csodás munkájában el nem fárad,
meg nem lankad véres mezöknek, szenvedő tusáiban. Van-e jogunk,
van-e helye és ideje, hogy a kiszenvedett eredményekkel, fé lő,
remegő lelkünket áltatgassuk? Nem látjuk-é gyáva lelkesedésünk
szines láthatárán, a távol fekete-komor felhöit? Ott alakul ki, a mi
csataterünk. Az alattomos ellenség hadisorba állitja fekete-ölö
rém katonáit. Az éhség, a nyomor, a fenyegetö fekete gyász végsö
tusára emelik fel biztosan találó fegyveröket. Készen vagytok-é a
küzdelemre, van-é fegyveretek e borzalmas vértelen, fegyvertelen
csatára, van-é hitetek, hogy győzni fogtok, van-é erötök, van-é
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bátorsága sziveteknek, nem pillanatnyi, vakmerő kiroh anásra: kitartó, megfeszitett küzdelemre? Meg tudjátok-é vlvni a harcot, mely
nem a mliló. vészes idők tusája.l nem népek. nemzetek harca
kenyér irigye.ik eJlen, egy ileinek örökösen dl/ó harca! . ! Ha erre
van erőtök, bátorságotok, ha nem lesz félelmetek magatok 'ránt,
ha nem rel1egfek az embe.rtől, akkor hozzon bármit a veres jelennek j övőtől terhes kebele, ti győzni fogfok.

•• •
• Legyetek erősek, és bátorodjék a fi szívetek,' mert gyávák
vagyunk, nincs bátorságunk, nincs hitünk a magunk erejeben !
Félve huzódunk meg, boldogan szorongunk a zajos, a lármás
tömeg áradatában. Lázas izgalommal lessük mikor mozdul az előt
tünk áJl6, hogy helyébe állva el őbbre juthassunk, hogy nagyobb
harapás jusson a kövér legelőből , melybe a nyáj élén járók először
harapnak bele. Alázatos, remegő hangjával örökös bocsánat kérésekTe nyilik ajakunk. A porban nyulunk el, ha a mindenség Atyjához
imádkozni merünk: .Oh hisz csak por, hamú az ember, ki beszenynyezi fényes trónusod zsámolyá\.·
Szeretjük, beteges hiúsággal a ,"l1eket, melyeket az emberek
szépszavti dicserele kisér. Szeretjük, mert félelmünk mial1 meg nem
érthetjük, hogy minden, amit ember lehel, islenien leheló. Hisszük,
rajongással valljuk, hogy a nagyság kiemelkedő állásokhoz, válaszlott kötelességek végzéséhez van hozzákölve, be van osztva hivalalok és körülmények szerin\. Lehel-é bálorságunk kimondani, hogy
minden körülménynek, minden foglalkozásnak van köffészele, \'an
szépsége, értéke, ha van ember, erős és bátor, ki megírja, ki megmutatja azt, aki magát hivatalában, foglalkozásában meg tudja
élni és munkáját személyes méltóságában kijelenti embertársainak.
Megtanulhatjuk-é valaha, hogy az élei önismerel1el kezdődik
és ott éri a végét I To"oyük fel az örök cél gondolalal a világ mindenségben, adjuk át lelkünket, titkos önfeladásban a nagy egész
bölcs Teremtőjének s el kell hinnünk, hogy hivatása van valamennyiünknek, hogy életünk cél szerinti kell, hogy legyen. Honnan
ismerhet nők meg a részünkre irt kötelességet? Kereshetjük-é azt
régi időknek kijelentéseiben, de hisz nem ma élünk-é mi, az élet
tökélelesedés folyamatának minden más kortól eltérő áJlapotában?
Nagy bölcsek, nagy emberek munkáit lapozzuk végig, tóJlük kérdezzük, mi a mi sajátos elhivatásunk l? Lehetne-é, amit ók mon-
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danának a miénk a mi sajátunk? Lehetnénk-é mi, ha nem volna
"
.
.
cél számunkra,
bennünk, lelkünkben kltüzve?
Ott van valamennyIünknek lényében az a valami, erö, lélek, isteni lehellet vagy nevezzük
bárminek, amiben rokonságot érzünk minden teremtett lénnyel s
ami által, különbözünk minden mástól, aminek erejében magunk
vagyunk és kell lennünk.
Magunk ismeretére t6r;ünk, tanuljunk hinni lelkünk sajdtos
erejében s /lem lehet az életnek oly borzalmas harca, melyMl diadallal ki ne emelkednénk! Erösek és bátrak leszünk és nem tudjuk,

hogy azok vagyunk, mert megismerjUk a félelmet és gyávaságot l
Helyezzük magunkat ön-lelkünk erejének áradatába, mely megeleveníti mind, kiket felszinén tart s könnyen, eröfeszités nélkül
jutunk az igazhoz, a teljes elégedettséghez. Mi leszünk a világ,
magunk leszünk a jó, az igaz, a szép mértéke.

•••
• Legyetek erösek és bátorodjék a ti szívetek", mert gyávák
vagyunk, nincs hitünk a magunk erejében s ezért félilnk az emberektól. Siralomnak völgye e föld, al élet terhe vállainkra sulyosodik.
Remegve sóhajtunk. Epedön, eltítkolt vággyal, véletlen szerencse
áldását, magasabb erö váratlan segitségét esdekelj ük. Keserfi kétséggel telik el lelkünk, ha hiába szorongunk remélt jótéteményt.
Elnyomott irigységgel nézzük a szorgalmas munka szerencséjét s
perbe szállunk az emberekkel, hogy elvették, mi úgy is ránk esett
volna, de részrehajlással vádoljuk, megtagadjuk Istent, mert minket, akaratunkkal ellenkezóen is, meg nem segített. Irigyeljük, és
féljük az embereket. Az eröset, a bátort nyiltan magasztaljuk, titkolt
gyávaságunkban elveszIteni szeretnök. Vakon nem látjuk, hogy
magas, kiváltságos helyét önerejével tette azzá, minek csodáljuk s
azt gyávasággal megtartanunk, betöltenünk lehetetlen. Reszkdünk
az élet nehézségeitől, féljük az embert és törvényeket állítunk. Öszszeszöjük a rendelések, az elöírások labirintus szövevényét, hogy
gyávaságunkban azok védelmezzenek. Igy nehezftjük meg az életet:
félelemböl. Lenne erönk szembe nézni vele a maga természetességében, lelkünk veleszületett bátorságával s tapasztalnók, hogy
könnyebb, boldogabb, érlékesebb, mint a milyenné mesterségesen
átformáltuk. Mért cövekeljük ki minden mu nkánk, >mi nden cselekedetünk útját? Félelmünk miatt csak rettegés az élet: szórakozni,
szenvedni, 561 szeretni is csak asszerini tudUllk, merllnk, ahogy azt
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elóre, örök egyformán kialkudtuk, szerződésbe ir/uk. Élet ez, élő
emberek, tudatosan, sajátosan vezetett élele, amikor gyávaságból
csak mds lehetek, soha ami lehetnék, soha ami vagyok l?

A nagylelkűség, a jóttevés ma besugározza a halványarcú,
bágyadt mosolyú nem töket I Va lyon volna-é lelki erejUk szembe
nézni a nyomorral, a testi, a lelki szenvedésekkel, melynek torzult
arcát kegyes lepellel, gyáván letakarják? I
Mindenkit szeretünk, megértIl keblünkre ölelünk, mert félünk
nem szeretni, mert gyöngeségünknek szüksége van a viszont szeretés emelll, fölfelé csúszlató karjaira I Töltse be szivünket a legtisztább szeretet, rejtse bár ez érzés magába olvasztó tüzében
életunk minden nagy eredményét, hozzá kötve egy személyhez, az
II megismert tiszta eszményiségéhez és mi nem merj ük kivánni lit,
nem hívjuk segítIl társnak, mert gyávák vagyunk, mert félünk, hogy
emberek érdekeít sértve, csak küzdelemmel szerezhetjük meg azt,
mit lényUnk, elhívatásunk szerint minden áron birnunk kellene.
Nem fáj nektek, a mának vallásossága? Nem bántja lelketeket az istenfél ő k kegyessége? Avagy nem a félelem, a remegés
hajtja-é IIket Istenökhez ? Hátha megbünteti vallástalanságukat ?
fizetnek neki kötelességszerű imácskákkal és megvesztegetik jóságát jó cselekedetekkel, a szokás erényeivel I
Embertestvéreim I Legyetek erősek, bátorodjék a ti szívetek I
Legyen bátorságtok megmutatni a ti sajátos lelketeket, köveini a
léllyetekbe Iri e/hívó szól ! N e féljelek ha gyölrOdésl, ha fájás! j elenlene is az sokaknak, az ö lelküknek is van erej e és a becsületesen
kUzdők

hamarább találkoznak egymás igazságában, mint a képmutatók, a gyáván kegyes csalók. Higyjétek el, egyedUl önerőnk
ben vetett hitünk adhat értéket az életnek s ez erll bátorsága vezet
győzelemre az életnek véres, kinzó harcaiban. Bdr el nem tünik
egyszerre a harag, a gyűlölködés, de mélyebb, tiszlább lesz a szeretet. Bár ismerjUk még a bűnt, lesznek megigazulásra szomjuhozó
tiszta lelkű emberek. Az emberé lesz a f öld és Js/ené az ember!

Ámen.

Az élet terhe.
Galátiabeliekhez irt levél

6~.

"Kiki a

maga terhét hordozza. ri.

Még van erőnk küzdeni, még van akaratunknak erős, nem
lankadó akarása kiszenvedni a győzelem igéretét! Vannak, nagyon
sokan vannak még megfeszitett izmú, meleg szivü féltett szeretteink,
kik készen, vágyón várnak, hogy induljanak, rohamra, hadra keljenek védeni egy szentelt föld vérrel megjelölt határait!
Még van erőnk a szenvedésre, még van el nem sirt könynyünk s a féltö, szereté aggódásnak ki nem apadt forrása, melylyel mindennap útra kelünk, áldó melegséggel körül öleljük a
hótól takart bércek küzdö szenvedö óriásait.
Még van hite a meggyötört léleknek, még él a reménység a
szenvedő szivnek néma fájdalmaban s mégis olykor, a magányos
órák megejtő pillanataiban nyomasztó terhet érzünk, mell' nehéz,
mérhetetlen súlyával vaJJainkra nehezedik! Megérthetetlen, meg
nem érdemelt megpróbaltatást látunk a mának véres világeseményeiben. Rendkivüli, életünk folyamatán kivül álló csoda jelenségnek hisszük e szomorú csatakor!, mely megszakitoHa mindennapi
életünk megszokott folyamatát. Minden vágyunk, minden sóvárgásunk, hogy úgy legyen minden, mint volt. Várjuk, hogy jőjjön
hamar a vég, hogy folytassuk a háború előtt megszakadt élet
munkát a háború után! Hiú remény, hiábavaló varas! Az életnek
nincsenek csuda jelenései. Történések, ha még oly horzalmasaknak látszanak is, mint korunkéi, meg nem szakithatják az életegyetemesen szakadatlan folyamatát! A szokatlan jelenségek újak,
de nem rendkivüliek s igy a teher, melyet ma oly súlyosnak irel
megrendült valónk, nem meg nem érdemelt külOnOs büntetés, az
életnek örökösen hordozott terhe! . Mert mindenki, minden időben
hordozza a maga terhét l" Rendkivülivé, különöse n sulyossá mi
teszük a manak terheit, hozzágondolással, meg nem értéssel.

Az ,ilelf/ek mindig vallak s vanf/ak szOkségképpeni terhei S
azoknak viselése könnyű, fájón is gyönyöröséges. Bántó, nehéz
csak az a teiler, melyet oktalaf/ul magunk rakunk vállainkra.

•••
HosszIl vándor úton járunk K. embertestvéreim I És hordozunk sok nagy terhet, hajlott, görnyedt vállakon. Volna csak tisztább látásunk, tökéletesebb látó szervünk és megláthatnók sokaknak rejtett sulyos terhét, meghallanók a tört szivek néma panaszait. Vizsgáljátok csak a társaságok mosolygóinak büszke-derüs
arcátl Oh, ha nézhetnétek azokat az egyedüllét magányos perc.eiben? I Látnátok a megalázkodás ellágyulását s a titkolt fájdalonlllak rávetödött, felfedet!, sötét-fekete árnyékát.
Fájó aggodalmak, tört remények terhével élUnk s még is
valyon van-é, lehet-é okunk az elcsüggedésre? Ha mindnyájunknak viselni kell megpróbáló nehézségeket, ha magának az életnek természete küzdésre hiv, .higyjétek el soha erőnk felett meg
nem próbáltatunk. " A mindeneket elrendező bölcsesség, több erő
felesleget adot!, mint amennyit a természetes élet meggyőzéséhez
el használn i tudnánk,.
Nem az élet, nem rendkivüli események, nem is valamely
titkos égi hatalom, mi, magunk) tudatlan gyávaságunkban terheljük ro~kadásig önö n magunkat.
Nézzétek a holnapnak lelki szegényeit, kishitű remegői!. Lázas
képzoletukben, sőtét romlásnak, slró gyásznak vész ruhájában közelit a jövő I Utja a pusztulás omladékain visz keresztul, nyomában
a kétségbeesés) a nyomor jajjai hangzanak. Elalélnak, összeesnek
akiképzelt jövö súlya alatt s a holnap miat! turhetetlenm szomorú
a jelen.
Nem halljátok .Ne legyetek szorgalmatosak a holnapi napról1" A felületes könnyelműség evangelium un knak szavai - gondoljatok - s több, mélyebb bölcsesség van e szavakban, mint
amennyit a napi, jelentéktelen kicsiségeken élödö elménk egyhamar befoghatna !
Van öröm, élet-öröm az örökös holnapra gondolásban ?
Ko mor tekintettel, lehajtot! fejjel botorkálva jártok a megélhetés
mesterségesen kigondolt szövevényeiben. Legyetek egyszer könynyelmUek az Istenért I Tudjátok meg mi a feledés, mikor feledjük
mind, mi körUlöt!Unk nyomasztóan, terhelön égetve forr, mikor
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- 3\ Van-é, lehet-é nagyobb lelki gyönyörOség, mely nemeslt,
mely minden vétkezés sarától megtisztil, mint hordozni a terhet,
nem csupán magunkért, nem hamar haszonért, de céllal másokért is, nagy eszme megértetéseért.
Amikor nem tekintem a konvencionális felfogás jóját vagy
merev megállapitását, engedelmeskedem, feladom egész magamat
bensőm titkos sugallatának, elszenvedem egy szokásaiban megrögzött világ támadó, mérlegelő gúnYJát, maró bántását : ez a
teher, ez a küzdés több mint a szenvedés boldogsága: maga az
igazán lsten-szeretle élés I
Sohase feszílselek vi/orldl a félelem elói! Ha kiválasztottátok
az élet útat, ha éreztétek, hogy lelketek sugallata vezetett oda,
sohase próbd/jdlok azl gyáván, vi/ágfelfogdssal egyezlelni. Megtagadnátok ezzel magatokat és megtagadnátok a lényetek sajátosságában nyilatkozó életnek egyetemes törvényét. A legnagyobb
teher rajtunk éppen mások véleményének örökös, remegve lesése,
aggódó kivárása. Nem érdemért dolgozunk, nem dicséretéri küzdünk, hanem, hogy magunkal, benső érlékünkel igazoljuk! Ezerl
legyélek azl, ami/ féllek lenni."

Mondjátok ki lelketek igazságát, ne féljetek őszinték lenni,
mutassátok meg a természetesség bántó tisztaságát, nézzetek szembe
e ritka veszedelmekkel: hogy érezzétek a méltatlan szenvedések
méttatlanságát. Igy, csak igy szabadulhattok meg az életnek hiábavaló holnapos terheitől.
Csak igy lehettek nagy szenvedők, az életnek igazi hősei, kik
nem estek össze tehetetlenUI, nem merültök gyászos siralmak panaszaiba, ha felzúg a vésznek hangos harsonája, hanem megérzitek
lelketekben azt az eröt, mely küzd előitélettel, közönnyel, gyaJölettel, vesztéssel küzd és tudja, hogy akarata fensőbb, győzőn
erősebb minden ellenkezésnél.
Szenvedni és merni némán, nyugodt mosollyal, véleményre,
sikerre, életre való tekintet nélkül ... Emlékeztek embertestvéreim?
Emlékeztek a Golgota názáreti emberére? 6 sohasem érezle az
élelnek lerhél!

Amen.

Tavasz ébredése.
Zsoltár: 104 " · 30_ "Mily számtalanok
a te mGveid Úram. Mindazokat bölcsen
alkottad meg és betelt a föld a te gazdag-

ságoddal. Kibocsátod a te lelkedet, és
újjá teszed a földnek szinét. I<

Tavasz ébredése I NapsUtés: a termékenység melegével, búlló
langyos eső tápláló vizével, remény igéretek friss-eleven zöldje,
újjá születésnek, megébredésnek titkos susogása, élet lehelletnek
kilélegzése: a tavasz ébredése I A rügyező, levél bontó fák hárfáján
átzengő tavaszi szél, a virágokkal kirakott fakadó gyepszőnyeg, az
esőcseppekböl, csodás fényben kibomló, kacagó szine k : az ősvallás
képei, minden vallás zsoltáros muzsikája.
Ihletett lelkünk himnuszokban imádkozik, biblikus mélységgel dícséretét énekli a legnagyobbnak, a Teremtőnek, .kinek gazdagságával betelt a föld, kinek kibocsátott lelke újjá szUlte a földnek
szlnét" : tavasz ébredésén I
Vágyunk ki a nyitott természetbe, ott minden parányi hely
vonzó, minden halomnak, völgynek van szépsége, költészete, van
el nem mondott próféciája: tavasz ébredésén.
És ha kivergődhelUnk apró, zsufolt házaink tömkelegéböl,
akkor kijutottunk a szabad, a végtelen reggeibe és éjszakába, akkor
a derengő reggel ezüstös párájában, az éjjel-csillag fényes kékfeketéjében, testileg hatoltuk át a megfoghatatlan szépséget. Ott
künn, az ébredő tavaszban, eltünnek mind az akadályok, melyek
itt benn a záró falak között feledtetik velünk a természet szépségét. Eldobllnk magunktól minden gondolatot, a gondnak rabtartó
gondolatait és önfeledt boldogsággat lUrjük, hogya természet hipnotikus álomba merítsen . Az ébredő erdő derengő, rejtétyes humátyávat, a felfeslő virágok nyitott, kehetyszemekkel, a mezők végteten zöldje hivnak, kisértenek, hogy velük éljünk, éljUk a célok
ludatos, nagy életét.
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-:14lemondassal szabadulni vágyunk az emberi élét látszólag zavart,
rendezellen birod.lmából I Elkillönitjük az embert és a természetet
s minden próbált természetességilnk, csak szegényes utánzás .

A nyomasztó, elcsüggesztő hatás, Embertestvéreim! éppen,
ez elkülönités eredménye, amelyet egyedUl nevezhetünk mesterségesnek, mert hamis. Minden más, mit ember tesz természetes,
mert a természet fogatma magába öleli az embert. Természet és
ember részei egymásnak és a mindeneket teremtő bölcsesség a
•
fejtődés, a tökéletesedés örök cétját adta az ember eté is feladatúl.
A jöldlól soha el nem szakadhalunk. Ami a viz a szomjazónak, az
a föld a szemnek, a kéznek, a lábnak: kemény viz, hideg lúz I
A természetet soha meg nem tagadhatjuk, magunktól el nem
választhatjuk. Az ember jejében hordozza a világol. Az egész
asztronómia, a természettudományok minden rejtélye: benne van
egy gondolatban. Agyunkban van a természet egész története s
ezért mi vagyunk prófétái, felfedezői titkainak. Nincsen tudományos
igazság, nincs felismert törvény, mely ne élt volna valósulása elöli
az ember megérzésében .

•••
A természet az emberben él, öntudatlanul törvényszerfi életét,
az ember emeli tudatra -- ezt mondja, bizonyilja értelmetek : elnyomhatnak-é még is, az életnek fájó történtsei ? Ismertek-é lemondást,
csüggedést, megalkuvást a természetben? Nem beszél-é minden
könyvigazságnál meggyőzőbben a tavaszi ébredés, a szent megújúlás? A tavaszi szép álmokat, egy munkás nyár gazdag eredményét, a hervadó ősz szelid, szomorú békéjét, mind semmivé teile
a zord télnek zivataros pusztitása I Úgy látszoll, hogyelveszelt
minden, hogy meghalt az élet I Az élet? Az élei örök, az élei Islen I
Kibocsátja lehelletét és mindenek megújúlnak fák, virágok, hegyek,
völgyek örömben újjonganak : új tavasz ébredésén I A természet
nem érzi, nem mútatja a vesztés fájdalmát, egyetemes célért küzd
és erejének tudatában újjá szüli magát.
Hát mi, emberek, kik bele tartozunk a természetbe, kik világmindenséget hordozunk elgondotásunkban? Mi elbuknánk? Életünknek, ha etpusztutnak munkás eredményei, szomorú jeienfInk,
ha elfedi a jövő örömigéretét : megadjuk gyáván magunkat, megtagadjuk, lábbat tapossuk emberiességUnket, az isteni tehelletet keblünkben? Etdobjuk kis hitUségünkben az étet isteni erejét, mely

•

- 35újra teremt tudatlan gazdagságban egy holtan alvó világot, me/y
a tudatosság legmagasabb fokán , lélekké nemesaI keblankben?

Soha I ember testvéreim I Soha I Pirulva kell fogadalmat tennUnk
az ébredő természet legszentebb templomában, hogy máról-holnapra
élésUnkkel, céltalan bolyongásunkkal meg nem szakitjuk az élet
egyetemes folyamatát I Mi mesterek, alázattal tanulunk tőle egyetemességet és nem szégyeljük gondolatainkat, idedinkat, nem félank
azok szerint élni, ha a természet elég
e/ismerni.

vakmerő,

azokat törvényeiUl

Célokat, eszményeket keressetek mindenütt I Kövessétek azokat, ha tulzot!, ha sértő is a kitűzés I Kövessétek lelketek egész
hitével, meggyőződésetek minden melegével, a természetélet vakságával, hisz fanatizmus, szélsöség nélkűl nincs elégségesség. Lehetetlenség? Ismer-é a természet lehetetlent? Ismerhet-é lehetetlent
a törhetetlen emberi akarat? Minden sikerben benne van a vesztés
sejtelme, de minden vesztés megújult erőt teremt az újabb győ
zelemhez. Lehetetlent csak az ismer, ki valósítását soha sem próbálta, de ki erejében bízva sokat próbált, mindent nyerhet.
Tavasz ébredése I Napsütés: a termékenység melegével, húlló
langyos eső tápláló vizével, remény igéretek friss-eleven zöldje,
újjá szUletésnek, megébredésnek titkos susogása, élei I~helletnek
kilélegzése : a tavasz ébredése I A rügyező, levél bontó fák hárfáján
átzengő tavaszi szél, a virágokkal kirakott fakadó gyepszőnyeg, az
esőcseppekből, csodás fényben kibomló, kacagó szlnek: az ősvallás
képei, minden vallás zsoltáros muzsikája.
Ihletett lelkünk himnuszokban, imádkozik, biblikus mélységgel dicséretét énekli a legnagyobbnak, a Teremtőnek, .kinek gazdagságával betelt a föld, kinek kibocsátott lelke újjá szUlte a földnek
szinét:" tavasz ébredésén I
Ámen.
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Megújúlás.
-

.
•

Efezus: 411-"· "Megújúljatok pedig
. a Ti elméteknek lelke szerint és felöltözzétek amaz új embert, mety lsten

szerint teremtetett igazságban és valósá.gos szentségben!"

.lI.tkozott világ, gonosz emberek, gyűlölt élet, sebző, fájó
-napo'k I", Hányszor, mennyi elszorult szivböl tört fel a keserű
-panasz. Kelletlenül hordoztuk a szenvedések méltatlan keresztjét
a reménytelenség hosszú napjain s elgyötört lelkünknek nem volt
' nÍas vigasza, mint a tűrőn várás I jöhet-é t!lbb, roszabb ; érezheItInlr-é fokozottabb, élesebb fájást? Elmulni, nem érezni semmit,
nem tudni semmiről, annyiszor megváltás volt e gondolat, a megpróbálások kinzó 'életében I Alig mertünk élni a jelenben, melynek
' minden perce új, szokatlanul bántó meglepetéseket hozolt I Emlé"kein kbe temelkeztünk. Gondolatban elhozluk a békés élet multját s
elsiraltuk immár feledésbe borúlt örömeit. Sirtunk, szomorkodt unk,
mIg bele nem fásult a lelkünk, mig meg nem szoktuk a jelen
10rténéseinek 'újságát, mig meg nem találtuk a magunk cselekvő
helyét a mának véres, világforradalmában I
Ma I Ma keressétek a csüggeclő arc. kat I Az elszántság törhetetlen akarat ereje, ma acélos derüjével vonja be az arcokat.
Az éledő remény füze kícsóp a megtört fényű szem ekből s a diadal
örömmámora a megnyugvás szelid súgarával üdíti fel a vesztés
fájdalmában !lsszetört sziveket.
A világháború hosszú hónapjai soha nem is mert eseményeket vetlteltek szemeink elé! Megérttelték bátortalan lelkün kkel az
újságo ak, a változásnak eddig félve emlegetett lényét. Minden nap,
minden pillanat újságával ejt bámulatba s a siker, a győzelem az
övé, ki gyorsan ért, minden helyzethez hozzá újúJ s mint egész
ember oldja meg az új körülmény új feladalát.
G_
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Régi világunkat örökre elveszitettük, de akarnunk kell, Hogy
a jövő a miénk legyen I A régi világ romjai régi szokásokat, so~
megállapilást. tisztelt értékeket eltemettek I Ne ássunk ernyedten a
•
romok alá: Ujúljunk meg a megváltozott világban, a m,i elhiénknekl
lelke szerint is I Hisz a világ mai újúlása, ha fájdalmas eszközökkel történik is, de nem esetlegesen. A megújúlás örök törvénye a
világmindenségnek, maga az élet, az embernek élete, Ezért"bes zélek
megújúlásról s szólásomban követem lelkemnek sajátos sugallatÁU
Nem török pálcát a jó és a rossz felett! Nem 'az elfogadás kilny-! '
szerével ható megállapitásokat: gondolatokat adok elétek. Megakarom zavarni a túl elégedettség lelki tétlenséget, hogy a megújúlAsl
erejének tudatára ébredjenek, hogy új gondolatokkal, új vágyak-i
kal, új világban, új emberek küzdjék fel magukai. Nincs megdlIapitott, elfogadott tény, ami szent volna előttenl, de nincs is semmi'
ami profán lenne. Keresek járadhatatlanúl, multra való tekintet hélkiil úttalan útlal a hátam mögött.
.
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melynek látóhatára
,

Isten egy mindenütt jelen való központ,
kiterjed a végtelenségre. E központtal a lelkünkben indúlunk el:az,
élet útjára, arra az útra, mely nem más, mint az igazság keresése"
Keresünk újabb, magasabb, többet fe.Jölelő igazság után szomjuhozunk s igy vonjuk az újabb körleteket kiindúlásunk központja'
köré. Vonjuk azokat a végtelenségig, mert az örök igazság e1t!r~
hetetlen, mert az élet keresésnek nincs határa. A természetben
nincs vég! Minden vég új kezdetet jelent, éjfél re új hajnal·. hasad~
minden mélység alatt egy újabb nyflik.
'
•
A megújúlás ténye szent szinbolurna az örök Elérhetetlen, ·a.
tűnö Tökéletes erkölcsi jelentésének, mely köré bár taIálko~Q
emberi kezek nem kapcsolódhatnak, de sugalmazója és megitél~
minden sikernek.
~
Ismertek-é a természetbt:Il' változhatatlan tényeket, megállapf-.
tásokat? Az universum hajlékony, alakftható I Az áIlandgság nem
valóság, csupán fokozati meghatározás. Életünk mai formMao jculturánk városaival, intézményeivel, szokásaival, egy idea testesfilése"
De emelkedjünk csak fel egy más gondolathoz és ime ' minden
meglevö.k eltfinnek. A fényes görög kultúra, mintha jégnek lelt
volna olvadó szobra, eltünt. A genius, mely alkotta, újat teremtett
helyére. Régi nagyságok 1\J4 est~k az ~rvénybe, melYet az !Áj g2n-

- 38dola! nyit meg minden régi előtt. Új országok nőttek lel régieknek
nyomán, új nemzetek megelőzők szétesett elemel ből. Ma látjuk
szemeink előtt a megújúlás folyamatát, régiek múlásának fájó,
romos képét, újjá születésnek hajnal pirkadását
•

•••

Amint az élet, úgy az emberi élet egy magából kiömlö, evolváló körlet. Alig ' észrevehetö kicsiny pontból indúl és terjed minden irányban tágabb és tágabb köröket irva maga körül. Minden
új kör egy új gondolat teremtése s kiterjedési határa az egyéni
lélek erejétől függö. A tömeg, az átlag nem szereti az újságot,
behálózza magát az események körforgásába, belecsontosodik egy
vallási formába, társadalmi szokásba, üdvös intézménybe és féltékenyen védekezik a legnagyobb bűn, az új teremtés ellen. De az
erös tettrevágyó lélek áttöri a bekerítő falat maga körűl és új
látóköröket nyit meg az élet mélységei felett. A forrongó sziv,
az akaró akarat szétüti börtönét és végtelen erövel tör új eredmények lelé.
Lehetne-é kUlsö, gátló akailály, látó-határ számunkra? Hisz
minden végső tény csupán első egy új sorozatban s minden álla-

János törvény csupán részleges lénye egy ma még tán rejtett, egyetemes törvénynek. A holnap gondolatában olt van a képesség, mely
halomra dönti a mának minden tanát, nemzetek szentelt ' hagyományait, tökéletesnek bélyegzeIt törvényeit. Egy ember sem any-

nyira munkása a világnak, mint inkább sugal/ata annak, amI
lehetne: egy eljövendó kornak élő próféciája.
Gondoljunk a lélekre és megértjük, hogy az emberre nézve
nincs szilárd, véglegesíteIt pont. Valamennyitn hiszük, hogy soha
teljesen meg nem értettek s ha Istennek lelke él bennünk, valóban, máskép nem is lehet. A titkos kamra, a sziv legbensőbb
rekesze mindig zárva marad s ezért éreznünk kell, hogy fel nem
ledett, nem ismert képességek élnek bennünk.
A lolytonos törekvést pedig, hogy magunkon lelűl emelkedjünk elárulják összeköttetéseink, társasági viszonyunk. A természet édessége a szeretet, de ha szeretek valakit kinoznak logyatékosságaim. Ha lelettem áll, próbálom fölemelni érzéseimet új
magasságba: Egy ember nagyságát mútatja barátainak egymásután következő sorozata. Minden új igazságért, minden új gondolatért elvesztett barát után, egy jobbat talál. Minden személyi
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megalkuvás, minden körOlményi szemp'ont nagy értékek áldozását
kéri s mi oly sokszor eladjuk az angyalok trónszékét egy múló,
zavaras öröm percért. Mennyiszer megtanuJjuk e keserü leckét !

Pedig az emberek csak addig érdekelnek, mig korlátoltságukat
megismerIUk. Azután sem kedvesség, sem talentum, sem a tudás
nem kárpótól. Vonzó, elbavölll volt tegnap, szent remény, beláthatatlan tenger s ha ma megtaláltuk partjait: látjuk, hogy tavacska
csupán s nem bánjuk, ha soha nem is látjuk újra.
A folytonos megujulási, tökéletesedési törekvésnek forraló
ereje, az összes életkörök központja, mely felette áll tudásnak,
teremtésnek, gondolatnak: az élei. Lelke öröktől fogva munkás,
hogy magához hasonló életet, méltó gondolatot hozzon létre, de
hiába, mind az, mi létre jött csak tanit, mutatja, hogyan lehet
aikoini jobbat, tökélelesebbet. Igy a mindenségben semmi nem
pihen, nem alszik, nem is állandósul, hanem mindenek megujúlnak, fejlődnek, tökéletesednek. Mért hozzunk hát fájdalmas ráemlékezéssel ócskaságokal, relikviákat a jelen új órájába? A természeiben minden pillanat új, feledésbe merUI a mult, szent egyed nl
az eljövendő. Semmi sem bizonyos, csupán az élet, az átmenet és
az akarateró. Még a szeretetet sem lehet megkötni eskUvel vagy
okmányilag biztositani egy tisztább, mélyebb szeretet ellen. Nincs
oly fenséges igazság, mely kicsinyesnek ne látszanék holnap, egy
új gondolat fényében.
Az élet a meglepetések sorozata s amikor lényUnket épftjUk
sohasem tudjuk előre a holnap örömét, lehetőségeit. A megszokás,
az érzékek munkáját, valamennyire megláthatjuk, de Istennek
remek mavei, a lélek növekedése, egyetemes momentumai rejtve
maradnak.
Az egyetlen dolog Embertestvéreim, mely után olthatatlan
vágyakoznunk gyönyöraséges : elfeledni magunkat, elvesziteni az
örökös emlékezést, tenni valamit anélkaJ, hogy tudnók hogyan és
miért: Húzzunk új körleteket magunk és az egyetemes élet köré.
EI ne csUggedjUnk! kélségbe ne essUnk, ha fenyeget a boldog
napok szomorú vége. Újult erövel, kUzdésre feszUlt izmckkal, lélekben megújult elmével várjuk az uj, ragyogóbb kezdetet. Megújúlás
az élei törvénye, romlásban újúlunk, vesztésben nyerUnk s a fájdalo~n könnyeiben feltUnik a vigasztalódás ezerszlnO szivárvány fénye .
• Ujúljatok meg a li elméteknek lelke szerint l"
Ámen.

,
,

A szeretet.
Ján. 13'" "Új parancsolatot adok
néktek, hogy egymást szeressétek! "

"Minden mulandó, hiábavalóságok hiábavalósága" : hallottátok
a régi idők bölcsének szólásolt s lelketek a végtelenről szőtte tünékeny álomképeit. Éreztétek, hogya vt'gességnek szükségképpen van
végtelenje, de a nagy ellentéteket leküzdeni nem tudtátok. Mert
látszatában, igaz, minden véges, minden hiábavaló, de a valóság
végtelen és minden látszatnak van élő valósága. Igy tévesztette
meg itéleteiteket a világban tapasztalt sokféleség, az egymással
szembenálló ellentétek látása. Ma már külön részekre szedtek minden dolgot s az ellentétjél keresitek minden egyezés nek. Tagadása
kell, hogy legyen minden dolognak s az igenlés sem egyéb, mint valaminek a tagadása. Pedig az ellentétek egységet fejeznek ki, az egy,
mint sok jelenik meg, de csak látszólagosan, mert a valóságban
mindenben benne van az egység fogalma.
Hányszor emeljük a látszatot élet igazsággá s szenvedjük egy
külsőségeiben megismert világ megverő szolgaságát. Felismerjük
a világmindenség örök törvényeit, szükségképpeni változhatatlan
rendjét s megelégszünk e felfedezéssel. A vas kapcsos törvény korlátaiba beletllrjük magunkat s elhisszük, hogy az életnek .Iegmagasabb formája a törvényszerinti élés. Hogy értes sem meg előttetek,
nogy a törvény a szolgaság láncaiba veri szabadságra vágyó lelkünket! Csak út, eszköz egy magasabb világ felé, melybe ha
eiértIlnk, a szépség, a szeretet birodalmába: felül állunk minden
kötöttségen. Mint valóságot, értjük a végtelent, az örökkévaló
Egyet, a mindenség bölcs Teremtőjét.
Külsőleg vizsgáljuk a nagy mindenséget: felfedezzük benne
az okság törvényét, látjuk a természet mühelyét, mint hatalmas
gyártelepet, mely örjítö zsibongással végzi alkotó munkáját. Bénsönkben, ha szemléljül< e kattogó-izzó világképet: ott a csöndnek,
a békének birodalma.
.

-
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A virág kivülről, ha nézzük szükségképpen gazdasági tOrvényeknek hódol. Szine, illata, gyümölcse, mind célt szolgál. Ott
kUnn a természetben szolga, de ha szívünkbe lép felszabadul és
csak szépségél látjuk. Egy hirnök az örök szép világábóí, izenet
a mindenség Atyjától s felismerni véljük benne az örök Egyetlen,
testesOlt szeretetét.
A szenvedések, a megrázó történések, mint fenyegető kereszt
feltünő, sötét árnya, lelkünkre nehe zedtek. Hiábavalóságnak tfi nik
minden . Vérző szivvel a Golgotának útját járjuk. Van-é szabadulás
a szorongó kétségek zürzavarából, meggyötört lelkünknek lehet-é
megnyugvása?
A názáreti Jézus, a kereszt útját járó halálsejtelmekben élő ,
nyugodt lelkG mester azt mondja, hogy van! Van békessége, szabadsága, öröme az éJeInek mindenkor, csak szeressétek egymást!

•••
,Fiaim kevés ideig maradok veletek." Az elmúlás fáj6 veszedelme megszomoritotta a j6 Mester szlvél. Ott állottak körOJ ötte,
kiket szeretett, a tanitványok serege! Mit hagyjon ez embereknek
örökség ill, ha II nem lesz majd velük? Mivel kárpotólja őket, kik
elhagyták övéiket, a családi házat, a békés foglalkozást, nyugalmas
életel ? Micsoda erővel övezze e tévelygőket, hogy a megalázás,
az üldözés, a kiközösités minden szenvedését nagy lélekkel viselhessék ? .Szeressétek egymást," így sz610tt remegő, kétséges szívG
övéihez s nehány rövid szóban megmutatta az életnek rejtett kinesét, győzhetetlen diadalmas hatalmál. Nem érintette a tanitványok
nyelvét eleven szénnel, hogy tGz szavukkal megverjék a bűnös
világot, nem varázsolt karjaikba csodatevő, különös erőt - többet,
értékesebbet mutat meg nekik: a szeretetet!
Mondjam-é mi a szeretet, megmutassam-é azl nektek? Avagy
nem láljuk-é azt meg két slemnek összevillanásából. Megértjük az
érzések mélységét, rokonságol érzünk velük, hisz az egész világ
szereti a szerető szíveket.
Avagy feledhetnók-é ez erőnek ébredési korát, amely újjá szült
lelkünkben mindent, amely a köllészelnek, a zenének, a mGvészetnek hajnal ébredése volt bennünk? Amely ragyogó fénynyel sugározta be a természet arculatát, amikor olvastuk a csillagok írott
leveleit, hallgattuk a lég titkos, összhangzó énekél ?
Ez eró ébredésének pillanata, örök, I.titörölhetetlen ténye éle-
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tünknek. Új emberekké lettünk, IIj megértéssel, új és határozott
tervekkel. Erejének hatásában a jellem és célok vallási komolysága
töltötte be lényUnket. lOreztuk, hogy vagyunk valami: lélek, személy.
De ez az érzés még sem, ne higyjétek, hogy az iljú kor, a húsz év
kizárólagos érzése; ha ott, ha akkor is ébred, de soha el nem
hagyja a szivet. Egy tűz aszerelet, mely a magányos kebel szűk
tűzhelyén

lobban fel, míg egy más sziv vándor szel/ője kippa/tantja
szikráját, hogy izzó hevével, nemes boldogító lángjával főigyujisa
az egész világot.
Valyon gondoltatok-é arra is, mi pattant ja ki e szikrát és mi
viszi tovább rejtett szárnyain. hogy átmelegitse minden kebel nek
hideg túzhelyét? Mert eredeti ős lorrása, megelevenltO ereje van e
különös erOnek, mely közel fekvő, érthetO minden ember el őtt: a
szép. A szépség volt, a szeretet elsó prófétája, a szépség a szeretó
ember elsó tanitómestere. Lefrhatnám-é kézzelloghatóan, meghatároz hatnám-é kötött lo"mákkal, hogy mi az. Avagy nem abban áll-é,
bárminek is az igazi szépsége, hogy leírhatallan ! "EI-el I oly doldolgokról beszélsz, melyet egész életemben hiába kerestem és soha
megtalálni nem logok .• Megértitek-é, hogy minden szép, akkor szép,

amikor kisiklik a su mléládés, a kritika szétszedő kése alól. Amikor
őt, kit szépnek tartok, senkI máshoz hasonlítani nem tudom. Egyedüi áll a maga vonzó birodalmában, mert szép. A szépség lokán
nem látom a húst; a szobor, a festmény megszGnik kő, vászon
lenni, visznek, vonzanak lel egy magasabb világba és ösztönöznek,
serkentenek, hogy megkisértsem a leheteUent, hogy törjek az elérhetellen után.

•••
Ne gondoljátok azonban, hogy a lesti szépség, a kiJ/só f ormák
mindeni jelenlenek. Elle nkezőteg a szép értéke éppen abba n a csuda
erOben van, mely a mútandó, változó megnyilatkozási at aktól tovább
viszen löl a lélek, az örök szép lenséges birodalmába. Az egyéni
szép csak eszköz, mely által a lélek az egésznek ismeretére jut és
közösségbe lép minden igaz és szép lélekkel. Megta nulja elválasztani a tisztát, a nem tisztától, a szépet, a még nem széplOI s Igya
teremteIt lelkek létráján eljut az istenség ismeretére és szeretetére.
Igy tisztúl meg a löldi szeretet, mielOtt találkozik örök-Os forrásával, az isteni szeretettel.
IOrtilek-é most már, mért hagyja Jéz us övéire, mint legszen tebb

-43 öröks~get : a szeretetet? Új törvénynek mondja azt és valóban nem
volt-é 3Z? Bár szeretett az ember régen, mielőtt a názáreti Jézus
prófét.1lni kezdett, de szolgasága, dc törpesége megkötötte lel két,
Megállott a fo rrásnál, a testnél, a részlegesnél s szeretete gyülő
lete is volt ugyanakkor. Nem ismerte, nem értette a szeretetet, mint
a szabadság Ilj törvényét, mely emberi lelkek szépségén át a mindenség jóságos Atyjához vezet s egyedill építheti Istennek löldi
birodalmát
A szeretet az egyedüli erő, amelyben megbékül az életnek
minden ellentéte, értéket nyernek a múló részek, mint a végtelennek megnyilatkozásai. Súg.rai, mintegy kiáradva a mennyei tüzforr:lsból, átlorrós;lják a lelkeket, mindent új lénnyel st\gároznak be.
Szereteltel, ha betelik lelkünk, felül emelkedünk környezetünkön, a
körülmények kicsinyes alakulatai elveszitik értéküket. Vágyunk,
törekSzünk, hogy összhangzásba hozzunk, emeljünk, eszményiesitsünk mindent. MegleIkesül testünk és testté lesz bennünk a lélek.
Embertestvéreim! Egy szereteInek állunk szolgálatába valamennyien, amely nem ismer nemet, személyt, részrehajlást, hanem
igazat lát és boldog nyugodtságat teremt mindenütt. Métt tagadjuk
II. leIkünkból e csodás eröt, mért engedünk útai a múló események
ll!f)erö csiiggedésének, bátortalanságának? E világon minden örömre
van elhíva : sze.etet s ha betel ünk e csodás erövel, ha mindent a
szeretetre építlInk: bensőnk békéjét, bizó elégedettségét, a világgép ijesztö kattogása meg nem zavarhatja, világtragédiák el nem

vehetik.

Csak fel a szenvedések keresztjével, fel a megterhelt, hajlott
vállakkal : a szeretet jegyében. Egyetlen érzés szivünkben, melyétt
szen""dni gylJnyórliség! • Szeressétek egymást !·
Ámen.

•

2. Korinthusi levél 411, )!HittclIl és
azért szóltam; ' hiszUnk mi is és az~rt

szólunk:"

'
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Megejtő
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látomások . , , Annyi<a ellentétes' életjelenések! , , ,
A lelki ébredés, örömtöl fénylő tekintetek, a néma hit lángja
IO,bogása a reményben kigyúlt szemekben : itt az imádságnak
házában, , ,
S ott, , , a megtámadott, a kicsúfoll haza határain megfeszitett izmú fiai elöszegett nyakkal) vérbe borult tekintettel r9hannak:
"Előre l"
Itt . , , a szeretetnek imája, béke éneknek halk zengése száll
hivő emberek ajakár61; sejtelmes hitnek áhitatával, kibomló, ébredő
életnek lehelletével telik el a templomi ívek boltozata. Otl " .
milliók diadal ordítása, elakadó halálkiáltás, csatagépek dübörgése
rázza meg a 'földet s a tavaszi szél halálnak nehéz, fojtó szagját
hozza a bérceken át, csöndes városok ablakai alá!
Nagy ellentétek világképe bomlik ki előttunk. Élénk, változatos szinei be.szélnek, magyaráznak, megértetnek : Nyugtalanító kétség tölti be lelkünket. Fegyverrel kezében" mint véres rém ,kinnal
és halállal fel szántott úton keres boldogulást a kereszt~ny ember.
Szeretetet, megértő emberiességet hirdet a kereszténység; szabad,
nemes, szellemibb életet ígér, a vallásos munka béke gyümölcsét.
Igérte két évezreden át, hirdetle a szent testvériséget, az isteni
békét és hozta a műveltség századában, a fényes katedrálék,
művész i templomok sok papos földjére, isten·itéletnek életirtó
förgetegét. Vallásotok, kereszténységetek meghalt s a kétségbeesés
fájdalmai között Izzón éget a megcsal6dás, a jövötlenség sejtelme.
Egyház, biblia, szent evangélium beszélték, de nem adták a békét I
Távoli, csillagvilágok fényözönében széke lő Istenetek, ki nagy
pecsétes könyvébe titkon Irta be életeteknek dolgait, elfordította

- 45lát6 szemeit a nyomor-földt61. Hiába töltöltetek be annyi előirt
vállási rendelést, hiába áldoztatok fel annyi vasárnapi, nehéz Imaórát a drága élet· idő bŐl, mind nem volt elég, nem veheltétek meg
rajla a jóllét b6ségét, a meg nem szűnö örömöket, az Istenes élet
örök békéjét.

•,•

Halljátok meg az utcáknak fenyegető morajlását, a feljajduló
lömeg vészes kiáltását. Ember tömeg, mely soha nem ismert hitet,
nem érteIt Istent, megtagadja kereszténységét, lábbal tapos evan·
géliumot. Hiszi, elborult tekinicItel vallja, hogy kijátszották évezredek Istenes beszédeiben, be nem váltolt vallási igéreteiben I
Pallaszol, kétségbeesve keres, beszél, mert van vallása, de
nincs személyes hite, nincs élő, megértett Istene. Túdatlanságában
is, azért megérzi, hogy az Isten-Atya nem kUldi véres csatákra
ember gyermekeit, vakságában is hinni meri, hogy az embertestvMség IleIlI kába predikátorok Ures eszménye: az életnek, a f ejlöM, liszItiló, szellemIbb élésnek legszentebb alapia.
Beszél, mert nincs hile s mert egyházak irták vallását, mert
évezredes hagyományok mútaltak elötte Istent, a vesztö jelen bom. lasztó zavarában érzi, hogy megcsalták, érzi és megtagadja a tehetetlen vallás Istenét I
Valamennyien hordozzuk a csalódottság nehéz súlyát I Anynyian, kiknek hllsába és vérébe hasitott a jelennek véres vasa,
mind ti Iclki szenvedők, az elgondolás meghitt perceiben, félve rémulten gondoltok a vallás - a kereszlénység elégtelenségére.
Vádoljuk a vallást, hogy megcsalt, de nem vddoljl/k magl/nkat, mert
vallásunknak nincs elégséges ereje I Eldobilatok-é validst magam/ól,
mely az én val/dsolll, lIIelyel II/szek lIi'é{t, mert az enyém? I)e a m;
keresz/énységl/n/I, a lill val/dSl/nk nem voll II miénk solta. Bizonyítja
a jelen miMen lesujtó borzalmával, mely sivár ellentéte, merö
meglagadása mindannak, mit hit cikkeinkben, valláserkölcsi tör. vényeinkben magunk elé írlunk. Templomaink ill/ét kiklllönilettilk
éleIlInkból .. IstenI/nket egy f ényes mennyet vI/dg frónjdra iJlteltdk,
hogy csak akkor jöjjön le hozzánk, ha erejére szUkségank van.
Pl/pirra {rilIk a val/dst, ilogy Imdllkozhassl/nk szájjal. E. II csindlt
- mea/~'.~le8 fJallds valóban megcsalt, de megcsaltak bellfw mi
magIInilat. Vallol/lJk benne azt, ollllllle/ll "lill/nk, adtlIk benIIe másoklIlik azt, ml '1<lm az Ovél/. Igaz cSak az a vallds, me/y IIZ ' én vo/-

lásom, az én sajátom. Mi volt a Jézus vallása, személyi hit, igazsága egyéni megállapitás és a kereszténységnek, mint vallásnak
problemája, csak akkor fog megoldódni, mikor a krisztusi igazság,
a jézusi hit újra egyéni lesz, minden embernek személyes hite, igaz~
sága. Az én vallásom soha meg nem csal, mert az enyém. Az
enyém, mert megélem azt. Az evangeliurnak vallása élet, ezért
hiszem és beszélem azt, de belöltenUnk legszentebb érzéseink,
legtisztább gondolásunk valósitó munkájában lehet. A jövő emberének ezt a vallást kell nem hinnie, nem vallania: megélnie.

•••

•

A multnak lehettek egyházai, volt vallása a letünt századok
emberének, de hite, keresztény embere csak a jövönek lesz.
Hisszük kereszténységünk élelerejél s ezért fegyver dörgésben, vérnek folyásakor a vallás örök igazságát mútatjuk meg a jövő embereinek. Ez a véres kor a béke hajnala, ez a pokoli küzdelem,
vérbefúló őrillet, a jövő kereszténység szeretet evangéliumának
bevezető akkordja I Hiszünk és ezért beszélünk! Ez a kor tanuságra hív, hogy két évezred hiábavaló próbálkozása után megmútassuk valJásunkat I Evangélium, mely csak külsőségeiben érint
embereket, mely filozófiai spekulációt, képzeletet, egyházi érdekeket 'foglalkoztat: nem a világ- ember evangéliuma. E keresztjáró,
kisértő kornak csak egy evangéliuma lehet, az élelnek evangéliuma
amely vele küzd a megszenvedett, sajgó szívekkel és mint halvány
remény fénye bevilágitja a kétség fekete sötéljét. Hihettink-é egy
távoli Istenben, holt Krisztusban, képzelt világban, mely más, mint
jelen küzdés ünk világa? Mit adhat egy régen lepecsételt könyv
soha igazán meg nem érlett betüivel? Mind-mind hiábavaló! Az
embernek, minden időknek hite: hit egy él6 halalomban, egy lelkünkben szüntelen leremtó Islenben, az éló ielenben, hil egy magasabb elért, kiküzdött életben, az emberben, ki teremlő halaimában
föláll a porból; hil: sajálos gondolatunk és érzéseink értékében,
önerőnk elégségességében. E hitnek megvallása, élővé valósítása :
ez lehet a mi tiszta, emberi vallásunk.
A szenvedés, a szegénység, szétomlott városok földönfutói,
csatamezöknek annyi nyomorékja mind hitet kér, keres! Hitet,
mely életösszhangot hoz a ielen káótikus zavarába, mely békét,
megértést, szeretetet ad a kintól vonagló földnek.
Felfogott béna karok felénk nyulnak, világtala n Izemek belénk

- 47 mélyednek. Tőlünk várják egy tisztább, nemesebb élet üröm-izenetét; pihenésielen munkára üznek, hogy fölépítsük az emberiség
kiálm odofl szeretet - örök - városát I
Mi, ma, az életnek jövőj ét alapozzuk, embertestvéreim I A
teremtésnek tilze ég csont jainkban, az akarásnak ereje feszíti lelkUnket ; szenvedünk, veszilUnk, odaadjuk mind, amink van, amik
vagyunk - mind - mindent a napért, amikor élet és halál mult,
jövÖ és j elen szent közösségbe kapcsolódik s rAfonódik a szerető
Istennek szivére.
Ámen.
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Isteni gondviselés,
Példb. 16G• "Az embernek , elméje
gondolja meg az útat j de az Ur igazgatja annak járását.Il

Azt mondják, hogy a háború véres keze egy fényes, magasabb rendű világ polgáraivá emelte fel az embereket. Mondják,
hogy mint bátor, félelem nélküli hős küzd a gyáva, erötelen,
Mondják, hogy az önzés sötét árnya tova suhant a könyörületesség, a segítő szeretet diadalmas fényétől. Mondják, nagy örömmel
hirdetik, hogy megteltek a templomok, megtért a bUszke, bűnös
ember, magát megalázva, mellét veri és égi segedelem ért esedezik I
Megváltozott, kicserélődött, megnemesedett, fel magasztosult az
ember, mondják, a háború hatásában,
Mondják, mintha a háború valamely kOlönös varázslatos
hatalmasság volna, mely váratlanúl, ismeretlenül jött, hogy átgyúrja,
átformálja az emberek lelkét, hogy új tetszetősebb irányt adjon az
életnek. Nem a felületes gondolkodás képzelt varázsIója a háború,
találóbban egy hosszú számvetési naphoz hasonlílhatnók Vártuk,
hogy eljön és minden erőnket megfeszitve készülődtünk, hogy
eljövetele ne legyen meglepetés. Az anyagi jóllét, bőség, tudtuk,
csak egyik követelmény és a győzelem azé, ki szellemiekben, lelki
értékekben többet mútat.
Eljött a számbavétel nagy napja, s mert senki többet, mint
amennyije valóban van nem mútathat; mondják: mások lettek az
emberek,
A közélet művelt, tiszta lelkű munkása, a ' harcmezők diadalma s hőse, Küzd célért, eszményért megértően, tudatosa,1 és hősi
halállal feláldozza magát póz és panasz nélkUl. Mondják: megváltoztak az emberek I
A gyáva, az önző, az élet holnapos kalandora, a lelkesedés
szent, nemes pillanatában sem mulja felOl magát; védő paizsát
faragja ki mások önfeláldozásából, szerencsét kovácsol milliók
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s Ő, ki hangos mellveréssel vezetett, a béke öröm virágos rétjein,
most ravasz számítással

másoknak adja az elsőséget, a férfias

kü zdés vész mezején. Mondják a háború kicserélte az embereket.
A boldogan, öntudatlan hívő lélek, ki örömmel hálálta meg
Istenenek munkája gyümölcsét, ma a, vesztések, a csapások fájdalmába n panasszal, vádlól ag kér az Urtól szabadulást. A magával
meghasonlot! ember mámorosan tárja ki karjait a megpróbáló viharok felé, hadd jöjjön a bfinök büntetése, a végitéletnek napja I
A jóllét, a gazdagság kényelmese, megriadva mormolja a
megfelejtet! bfivös szavakat : • Viselj gondot én Istenem l" Valóban
mégsem változtak az emberek I A boldog idők, öröm mámorának
nincs Gondviselő Istene! Vallás, egyház, a gúnyos lenézés sárral
dobált célpontjai I Ma az isteni Gondviselés minden I Az ver, az
sujtól, az vezet ellenünk rabló ellenséget és ő szabadU, kegyelmet,
jutalmat oszt azoknak, kik hozzátérve, imádkozásban kérik.
Valóban nem változtak az emberek, de ha a háborunak csak
annyi eredménye lesz, hogy megérteti velünk az isteni Gondviselés
igazi jelentését, akkor kétségtelenfil a Gondviselés munkájának
tarthatj uk a halál e véres világjárását.
Mit értsünk gondviselés alatt, ha kérdezzük sóvár aggódással, készen kapjuk a feleletet szent könyvünkben:
Az Úr igazgatja az embernek járását, de az ember elméje
gondolja meg a maga útját.

•••
• Az Úr igazgatja az embernek járását I" Az Úr gondot viseli
Gondolkozlunk-é rajta, ki az Úr, aki gondot visel, s mik a határai
gondoskodásának? Hinni, vakon bizni valamiben, milyen könnyű,
boldogító, de a hitet átvinni, beleegyeztetni a gyakorlatba fájdalmas és nagyon nehéz.
Hiszünk az isteni igazgatásban, hisszük, hogy Islen, mini végtelen hatalom Úra életünknek és halálunknak, oka örömeinknek és
szenvedéseinknek. Hisszük, hogy mindenható, mindenek hatalmában
állanak, s akarata nélkül egy hajszál le nem esik fejünkről. Ó a
jóságnak, a tökéletességnek, a szeretetnek örök forrása, ki bölcsen
rendezi el vjlágok dolgait. Mondjuk, hogy igy hiszünk s meggyőzni
magunkat · még sem tudjuk. Lelkünkben visszhangzanak a csatamezők haldokló ezereinek halál susogásai; ránk merednek a meg-
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Oveiesedett szemek kérd 6e n, vádl óan : mért öltetek rtleg, rtlért
kellett itt hagyn om nyomorban, nélkUlözésben gyermekeimet? .Az
Úr Gondot viseli" Hát 6 fakasztotta fel a vérnek, fájdal omnak
mélységes tengerét? . 0 mindenható I Bölcs, jó, csapásokban látogat meg, megpróbáltatásokban szeret." Hisze m I 6h de mégsem
lehet, annyi könny, annyi fájdalom, annyi tiszta ember vére sok,
nagyon sok isteni áldozatnak. Nem I A kegyelem, az igazság forrása nem verhet ártatlan gyermekek nyo morával, nem sujtolhat
szenved6 szíva anyák kétségbeesésével ? Mit higyj Unk ? Higy jUk,
hogy mindent tehet, s szivUnk vak fájdalmában tagadjuk meg,
mint v~rei zsarnokot, ki szenvedéseinkben gyönyörködik. Higyjük,
hogy sem ,nit sem tehet, s kifosztott ke bellel veszíts Uk el a szabadulás minden reménységét?
Kétséges vergődésUnk sötétjéből biztató"l, szelid fényében
tundökölve merUI fel el:Y felemelő, kibékítő gondolat, a biblikus
idők bölcsének csodás mondása. Az Úr igazgatja az embernek
járását, de az em ber elméje go nd olja meg a maga úlját. Az :/slen
örök teremtó, vezet és Igazgat mindeneket, böl csen gondot visel, de
az ember erólllek hatáskörén belli/, Ilem a saját jótetszése szerill/, hallem
az ember sajd/os akara/a szerilll, Igazg atja az élete/.
Nem igazolja-é feltevésU nkel a tud omá ny is az emberi élei
fejlődésének elméleleivel ? Kis kezdetekkel indult útnak az e mber.
Készen kapta a nyers a nyagat s a kU zdés durva erejét, de amikor
fejl ődésében elérte a tud atos élet szellemi fokát, megkezdelte benne
munkáját a végtelen és örök kévaló aka rat. Az .'rtat az embern ek
elméje gondolja meg, de a képességek forrása, a leheWségek megadója az isteni igazgatás. Isten mint s ugalmazó, serkent6, helybenhagyó mind enUIt ott van, nyilatkozik az ember válaszlásá n és
cselekvésén keresztul. Mind enUtt, mindenben érez nUnk kell a meg,.jltó, l.jjászUlő végtelen eröl, mely bölcsesség ben, gyöngéd jóságba n, szeretetben ml. latja meg magát.
Mi vezeljUk élelUttk folyásál, a mi jó Ieiszésunk szerint vezet
•
az Ur I Egy házaiban nem törvényszé ket állit szá munkra. Emberi
intéz mény a vallás egyháza, a lélek vágyódásá na k ered ménye,
amikor a halárollság világából a szellemi vil ág iSIeni I ~gköróbc
eljutni áhilozik. A hOBök, a prof~ lák, a szentek nent a vílág lörvények és társadalmunk határán kIvIlI lévO cél és cr6 kClld öllJei,
emberiek ök, eszményien emberiek, ki k eJObb re julollak alOIl az
úton. mcly minden ember elölt nyitva van.
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- MIsten ig.zgatja a világol, de az embernek ~Ietét az emberi
elme belátásán kereszIOl vezeli. Az ember szervezte intézményeit,
egy házail, állnIIIAt, s mi kélségbeesésUnk panaszos haragjával, az
clet kUril lIllényeillket ... bályozö intézményeinket támadtuk meg l
Támadjuk vakon, amint az isteni

Gondviselést

megtámadtuk,

vádoljuk az emberi Gondviselést is tudatlanul, meg nem értve, hogy
mil támadunk s lélezik-é egyház, avagy állam, melyet vádolással
peruc foghntunk. Talán feltétlen hatalmtl személyeknek, avagy
litkos r.ndklvilli erőknek gondoljuk azokat, kik elölt az egyén
gyöngeségének érzelében leborulva, segItségért esdekelhet. Nem
kedves emuerlcslvércml Te ncm szölhatod meg egyházadat, hogy
nyomoruságodban nem nyujt elegendő vigasztalást, hogy nem
olyan, amilyennek lennie a le óhajtásod szerint kellene, hisz önmagadat panaszolod : az egyház te vagy; belOIUnk a sok egyedbOI tevődik össze cgyetcme. Az állam nem zúdltotla rád egy véres
Idboní kegyellen borzalmai!, hogy azért felelőssé tehesd, s eltene
valamely nálánál is erösebb égi Istenhez menj panaszra. Vagy
tehetetlen akaratn clkílli báb az ember, kivel játszi komédiát járat
valamely hatalmas égi óriás?
Mi készUltUnk a háborura, mi a magyar államnak tudatosan
gondolkozó polgárai, eleven testrészei. Mert mi vagyunk az állam,
a neml el. Mi tarlj uk fenn azt a közületet, melyet államnak nevezUnk; egyéni munkánk izzó pörölye alatt születik meg a maga
eszmén yi alóságá ban, a szent ideál : haza.
zauadságllnkat, államiságunkat, létérdekeinket emberi motivUlllokt61 'sztönözve - telhetetlenségbOI, kapzsi irigységbOl emberek megtámadták és mi em berileg védekezünk, harcolunk
tudntosan, sznbnd elhatározássa l, a becsületesség, az igazság szent
érzetével szívünkben. I(érdezheljilk-é ki küldölte a borzasztó hában\t az emberre? ádolhatnók-é a mindenség bOIcs, igazságos
vetetO szellemét, ekkora valószlnütlenséggel? Most, amikor ránk
kOvetkezik n ny mor, n megpróbáltatás, a valO küzdelem, eldobjuk-é magunktól a szabad választás isteni kiváttságát, hárithaljuk-é
n felel6sséget isteni go nd,.iselésre és ostromol halj uk-é, hogy 6
itéljen, ö hozzon váratlan véget ott, hol a tudatos kezdet a miénk
volt. Nem kedves embertestvérei m, az isteni Gondviselés elrendezését valóban nem lehet megyáJtottatnunk. Ha az isteni bölcsesség életünk eseményeinek gondvise10jévé tett, föltétlen kötelességUnkké tette a felelősséget. Hisz • felelOsség érzete nélkOt ki
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- 52esnénk az isteni igazgatás köréből. A felelősség tudatában rejlik
tökéletesedésunk titka. Minden munkánkban éreznünk kell, hogy
minden lépésünkért felelősséggel tartozunk másoknak, az egésznek,
.a mindeneket bölcsen igazgató Világszellemnek.
Nem a siralmak, nem a kétségbeesés, a tehetetlen panasz
ideje ez I Az akarásé, az új teremtésé I Megoldani mind, mit tudatosan kigondoltunk, visszaadni mind, mit lerontottunk. KüzdjUnk
felelősséggel, mútassuk meg telteinkkel, hogy amit kezdellünk, nem
a véletlen vakeset kényszerilette ránk - mi inditolluk isteni, szent
célok valósítására és mi is akarj uk azt befejezni.
Lehet-é ember előtt fenségesebb ideál, mint a borzalomnak,
a rémnek slró napjaiban igaznak lenni. Jónak lenni ön·ön magától, a keblébe lehelt isteni sugallat alapján, szabad választással,
a felelősség érzetével.
Erős akaratú, gyöngéden érző, melegszivfi embertestvéreim I
A tudatos, a megfes7.itett munka napjai ezek I Most megmútathatjuk menyei Atyánknak, hogy méltók vagyunk az isten'gyermekei
nevezetre: hogy tudunk a magunk gondolása szerint úgy cselekedni, mintha parancsait tölten ők be.
Bizva küzdjetek I ami megpróbáló szenvedéseink egy diadalmas, szebb, boldogabb jövőben megmútatják, a mi igazságunk
égi származását!
Ámen.
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