
Jövő élet. 
(Benjamin .Towell .) 

Nem ;'I r l , h:l néhanapjún el.elgondoljuk :l7.okal :'7. 
IÍla kat és módok:ll, amcl~'ek szerini a hnlhahltlansag esz
méje IcJ ki szemeink előll természelS7.eríien kibontakozik. 
Annyi bi1.Ollyos. Il og)' az íid\'öziíl l lélek a Illi sdmunkr:l 
nem öllhet vala mcly érzékelhető alakot. Nem is volna 
scnUlli é r telme, hogy l{,tllató képel raj7.0ljunk róla. Félig 
mad:ir, fé lig emberi {[brázai: csak t ltl haj loll symboIum 
' ·o lnn. ~liltonnál :\7. ,Hlgya li ser eg ör ök harmóniában zengi 
ft mindenható Istcn dícsérelét. Ez w\lóban gyön yörii kép, 
dc csak ti. köllŐ és a l'estőmiivész f:H1tilziájúl fog lalkoz
t!ll j:l. A kcbeliinkben élő iSlcnol'sdg:í nak szemléltetésére 
JJl:'u- nem alkalmas. 

Az üdvözíilt télek nincsen helyhc7. kiilve. Nem mond
Jlat juk. hogy ilt , v:\gy illllOl\ lakik: e7.erl a földö n, vagy a 
m!lsvilágon. Es olt hogy' ~s miként foly tatja tovább a 
lll:lga hh'at:·\sá t. S amikor földi súlorhúzlluk elbomol, mi
csoda új haj lék fogadnu bé bellnüllket ~ Az iidvlfziill lélek
ről mi m~i r esak :IZ cswlék vihígúnak köllŐi nyelvén be
szélhetünk. 

Első sorban tal:in lIzt mondhatnók., hogy p ih o..:nüre 
térve, minden földi fújdlltomtól mcgszabadull. Hazament. 
FöltaláIla igazi oUhon{lt , ahol \'ilúgi gondok lübbé n em 
7.avarják.. 

Másodszor, megemlékezünk őróla. Felújíljllk az l az 
időt , amikor - mint Islennek gyerm eke - hii voll ön
magához és a láza tosan végezte a millden nllpi é let robot ját ; 
ün7.etleniil , világi hiúsli.grn soha Hel\l tckinl vc. Amikor su · 
gúrzó és t iszta "olt a szava, és tiszta és világos volt az ii 
egés7. lesle is, Amikor lángolóan tündökölt az elme és lw
bcpillantotl az Úris ten világkormányzói bölcseségének 
t itkaib'l. 

Harmadszor úgy gondolunk ro.;(\ja, mini akit m;\gával 
rag:ldott és boldogított az lstcn imád,ísa és az Ember
szerete te, az a véshcletleu szercte t, amely föltétlentil enge
delmeskedik az O szent akMat:inak s "égre is hajtja azl 
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II IIICIlHyci l.ar:",udokúl gIUl"i:"IS 1~I)o..:söfokain . es mégis be 
k ell ismerniink , hogy ezek azok ;\ dolg'ok, amelyeket szem 
nem lá ta tl , fii l nem ha lla l!. ~rtc1em mcg nent foghat; meri 
kivül e~nek az emberi érzékelés hahirain. 

Végiil, a mi saját egyéni életünkben is lehetetl _ h 
miért ne? _ egy-egy olyan boldagitó pillanat, amikor 
véges vallunkon fö liilemel kedve, a földiség pOrM lerázluk 
magllllkról. d ia<ht hnnsfUl út~l'ezve n mi magnsnbb el hi va_ 
tásull k szentségél. Igy il lszellemü\ve nZl1tan urrá lelt fölö l
tünk a maga sságos Is len aka rata és mi teljes lelki kö7.ös
ségbe lépHink Ovc1e s egy időre búr, de fogva lartoll és 
kielégilell mink et az is teni Iga7.súg és S7.eretel teljessége. 
Il yen ;llszellcmiilt pillilllatban Iliolldhah\ vala Kris7.tus is a 
szent igéket: j:n Ohennök és Te énbennem, hogy egye
tembell mind, de llJind tökéletesek legyenek.,. " 

Ilycn kegyelmi téuyekben ju that n7. ember legkö7.e· 
lebb :\ jÖ\'ő éleI és halh:\ l:ltl:IllSoig magaHlos eszméjéhez. 

Vallós. 
(.Toh u Cainl.) 

A val1;ls nz élei mil vészetc. Al'l'a la nil, hogy jók le
gyünk és minél ti..ibh jöt cseleked jünk. Az az igazán vOlná 
sos em ber, aki egyú ttlll ősz inte és igazságos, S7.elid, tiirel
Illes és önmegtagadó. i\1indcn S7.ava, minden gondolata és 
minden cselckede te ön7.etl cll, ti szta és nCllle~. 

Hol t:lIlil jflk e7. t a miivészelet? _ Nem a négy lal 
közölt , hanem a nagy világban. Abban a mindennapi élet
ben, mnelyuek JJlcgvllnllak a maga gondja i és kísértései, :\ 
m aga versengései és liilekedései, amclyek az ember jenc
m ét próbúra lesúk, Ezt II míivészetet leh:'11 mindenki gp
korolhatjn. Mindellllem ii hiva tás és foglalkods i ilg ezer \:~ 
ezer módot nyújt arra, hogy benne és Mtnta tök (,l e t esil~iik 
magunkat. 

Amikor a gyermeket írni taníljúk, a mili tát clib!: 
teszik s meg is magyarázzúk neki, hogy az egyes szava kat 
miként m flso lja le. Nem fontos, hogy nlit íl'. Ak{iJ'mit lrjon 
is, az :I fődolog, hogy megt:llluljon irni. 
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.\lI1ikor fl Kri~z lll S I:Hlih-il nya {'hajtok Icnni , nem 
rOlli os, Il ogy m ilyen munkakörI löltük bé. A munka, :Hll it 
I!!Y n'!gzck, CS:I I.: scgcdcszköz. ,\ födolor; az, hogy me"t:!-

. k o 
n~IJa . tu: ~vangeliu m szellemében cllli ; hin'n é~ ig:I7.:'1I1 
ko\'etm flZ cn lIIes tercJJlcl. 

A külső forma nem szú mít. :\Ii ndcn II \·cgrchajl:ís lól. 
a i\Je~lI' r nyomdokllinnk küvcl(!sélijl ftigg. 

Ezenközben - természetesen - l<: h<:1 és kell is im[,d. 
kozni, bibliát olvasni , c hmHkedni és lemplomba j!. r n i, 
hogya mi közös, szent eszméuycin kct a II h'ck gyülekeze
tÓI'eI együn ápoIgassuk. S a mig ez tart , ;1 viU,S zajától C6Y
időre elvonulu nk. De az il yen ccrem6niák ÖlIIlHI!,jukJmn 
nem sokat érnek. Cstlp!Ín Jé,)csöfokok :lZ égiekhez "D ió . 
cmclkcd ésbCIl s "1I16di áldást II vallásos bUl~solkodás ('Silk 
akkor nyt'jt nek cm, ha cgészcn :\tha lj:l és llIeggazdagfl ja 
lell..cmcl - alkalmassi! lé\'e azt a h il ma ~vf1inak c.his ~yii 
möJcsözésérc. 

lI:isw [djuk rül hM, Te~l\'c .. eim, czeke! II segédeszkiJ
zökel is örökkévaló célja ink IIlcg\'a lósil:is:h:i! Legyen a m i 
"311ásu nk "n lóban ;IZ clet luii "cszele: hogy il yenform:i n jrlk 

leJ.:"yiink és minél löbb jót csclc·hdjiink - I s l ,~n dj. :llv~,'
gérc ... ~ cmbcrl :,rsni nk j:lV:íra ! 

Kcreszt,"ny~ég. 
(Thcodore Parker.) 

KlÍz~irelhi meslerünk tan i! iisra szerint , a kcrenlél) ys~g 
lénvegc nem egyéb, mint tiszta erkölcsiséggel p:íroSlll!, 
mélységes h it. Végered ményében Ich <'I I: ilnzellen isi en- és 
emberszcretet. 

Alrlpveló dogm:lja - ti hi"ő lélek IlH.! lyén syökel'e:u), 
diad:Il mas igazsÍlg: van ls ten .~ ez az hlen ('syet]('1I egy. 

Jelmondata: Legyetek lükéletcsck , min t a li m enn yei 
Aty á tok lükéleles! 

KUlsö megny ila tkozása : istenes é le t. Fölté tlen engcdel. 
messég 3Z ls ten nent akara ta iráni , Ami megkl\'ánja, hogy 
il!azi Sl.ent szándékb61, legjohh lehetségiink s7.erint mind ig 
c.~ak jl)l legyiink . 

• 

, 

I 

JtéJüsz('ke, mell' JJiin tel vagy ju lahlla1.: I ~ ten .<.Z:I":I II 
Jplk iismere lben ; ~IZ a benső bi ró, az HZ örük is leni .Telenl!! l. 
omcl)' a senIlnibő l hh'oll e lő millket és a fejiink főlön rH
gyogó c.s illag"ilágoka l. " ri s zl ll ~ és az lj melllJ )"ci Atyja a 
mi emberi kehciiinkben. 

l\lindez olyan cg)'szcrii, hogy II k i ~ gycflllck is lIleg
é rti . ;\ lindez oIY:IIl szép, hogy flll1t{.1 téjhhcl :o legnagyohb 
ludós sc ludna ki fund (Ilni. 

..\7. em beri esz s éppen Iig)' (I hit {, ~ ., IcJkii~llJe rct _ 
.. k:í rhogy Vi7.sgidja i ~ - se k;"ellli \·, .Iót. W· hi:ínyt lIem 
1'I I:'t l benne. 

L', s~ lIk csak. 1' 0;:)' mire kiitclo·z fl fe llt i tételek elfo. 
ga dúsa minke! , mini nz Ur Jézus I:JIIí ll'!lI l\'a it? 

Ezek ~~ követelmények, mneJyek önk~n t folynak (IT, 
blelle~ é lei kív:ina lmaiból, a következök: " Ib .. atossilg, lis7-
I('[el , jóT,:llJSi,g. gyöngédség, jÓl ékonysi"lg, megboc~á l :ís, M 
I''''ság, h:n.ondá.<., élő hit él> munká .~ szerelel. Mim!(-7.ckt·1 
JIIllgidmll fog k.Jja - szí \" tink bús t{.bláirrt ín'a - Jézmunk 
ké t főjl:lI':lIl cso l alja: "Szeresd az Istent teljes lelk(.'dlxíl é" 
mindell "ri.dhő l" és "S7.eresd felebar:itOO:lt , mi nt ön , 
Ilmgad(ll! ... " 

A kcresl t ény~g \"cgeélja leh,;1 az, hug), " h í,,;, Il,l kek,·t 
egyes íh 'e Istennel, mint aJlogy l\risztus is e g y ":11:1 al Ó 
Tst ené,'1'1, mf'unyei At yj:Í\'al. EIJbclI ti \"ona tko7.:.shan az
ul :i n mindell jótét lélck _ jósr.gban és engedelmességbcn 
- eh-:ilhatallrmul eg,\'bcforrhat :u örök Alkotóval. _ Ig3:1;' 
si.gball, szerc tetbell éh 'c, fe ll kö lt gondolatok fog la lkoztat
j :. k c11l1':u ke t, :.bze lh:llIi ilt é r7.l:sek dohogttltj~k ti mi Sli, 
"ü nkel. Nem is lehe tl1l:nk m:'ls l, llli n t timi IlZ Islcl! szent 
:.kar:11ja , :lI l!cllyel egy ilII :'111, "Hgy Jmkik , ,i v(-gcs f'm her h 
ra nagy :\Iindenség cgyar:ín t. 

Tbzt:l , tökélell's (·Icl. :lmelynek éll elv alapt:teme: :11 

irJládsllg. , . Jm :'ldkozw nk, hoSY (17. Is iCll ad jon nekün k 
mind ig elegend ö erőt , hogy e7. t a k iil[lad h:lta tlan, mennyei 
segedelme1 :l magunk és elllbert{,rs:li nk j:w{u-" fordH
IHlSSllk. 

S czt:l1köz],l'n te ljc;,> ;,>za l)"1ds!.glJl enged mindenkinek. 
Nem kh':illj ,. , I.ogy mind nyáj:l ll egyformil'lI gfl lldolko7' 
711nk , ne lllegkr,\'et(·li, hogy iiszinlc " S képIII JJIJlI;".s nélk íil 



\'ulo Icöyell :I mi Jllc<:gyüződésíiuk. ':s hogy igyekcu:iink 
Il liu{" közele bh jut ni az igazság örök forr:i~MlOz , 

Xem kf\'únja, hogy mindannyian - mintegy 1.sin{, r 
~zcrill t _ eg)' form:ín {,s llgyallolynn módon éljünk; dc 
megkii\'e tcl i. hogy Cletünk tiszta és hecs iiletes leg ven -
ú tba n az isteili tökN('lessé~ felé... ' 

Szeretet. 
(Holw rt di' L:llu('lIllnis. ) 

Földi éleliink olyun rövid : .uil yen jó volna. ha ezt n 
"{Ir II :Ipot ill igaz békességben tölth etnök l 

. .\ hékesség a s7.eretcl gyÜ mÖlc.',e: hogy mindenkivel jó 
lockes~égbell é lhessiillk, hizony nem (' g:~'''7.e l' - méltatla
nll l _ tűrnünk és ~Zenvcdllünk kell . 

Senki sem tökéletes . Alig \'all emhel' h ih: l n':lk iil. Sok. 
szor CfD'ik a másnak vHgyunk a terhére. Es c7.1 a terhet 
l'J! rediil a szeretet teszi eh·isclhetö\'t1. 
. .\ llli 1Wgy l\fcsteriinkröl jn'n v<ln. hogy Sl.erette ;lZ 

("'éit földi életéhen s S1.en ' teU miudny:'j llukat \'t,ghe tet
teIliiI. 

A szcrete! llein (;s(igged . Soha ct 'l1el1l fúrnd az élei 
;:;ondjni közö tt . A ~zeretct hatúrta lan és kimerfthetetlell. 
)Iegemészti ön magfal: 'de ismét újrrll'- Ied s minél többl't 
fid és osztognt a mng6éhól, annál illk 'lhb bii \'elkedik. 

Bizony, Illondom Tint'ktek: :1 .~7,e r e t i\ s~ ív m(,r e föl
dün mennyországot teremt lllaga körül ; mert I ~ t en ,'an 
őbenne. , . s :IZ lsten - S7,crdel. 

.. ~ti~l a h "rron tcsep~ a kis viriig kelyht:n, úgy rrlgyog
hmd\,kol a szeretet az Istenes 1" lek lükörében. , . 

Oh .- b:Ir mindenki úgy s1,eretné az Övéit, awkat. a ki
ket nz Úr gondjnira hízolt! Ugy szel'elu{' - csakugyan -
milli :ll. iga zi éde~ ,\n\'a ! .. . 

• 

Testté 'Vált Ige. 
1\\', C. Gannell ,l 

Hogyh:, "ali egy mcgérli> kedves, jó hanHQd, adj háh'll 
': re ll e a ml1\~enh:,t? Islennek! Hogyha senk id sincs, leg
:l lá~b a ~1;obad" fal:~t ékesltsed Urlg)' férfiak arcképeivel. 
Amll\l l'e~~J()k fol1e~m tesz" il képek éle tre kelnek , kil':pm'k 
a kerelbol. JI:lIlgJuk, mmt e l1enMlh:.lal1an harci ri"dó, 
I~Hg't\'al r:.gad : máskor IDeg szeliden megnyugtat, mintha 
"1rágos réten, I:l ss lÍ csermely partján. andnlul,;llr.t, Most II 

lelkesedés borU l:'mgbH , m:ljd sz{'gycllérzet fu~ e l. a min t 
hlztalól~g. in ten~k fe léd. a\'agy luegdorg'llnrlk :I te j:l\'ad ra 
_ I~lkl t. l sz.t~ s:l;,;oda t Illlmkálva. Ha csak fö lsóhnjhlsz "~ 
neveI ket IIn:udlm f/lgl:tlod , lll:'lr nz is jól tes1. néked, 

Mélységes nagy igazság V!ill drejtve a testté V,I1t Ige 
lanáb!in. Islen. aki 011 lallp:mg a szikla kebelén, ott iI1a· 
tozik a virág kclyhéh\'n, ott S1.{,rnyal :\ mndarnk röptében. 
_ földi eS7.méleliinkJ.öz közvellen közel 611>':1 - nekünk 
i.o, megllllltflljll 111at::,ít , még p('diJ: emberi :llakban: az Ü 
\'Masz totl edéll)'eihen . S amint l'gym:'ts sZ(' lllébe tekin
tiink, úgy tetszi k nekünk . mintha ls ten maga mo~olyoGlla 
lelénk. _ A Imgy t nd ,,~ Bunsen az ö hlÍséges ': Ielt{lfsá nak 
_ a halfllos ilgyon _ elhaló hangon, de mélységes hillel 
lllolldi\ : .. A It' orccic/QII me9!áI/o/ll u: Orö/.:J.:évol6t." 

A biblia. 
(S. T . t.oleridse.) 

,\ho\':i csak :l l é lö kijelentés ~ugara eljutott , :Il embe
I'c k nemzedl-kröl nelll~edékre l>ok nemes ösztönzést. sok 
l1lcgs7.ivl('l ni \·"ló dolgot ta lá ltak a Szentirásh:lIl. A S1.1I· 
l;ii1k~dü _ lelki túpl:·ll':kut, a J:yönge - erő i , :1 szenvedö 
_ \' Igasztalás l j sül még aki alig-:llig tett \'olna méltó "rr:. , 
,, 7. is Illcg t:llálla bellue az isi en i kegyelemnek örök fornis:'!' 

A biblia föll:'lI'ja c1őtl iink n szellemi világot, anélkül. 
hogy megfeledko:!wék :. mindennnpi élct kÖl'etelményeiröl. 
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Nincs :l l H jÓlét-lé lek, a ki vil la ha _ vala m i lIIon-módo n _ 
ne t:IP?sl, tnlla \'ohm, l~ogy. s1;ép "cmcnyei, 6; kín7,ó aggo
d illm:lI, legszen tehb vagy:!! cs gondola ta i nem IO\'lI IííIlÓ 

61mok cs :,brúndok, JH1I1CIll fl ng)'n! i iizene lek é~ 1úromr,sok, 
mnc[yck s7.iinlclc.niil elötti ink lebegnek és magukkn l "agad
Ilak bcnniinke l. 

Ogy " agyunk "clc, Illiu! a za l'ú ndok. a ki a siil ~ 1 éj
s7.ukilb:lJI hirtelen IlIcgpitlant cgy rl!nycs csitr :.gol , hnbo7.v'a 
fill ,mcg cgy darabig . nwjd 1:IIl:í cs tnl:Hlul te ki ni ködB; dt' 
amikor Ilagysok;ir:'l ószrcw$ ú . ] lO/::,Y egyik u tas II m:bik 
nY~IllMl:I lépn ', rllind-mind azl :1 7. {'I:~' .,\'c7.ércsill:lgol" kö
\'cll , 1 1I cgkCllŐ7.lc ti Ö is a lépteit és bi znlnrnnwl h:llad 
d ör ... Bb:alnlt1 egyre t'rő sbödik , :lllli ll t ill is. oH is al lii 
m entén ős i cmlékjc le kkel IfII(llkozik . Minden iken oU lohog 
('gy iir i)k mécses s r:lj l:l lIlIIlak a z:lr:'tndokna k a neve, a k i 
:lzon :l szent helyen pill:lnlolla Ill eg :\7. iga 1. \"i lágoss{l gol. 

Szenti rásunk g:l1.dag t:'u'h:hából mindenki úgy "s any
nyit merít , :l menn:v ire éppen s:diksésc V:lII. ,\7. éhe1.ó -
melln~'c i 111:11111;11. A szomjuhozó - kri stúlyti szta vizel . 

A biblia támasz:l II syfun oHal :1I1I1ak és fl gyöngének. 
ő " öme és d iadaléneke a győzedelmes lelkekne k. A hibli:i · 
b ,m Iste n szÓlln ih07.1.:'ink . a z O fö ld i gyerme ke ihez: és az 
ég i ,\I ~' : I lrgjohhall t Ildja , hogy mire \" ~ n ~ 7. iikség(ink. 

~Iunkúru rel. 
(I\. W. Emerso ll .) 

.. \ jó Is len mindnY{ljulikat felruh:iwU \": da melye.~ 
l ehelseggel az :11k oló munkára. AzI a munk!!!. a mit mi 
v6gczünk , h elyc IIiink sen ki cl nem l'ége7.heti ... Dolgo1.1. 
h:l l , fia m, serénycn. V6gezz el mindeni II maga idejé ben. 
Akkor lUajd nié rs z arra is, hogy m(!sok helyett dolgol7.. El 
Il Z igazi nyereség. Ne halog:lss, ne tégy félre soha semmit ; 
mert a hnlogat:\s haUllos nyavalya. Legyen mi lldíg valami 
üd\'ös-has lllOs dolog a ke~ed ügyében . Akílrmi ; csak fog· 
I:llkozzúl \"ele szereielIel , mert al mindig j:wadra szolg:íl ... 

A7.ulán szoklasd honá magadat , lides kis fiam , ahho7. 
is. hogy munkúda t nla posan vlig(!7.d : s7.ívvel· lélf'kkel , les· 
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jobb bel:"ltúsod , leljes tehehéged szerint. Igy lassan-lassan 
kilüns7. Il te társaid föl ö tt . .3 bizonyára akad majd olyan 
munka kör , a melyen még :IZ irigység is n eked foujll :!dni II 
dicsöség pálmáját. 

El II nemes, lankadatlan muuka egy" t1 :l1 s~ép és fen . 
költ gondolatok hordozója s éle(Üllknek iga7. i remekmüve. 
Ez boldogít minket legínktibb ezen II földön . 

Ilyen legyen II le munkád is. Nem fe lemlts, nem to l
doU-fo[dott : mintha csak mosl kerüli \'o[nll ki II ~ Úristen 
lizent kezéböl! Lángbe tükkel i7.7.ék raj i i! a7. örök _ , . .. " mpnma lur ... 

:\hm k:ll":! fel! 

Két ablak. 
{Ed w;lnl Carpenicr.) 

Ejnek éjuak:iján kint iillem egy kis kunyhó kiiszöbéD. 
~1I a s zobából a ny íláson át bágyad t fény sZl1rBdötl s 

011 Villogott az ö röh öld repkény klÍSlÓ lombjain. 
· Egyszerre csak kinyill a fejc.lu fö lö lt egy ablak s egy 

kIS gyermek kandiká lt k i rajta. 
· Belé tek.i ntell a feneketl en nagy éjsza kába s le lk e meg. 

pIhent a CSIllagoknak rezgö t[lborán. 
Es ugya nebben a pillanatba n \'a lnhol messzi, cgy isme

retlen tii ld tekén , egy músi k gyermekarc kllndikMt ki az 
.nblakOlI s II mé l'het ell en éjbe blllllUlt , éppen ügy, mlnt a7. 
elBbbi kis gyerek . 

S más' és m ás viltlgok la kói szinte kiv!mcs ian tekin. 
lettek a nagy éjszakó.ba. . 

· Dc IUirul vísszaborzadtllk és llIegremeglek; meri scm· 
nu egyebet nem 1:'lIak, CS3 k mélysliges ü rt ~S igy kiá ltot. 
tuk fe l: "Ob, mily söté t, o h , mily véghcletlen, oh , mily 
rettenetes az E:js7.uk:l[ 

Pedig ami ulaI! ök igy töprengene k _ lslen szemei. 
ve.1 ~ éz\'e - a vilflgmindenségbe n ö rökös Nnppa l vnn: le lve 
millió napok s ugárözönéveJt 



n a lha.aaIans'g. 
í ,J. I~s t li n Ca rpcll ter,) 

,\ kcrdés m cgold:ls:it h itlha \';"l'juk ól tudom:inytót. A 
tf'I'mt!slCt ti tk{m a bölcs elmcrengh('1, dc a megfej tést Hlar 
" jö \'öre bízza. Csa k " hit hatolh:lt ;1 dolgok mclyére, ki
jelenh'e, hogy lelkiink bccsesebb, m int a kMhimy bolygó 
cgitc.., t " \'alamennyit könn ycn !tH is é lhe t i. Hal h:lt :illan 
lé tt el szí \"f'~e 'l elhorduz h:lrm i nehéz so rsot. b:"irmi , 'c<;"l.te
<;éget, mert ami a s"l.cllcllI tVl va ll s :HUllIk tu lnjdona , "' ,:f~'is 
f'>UIllH:lrad , :1 többi Ill eg - csak poly"" és .~: Ila k ! 

1I :'l lh:l 11 IWi> kihül s a " it :lg Illeg\'énh ed _ "k k'lr? . . 
~Ii l e~z. mi történik akk or ?, .. Nos hú l, ak kor is johb :l 
szeretel. min t :l Z önzés; az igals:\fI, mi nt :1 hallliss:íg; a 
l is 1. tas:ig, mint ;1 bll jn "úgy ... iti ,:s mos l is ,"Ta kell löre
kedniink, hOfi)' :I "akok I(,ss:ln;\k cS a ... ikelck halljanak. 
lit j0<; most is ki kell szalmdilallunk :1 foglyoknt s :1 ve
s7, cndű k(> t minden úron m eg kell mcntcniink . 

II" örökké nem is é lhc tnénk , hU"l.IH'ltjllk fel a legjob
baJi aral>znyi I'°tiinke l. Az igazsúgot. amelycrt n;ll)·nap uhíll 
k iizcliill k. hó _ jég _ fagy cl nem temeti s hih·ItSiillk , 
;.:-yel"lI1 ckcink é~ b:\I'(,laillk ~z(> rcl c ll' d:,eol " h\IS síri ma
g'lIlll)'al . 

IUnlli légyen is a ilU g}' rejté ly, ezek ma igy vann:Jk, 
így jelentkeznek a mi SZ(,ffillllkrfl. Ha milldj:írt szét is rob
bllllna a fii ld s ahúny:ln annyifelé sodOI'la tn{lIlk széjjel, 
m:l mégis érdemes nem esen é lni és jót cselekedni. S az, 
aki a pessiulis taval a "ilagot a ha llH1 tat1an~ :í!l nélkiiJ -
értéktelennek , a7. c'rényt - hi li abrú ndnak S :I Z Is ten t -
,'uni! (,sn:lk tartja, _ (Irulásl követ c l :oz egyeBen, {'rők 
IgillSilg ellen, amelyet megismertünk, _ megtéveszti a 
multnak összes " h 'm:'nYllit s az é\·c7. redes tapaSzlalatot 
sil r1", tiporja . , 
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Változás. 
( ,1a11l ~~ i\I:ll' tin ~:IU . J 

Eteliink ;HJu lldo l ön'é ll ~'<' a z ürükős vú lluzll l>. A' \'irag 
is hllttó le"e1ekből Illcriti S"l.élJségél. S \lines o lyan gondo
la t, :íldoz:ol és jóreménység. amelynek Ile VOIIl :l olyko.' 
~züksége e röpr6bil ra - II szenvedés néma könnyeiben, a 
kfs(ort ések ór:'ljrl1l. ,\7. örökkéval"t csak l'gy nyerheljiik 
l\1eg, hogyh:1 k(oszek \ ' ng~' IIJ1k :I Illlltandfl ,.·tel iir;imeirill 
h' l11" IId:o II i. 

Igy ;'I tt \" 1II :I dolog, egy perc re ",e riadjunk " issza a 
keserií pohúrtól. Es ne óhajtsuk a fe ltc tlen nyugalmat 
ulinde ll úron . ElIenkezö1cgo tMjllk ki kebliink(>t vészre és 
" ilmrra l> har:il kozzunk meg a halill és n veszteség gondola
t;Ív,,\. J ó és balsorsba n e:,:ya rúlll bizton és bútran tekint
.~ iink előre , fülisme rve II fel ad:ltot , amely mire:'mk vúra 
kozik . Sil t a miko r az istcni kegyelem magH ncm gondos
kodik oly:1 11 alk(l llll:1krÓI. amelyek tétlen szemlélödé
SÜllkböl kiragndj:\Ilak minket. mi magunk keressiik az nl
knlmal. hogy ":l1amely érdcllles iigy olt:',r(m ünzetlcniil 
meghoz"l.uk a magunk illdoz:ltát. S ebben :1 szent 1111Hlkában 
\"·7.essen bennünke t :1 snj~i l lelkünk SIlS:l Il:lt:'1I1 kivül azok
nak n viharedzett hősöknek dicső péld:í jn, akik ;inkén l 
,"('tt ck "úIIaikra II mi,sok keresztjét . 

SZ:'lIldékaink ti sztaságú l, a becsület szentségét napvi
ll1gra hO"l.l3 majd az igll7.S:ig tflntodthalatlnll s7.erelete és 
:1 n tokball végzeIt jóesclekedet. 

Bs ha egyszer :I hultll hideg keze tez:',r'ja a f(ildi vúllo
~úsok bel!lth:l t:ltI:lII sorozntát , a múlt o lya n szíllben ft')g 
feltíínni elöttünk , Illillt a z Éden kertje s :,7. őrök béke je
gyí'!W1\ tiilldőköl a bizonytalan jŐ\Oő ... 

Fé le lem né lkiil és nyugodtan bízzuk h:"t\ magunkal aZ 
üristen vezető kl:'Zére! O majd ráveze' benn ünke t arra az 
öSl'tlnyre _ nz igaz útra _ :lmelyet a szenlek és igazak 
nW,:fszenteltek a mi S7.fUIlUllkr:l, haladvn mind II mai 1111-
pi/o:lau a h(1I1;lt "k Em herének fénylő nyomdokúban . 
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Ami meg marad. 
(Brooke Bedord.) 

Enlbcri c.ldilllkllck nincs és IleIII is Ich cl magasabb 
cszm~le l c, tisztább .Js SZl'~nh'bb örÖIlle és holdogsilga, nlinl 
nükor - n1agunkrúl cs önz,) célja inkr611eljesen Illc"felw_ 
kez\'c - jót tcs~iiHk ull'tsokk:)!, :I mi hitünknek cselédch·cl. 
Ennck :I ])illan 'lh lllk jólesö melegségét á térezziik II Ini szi
' ünkben: s jóicItei nknek emléke, mint egy igazi erőforrá s. 
\'t'lg igkísér benlliinkcl 'lZ egész életen ál. 

TlÍllllek c\'ck : jönnek én :k ... Nap-nap II!ÚU erönk 
hanyatlik. Ami eddig boldogIlotI , lass:mkint c.lvcszili f~
ny.! l, csiUogás:\!. Min i ősz i ({t ró l a sárguló le" ,H, he l'vadoz\' ::I, 
hullanak fl.l:'i szép reményeink. Csak egy "an, :lmi megma
rad ; ami nem hervad el soha ... Az u jótétemény, amellyel 
- magunk is esendők lévén, - föl emeljük az eleselt ekel. 
Az a mélységes öröm , amellyel gyönyörködni ludltllk ti 

mindenségben, Istennek örökSlép "Uág:íbun . Es az a lelke
sedés, amellyel mindvégig részi óha jtu nk ,'enni a nagy 
te remteltség harmonikus munkájában. 

Ez ti Krisztus bölcsele le: ez az élet titka. Es ez nem 
is olyan ulólérheletlen. Illint ahogy igen sokan gondoljuk. 
amikor arTÓI , 'an Szó, hogy ideáljainkal megvalósilya, azo· 
ka t ál"i~)'ük a mindennapi ~Ictbe, .. A maga kis körében 
mindenki lehel vakImi jót. Tegyük ezl későn-koran s la 
llaszt:!.tni fogjuk , hogy amit m :lsnak oda :ld lunk, alla l ('sak 
a mi sth 'ünk lesz jobb, csu k a Illi lelkünk lesz gazdagahh. 

Ez az, llllli nem hen'adha t el sohn. Ez az, nmi örokr<! 
megtu'lrad. 

Új Vall .... 
(Dr. S. M. CrOlhers.) 

A valláSI senki eDlberfhl k i nem találta. A valll\s t 
.. enki emberfia el nem tö rölheti. De am ig csak a kortársak 
kebelében a ,'all:'lsos érzés nunteg)' önkénl jelenl.kezik. 
biztosak leh etünk afelő l , hog)' IIZ hova-Iov:'lbb lllind s~ehh 
és igazabb, vOll7.6bb és nemesebb alakol fog mag.ira ö tt eu i. 
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.\ vallas Ilcm úgy pollyflut a!:', az égbül, lUint valam i 
('soda. Eredete ill van :o mi közvetlen közeH\ukbeu. Az éle t 
_. fl val1(ls: II \ 'allás - EleI. I~ llllek erkölcsi és szellemi 
demciben advn Vlm mindenki sz/im/ira. A vnllás _ fej lő · 
dik. S mikö~ben nl alkotó ~Iemek módosuhl!\k és :Halakul
llflk, li s~t\l lnak és megnemesedllek , előáll az fl vallás, 
a melyre nekünk - napjainkban _ oly naf:'y s7.iiksé-
giink V(ln. • 

A szenvedö, de szcnvedései kÖ1..bcll is mcguentelt 
ö römet éh 'e1..ö emberi sloh'nek (I va lJ{lsa Cl . Ez a VflllfIs új 
rendel. Ilj világot teremi a zl1rzavarbóJ. Es én szeniül lUeg 
vagyok győződve, hogy n Ill i korunk kivaJóan a lkalmas 
eGY ilyen tisztilIt , egyetemes és reményteljes Kijelentés 
bcfogndflsli ra. 

A mi korunk, ez .1 moderu " ilftg, ti luaga vcglelcnüJ 
fejlett techllikájá"(\ l, tudom:íuyos eszközeivel és nyugha
ta llan lelki problémfth'fll egy (lj \':111(ls mag"út hordja a mé
héhcn. Ki tud ebből n zürl.:warból kibontakolIIi ? Ki tud 
ebben a k:íprfl ~:lto;; (lj i'lelben liszlúlI !illui ? K i más, mint 
a jtlzan felvilá go~odiis banilai. aki k minden igazi erkölcsi 
é rtéket eleit6\ fogva szfunba\'e llek, IIlcgbeesiillek és tisz
teletben tarlottak. :\Iost h:íl ilt az a lkalom: teremisünk 
elsö ~orba ll is önuiinmagunkbnn s azu\:m körülöttimk az 
egész " iMgon összhungza tos és békés, boldog I!s nmnkás, 
szcpséges, szabad élete t. 

" Iert ez az - új "all:'ls. 

Az igaz"ég cőzelme. 
(:\Ia II i II i.) 

,\z emberiség Wrlélleté!J.eu nevezeles nagy korszak 
z(lI'ódik Ic, hogy heJye l adjon :ll: ul!ma köve tkezőnek. Jós 
igei már jóelöre felh angzollak itt is, ott is: de az Ilj ludo
múny igazi Mestere m~g csnk eljö"endö valn. Es :1 Meste~ 

.' _ nz idő teljességébeu _ csakugyan eljött. Jö"őbe lúlo 
prMelll i lélek, te lve túlflradó szeretettel. Aldozatos lélek. 
aki milldell l n 7. égi Atya szenl tetszése szerilll cselekszik . 
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Em !"!~'fclt) l1i <; mlw l' , :d,illl'k "iues H iikségi: <I mi <.licscr c l_ 
IIlOudHM lllknl : ml-rt H1. Ö cg~·s7.e r ii Jle\'c: .1 ':7, 115. több csu 
d li l IcU :Il'. idök ~or:·,u . mi,,1 :lIlI('IlI1~'i Illeg "an iiriikil\'c . 7-

;ireg Bibl i,' lmlJ ... , I . 

Ö jiiU j·s rt':',hajoll az omlalag \' ilt\g korhadó le lemlTc 
és ~~n::~~ lge llli jlr',b:'i ll :. azt at. il hitenek szó1.a tos crejé ,'cl. 
O ,JOli " S vég telen s1.ú rwlo mtnal te kini cll ('rnberl'L rsai ra. 
aktken clholll itJyosuU :11. Is te n képe li tanitan i kezdé ökN 
:l7 lij IlIdoll1ú lI )' i/:;' ;rl- : Szel'clcl _ :\ Id ozal - Orökélet ... 
!::s ;. h:llolI ~ell'~III :lIl(oU . Es a dermedt sú\'ckbcII lí jra Illes· 
uI.JulI a l'. CS" !i;zscgcs c Ic i ycrkcri ugcsc .. o\ mi nem s ikerül t 
a j,,"ln~k(ldó fil o1.úfi{mak . ez t mcglcre mlc tlc. "ll lóra "ú l-
1t\lIa . az ö~z ! ii ll öS en.i·s. Az {n'ilúg l'Omja in fö lé pült a k e· 
n·,:.:kIlY ~\' l l ug, it s1.a lmds:íg ' 'S egy~nlöScg kr is7,l usi h iro
dal mu. I:,s a:.: ls ten keljere tcremtell I'ulósilg lel'e le tte Illa· 
!l:1I'61 :~7.1 , :t lll i .. es.~' ndö c~ földi Ill iu:; s igaz emberségebell 
m egnYll o tl a dul 1111Ik a tökélele~ é le t lit j:"!!. amell'en l ~t (,ll -

h e7. hUI·,, - t(.l'fIhh miml kö~clcbh i'.~ kÖl,clcbh jUII ~:l h )t)k. .... 
lü is:.:l lIs JIl l'ghal l :1 kCfCS1.tfúlL. Dc micIölI megh a ll 

\· •• Ina . rÖI' id e le tM"'II. "'0'~re r ii tanf ti""ib;L11 kii~ülte né p(' 
\'tI a l. örömhí r!. " 'l.j·r('lel "s mq; \":'III:l s üriikk"\"a lú C'inU ' 
gf'l iu llI"l. 

I, il ö l I'c ll e, Jlvlll,all Il v/. l:! (:1.I ·kc l :1 s~" JII i~ckt,t t 

O lllaga Iwt:\m:.:ot ta ll i· .~ érthe löell mcglllOJld() lta volt . ho"\' 
:1 jú Is tentöl , a ~ Ü lue llllyci élks .\ lyji' lúl. J úl tudjuk. hog;'· 
a ke l·cS1.1 kínjui kii7,ötl i" - al. :d do1.ul t'öméges il hil;II (;. 
Imll - Oho~:':"1 im(ldk(l7,oll . III ke~düdik ;1:': ii va lódi gyú-
7.j· lme , allu!lyllt·k - mig :I I'il:'lg vil{,g II'SlI - , .... g •. 11('," 
1'''' lI .~nha. 

Higy je lek húl. 1.·'II· .. ·rci lll . IligY;"'-"k li, a kik :11. iga l, 
i' gyért '7,(' II ".I:d t(' k ,. h igy jclck a:.: ii hilé,·d. Higy jel ck ti 
:tJlo~lolol; , ak ,ket a J,'!t'III': ,I I> I' i l:',[,( CI Hem i"me r . be II l'l ll 
f .. gad . higy jelek egy sl':ebb és jobb jÜI'ű1wn. ll igyjclek hő· 
,,'-,k, aki kel a Jn Hi gYúl'r, kor l:'u:adúl; lIa k hélyegell. higyj,,
tek n: l\l'nlhclleH bútorsúgúl':Il t, d icsü keresllhonlo1.o , 
nak . aki "'·gtcre is di:lda lnJ:lskudotl. I-Io ln:", I:o li,n m :',r " li 
,zeII t h:',I,nrú!uk 7."'S7. l:Jj:'1II j.; 011 raK\"f';': :I ;':YI;lI{·lcm g!óri :l" 
n,i ll:1!(a ... 
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J:'Jrj:jlok :l Z ö nyomdokain ! Ne fé ljetek l Am i si került 
a Kriu lusTI:lk, miért ne sikeriiIheine - Is tl'n "t :í n - al, 
er.:l'u emberiségnck?! 

Csu k h ij.(rjelek: ,'~ !(VÜW; foglok. 

Lincoln llihallá§ll. 
(Willia m E. U:Jrlun.) 

!lb:.:el; cgy h tenbell. népek és nem:.:elo:k ür i:.:ü )I;.s:.: IO· 
.. ú ban ; ;1 Illi jösiLgos Teremiünkben , gondvise l ő. Illennyei 
éd .. " At y:,,"klmn, akinek Indta é~ :lk:lral:1 ní:lki'ít ell~' haj· 
!,l.i,l is a mi fejiinkról le nem e~helik . 

tlislIek !l7. O örök ~Ientséllében és i ga7~~úgoSS:'I Il:J bIl Ll. 
El fog: ldolll " Slentirás fö nséges tani l:'ls'll, mcly " történe
lem l:lnus;,ga szerini !illíl ja és be is igUlulja, hogy csak 
a l. II n CjJ igall:ln huldog é~ \'alúba n '1Idoll . :llllelynek Ura 
é~ ko r m{ulYi';ója a maga ssúgos ls ten. 

l-lisl,elll é~ vallom , hogy llgy :"Il egyes..,k, milli :o ué Jl 
Ill :og:l :t ll rlltdóa n rdl I'annak I1t :lh'a erre " mimlcl1ck FöIöH 
,,; .Jú b telli kegyelemre, amely nek :lj{l1\dckail a :\:.:ellll ('I('1; 
köz\'c tfl i a mi sdnlunknl. I~ "égei t hiMinknt és bíineillkel 
m élysé!;:!!s "I ÍJ1.:"I:l1 meg kell ,,;dlnll unk . I; cserii kij llll ~'(, k 
kii1.öH is hi zl':1 :1 1. őrök Hiró a tyai bocsánnl ílban. 

Hiszclll és l'a ll o lU . hogya i\Iindelllmló jelen van ~ I n,i 
é lc liink' rend jén :Il. üröm diad:llu1:ls perceiben. f.:s 0 11 I'U Il 
a SZOllwnisl',g ked\" l': tlen óráiban, nmikor il l. () biinleW keT.e 
c.~od lÍ t mii \"l'1 {,s " Illlllú rnssi';at is :1 mi üriik jal'lI lll;r:1 
ro nlítja. 

Hi sZl'lII c' ":1 110111, IfOgy " Biblia :f legm,gyuhlo killcs: 
lIlellycl :' Z Is ll'n jó ked vében 'l júndckol lil meg :IZ emhert 
I1 C 'II ~clct, Ez :l kö ny" iíni a m i "úlIll llnkni :I " ii iIg M('g,'úl
lój('Il;lk n:'g rc udclctcl. 

Hiszem c~ "lIliom, hogy ezeJl a "i "igon :I legfühh lü i" · 
" én y ai'; Istell akarata. Haj ta k i"ii! nl ind en emberi hizn ko
d {,s h:lsT.tal:Jn és lIi :1 b:\\':lló. ,\ I O ~ef.( i1 sége lIt· lkiil nincsen 
si ker, l1il1 c.~cn hohloJtIl I:ís, .o\ ki Oht' IlIH' hi7ik . ,nh'l ttH'Jt 
IWIll CSHla l l;mik . 
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ED tehá l engedellUes eszköz "fl.l::yok:lz én mennyei 
Alyámnak kezében, Csak :ul teszem, csak azl klvlmom, 
ami megfelel az O szent akarntának , Ezért adok Neki hAlá t 
minden napon : ezért iJn:i:dkozom teljes é le temben, 

Un nepélyesen fogadom s a lelkem üdvösségét is reá 
teszem, hoJty e földön a reám blzot! munkát Mven elvége
zem. Az ú risteu parancsolatjá t követem mindenekben. Sen. 
kit se gyűlölök: mindenkit szeretek. Es az igazsllgért bM· 
ra n s lkra szállok. 

Bfzó reménységgel im:i:dkoz,'a :17.okért , akiket szeretek 
s ak ik engemet szere tnek, lelki szemeimmel már előre 
óhajtva v:\rom és éh'ezem - Islen után - a viszonthit:ís. 
édes örömét :11. én id\'eztill társaim szereti} körében. az O 
or51.ágában. 

Ez az éu hitem : ez lIZ én ,·nl1{lsom . 

Az ifjúsácé a jö",ő. 
(Chnrh:s W:lgnl"f.) 

Sötét felhők boriljúk a látóhatárI. Egyi k h i],ilból a 
másikba esünk. Mindenütt zavar és fcjeH cllség uralkodik . 
Ennek keseríi gyiimölc.~eitől fanyar a vi!{lg képc. Es én 
mégis azt luoudom : h igy jünk , bizzunk n jövőben i VIII fI Illi 

új , diadalmlIS érzt!s lobog az ifjús!\g szh·éb~n . 
Ejjeli álmunkból fölserkcll\'e, ~ l ggód6 lélekkel figyel 

jük az ég jeleit ; de már uabadnbbnn lélekziink, mert a 
sz!\zados Iidér~nyomásll:lk "ége V:lll . A sfr szélén á llva, 
megmértük annak mélységeit. Hitiink- rcl1l~nyiink kihnló· 
félben \'oll; de most kidörzsöl jük IIZ álmot szemlinkböl II 
.'Izcnt örömmel könöntjük a hajna l pirkaJ{lsú\. ;'o,lég alig 
szürkiii , - még mindössze cs:.k egy kesken)' ezUst fodor 
nz éjs1.aka nehéz, barnIl köntösén ; de Ifl tt{u-a mégis hitünk · 
reményünk újra éled. A jövő boldog igérete 011 ébredez az 
ifjú szivekben: bfltorság. bizalom l Eddig volt, ahogy vnl t : 
dc ezentúl a vih'ig vastag öozésével és megté\'eszIÖ úlböt. 
eselelt" 'e! szemben !l.llil suk oda mi nd ig - teljes f(,gyw·r. 
zetbe' l(- , IZ egyszeriiséget és az igazs:'iHOt. 
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S-Lentek Egyessége. 
(Chnrle.~ Hargrove.) 

!.stcn házAban n nü hitünk és [idvü~ségiil\k dolgaival 
foglalko1.llTlk . Mul{lndó földi érdek nem köti le figyelmün . 
kel, am idön H7.0kra gondolun k, akik m{n megfutották It 

földi pály:it s elh ivalta k egy mngasabb szolgálat ra. Ogy 
tetszik nekem , hogy II mai szent napon mind itt V:llllwk 
körülöttünk. lit vannnk , akik valaha " eiUnk együtt inllh t
kozlak. Iti vannak , :l kik pénzt, idöt é.~ frl radtságot neu! 
khnélve, ifjiii le tk ... ~cdésök legja\'fIt szentelték a köz,,! 
oltárra. 

lsten igéje, l.sol túri dallam Ilem csendiii többé ajku
kon . l3arlttsftgos tekintetök sem köszönt immÍH"on minket 
a kapuban, mint azelőtt . Nem CSOdll, ba szinte fáj a .nl
" fink , hogy többé nem lút haljuk öket tesi szerinl. De amit 
II föld megtagad mitőliiIlk . {lzt a jós(iHos ég meg:ldja mine
kiink . amikor Illi is II mi alyái nkhoz lakarfUalunk. 011 -
Almduí.m kebelében _ a. szentek egyességében, az élő 
hlellnel egybeforrva, élnek a meghnltnk is. 

Bonla koz·1.IInk ki hát szerett eim , b{lr egy pillanatra, a 
földi érdekek dmva szövevényéböl és meriiIjUnk el :\z 
örökkévalóság hnldog szemléletében, hogyha meg :lkn 
runk szabadulni II halál félelmétől. Ni ncs halál UII IlHk 
számára, aki nem n mának él ... Testünk elporlad ; tic II 
lélek nem kóstol halált. Dermedő kezünk ha neu} is érzi 
II reá.ja nyomoll bilcslÍcs6kot, egymást szerető lelkeink 
öleJkezlli sohn Illcg nem szűnnek . • 

Itt vannnk ... Itt \'ammk , nkik vulllha is velünk 
egyiill imádk01.tak. Szentek egyessége _ életben·hnIAlbnll : 
Milldörükkf>l 

'" 
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Jelkép. 
(Thom,,~ Carl~· lc. ) 

A jeJ kcp d:sz il1l IHok . rész ini ki jeleutés. Az is fou
los, amit elhallgat ; :\7. is. amit ki mo nd. Ebbül a litokzat()~ 
Ilcma bcszédhő l sz iilelik meg a~. Ig,lZS{lg. Elt~g. ha rútl'
kinHink eg~'-cgy il yen egyszerii peesi'lrc, ,"agy egy Jllth"· , 
SZiCSCll kidolgozot! jel"cnyrc s lllúriS megí'rtjiik :ulIlak 
benső larl;'llnül, idiijúrl;lnll lIlindig fvkozódó jclcnH:.s.:gét. 

IH " kcpzelcl miS1. likus CSOd :IVilúg;1 halalmúba ke rí ll 
és lcljc~cn leköli ;, mi "zcgéll~'cs kü l ső vBúgllukrl1. az c r · 
zékszer\"O.,k l'rú,wi himd:llmút. .\ jclkJ'pl)t'Il, az iS,ui sy m 
bolum\)'lll, mindig '-an l'alUIlli. :lIn i hol lis7.1'OII . h,,! hOlll:i 
]" OS:III rc,\"czcl :1 Végtelen Szellem JlIcgjel cn,\~i múdj:linl . 
.'\ Vc,<tclcn iu cgybcuh-;ld a \'égesseJ: cz ,dtalle>óz lát.l1atúvú 
:. ti!n'?~zÓI\"·Ul e ICrhetö\'é. Ilyen s eh h ez h:l ~ol1 ló jelk~p~k 
vezelik és konu(lnyozzák az emberi, akI boldog~;}g<.ll. 
,n' agy boldogtalans,igúl jórészt czckuck lulajd onith:d j:o. 

Akarva, nem akan'a, IllÍnden old alról ilyen sYlllhvl ll -
1lI0k vesz ik kürül az e mberI. Maga II Vi1(lgegyelcm is l ula j
d onképpen a l e rem tő Islen roppa n i jelképe .. S .. I e~y iik 
m indj:irl hozz,L hogy :IZ ('Illbcr is :1 llHlga lelki nlag:~I):Ill 
Is lenr e IIHI I .. 1 --issza. Va gy lalún nilles l11c lyebh symbo hkus 
jelentősége 11Ii11d:llln:lk . :Imil cseleksz ik ? Nelll :I litokwlos 
isten i erő nyilaikozik meg azokban? Szóva l, Idld c~ úldo-
1.:I II al nem a maga őrök E\':lngcliu lllú l hirdeli -c a szab"d 
súg jcg~·ébcl1. mint az é let, a tCl"lll?Szel és ~I törlénc l~\m 
fo lYion Il1cgújhodó Messi:'\sa ? .. Nmcs egyetl en kunyhó 
a i'üld hút {m. :llllelyben n e a z O gon dolat a öltiitt \'olu:1 
l e~te t. :'I Ii1l(Icn \útha til jel l' szeriut :1 1(llh:lt:III :111 d o lguk 
hurdnzÓja. S :I m ilyen ml\rtl·k hl'u sy m holiklls. ~'gybcll :o 
kg~zentebb. élő "'llós;ig. . ' . 

. Jelkép nélkül :lZ ember lanaesl:ll;lJlul aBan a a vilag
ba n . Sz(iksége \"all fÚ , mint ~ , m ind ennapi kf'nyérre. Az 
ember iség lör tén elében ~'7.ok az igazi nag.\' korszakok. 
amelyek föli~llIerték és meghc('s iilték " jelk.·p mélységes 
e rkölcsi jelenl"ségét. Benne 1:"lIt{lk - II lélek ~ze1Ue i\' el" 
:IZ isteni ak:lr:lln:lk I\f'"lvhez " s idiih iiz Itiitiill megll ~' il;} t

kr)z:"~'II. 
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Legszehh jel ké p :17. , "mikor az iró ó :1 kö lt i'> anlaga 
:llkol;",,,úball prófCI:1i magasla Ira emelked ik s 'IZ Ü islén('1 
a nagy t őmeg elfogadja és aZ Orökké\'~.lót megille tő im:",. 
d:ll lal "eszi körül. Ilyenek ti "~ll1:"ts i jel képek. S IIC1II b 
\;lll:",s, alllc!yiknek nincsell ilyen 1('lckemelii i's megn.\"u\,(. 
laló sym holumn. 

.\ kiilön])üző korokhau - 1I1:",S lI ' e;; m;",s klllt"lrál i ~ 
[<Ik mellett - természetescn. ill;;adowtt "s \"ú1tOZ('SOll 
menl :'11 czck lwk " I'all{,si jelképck nl'k :1 tul ajdonképpeni 
ér t ck~'. ])~, e ;;~' Ilem ":'111 01.011: .. :~ lIell\ \',lIloz;k - .. Jéz"" 
J,riSzlus tegna p i:s m:l. és lI\indÖrŐk k" _ u;;yanaz!·· ... 

.. \ legl11:l"gasa bh isteni jel kép _ ,) i\:"17.:'lrethi .\Ieslcr, 
"kinek é lete és t:1l1it:" S<l l'gy it j \'ilúgot tilrt fül ,l m i sza· 
munkra. :\z emller i gondol:it ill eh'rle :. leWponljút: e z 
ugyunis - il k risztusi kcre~zléllység. Ez is jelkép ugylln. 
d e II Tanít ómester tökéletes "zerc!eléIlCJ rog"a reá szolgál t 
;lZ ürükkél',lhís:"lgra, és alTa , hogy hU"a -Iol":'lbb milld mé ly_ 
rch!itóbh:1I1 fog lalk')?'zl1llk .-e le s i ga~. emberségél is len b 
.\?:ilid ~~kaillkb:111 .;~ ("~c l ekedd eill kbell IIl UI:lssuk ki. meg
valósil\';! <I~. :"1 11 al:l hirdclett i,kIHJl"Sz:ig:í1 a mil1{l ellTl:l pi 

. ,·'lelhell . 

Vallás és Költészet. 
IC. B. ,10.\'. ) 

Vali az emberi Jeleknek ke t l\('nH~~ '-'szt ŐIll· . ,\z e"l"i k O. 

nÜlld cs iohil:lIlal leboru ln i készle t a minde l\lllI tó IstcJI 
súnc elütt. " m:', sik dalba olvad ajkaiIlkolI. E z a ke tt ;; 
cg~'ik a lIi:"i ss:d rokon . Vall:is és kőllés1.ct ug~'anegy t e rem tő 
szeIIcm gyermekei. I{a rö lt ve habdllak az elet útain, hogy 
m i II kl' t boldog it S: lll11 k. II ogy hn ol y kor-o l ykor e l 1:'1 I'olodna k 
egy mústól, " kö ll ':·:.zet dnrv:I ,:" vissza tasz í1 ó lesz, :1 val· 
Els l ped i;: ll1cghhl it júk :1 d og ma rideg kötelékei. Legjohb. 
ha jó teslI'erek módj:'lra egyiil! j:í rn:lk a poros ors d lglÍ\OIl . 
mos t IJ1Hrun "zelllbcsdi llv:l " és~zel é~ I"ihal·I·;J1. m:.jd biza 
k odói'll Illeg:"d lv'l " es it l:l go~ égholt" "Inti ... A \·:I1I:". s :l? 
em beri lé l('k Icg~7 .• 'hh l'i r;'lga: :I klilt{·~zl'! :Ul llak If'g lis?-
1úbb zcnéje. 
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A lélek műhelye. 
(COUU! I\ayserling.) 

I\:r. idealizmus nem tévcdell soha . A tört énelem tauu
stiga szerint . szép és dicső dolog kíizdl!ni II jog di~tdaláért . 
kÜzdeni még akkor is, hogyha Hunak s ikere bizony talan. 
Oc hát ft mi szemj>ontunkból nem is cz a fö. hanem n küz
dé.~ maga: az a7. idelílis lelkület, amelyet útjában fe ltar
IMtatni, kihizöll celjflt 61 eII érItcIIi sohasem lehet. 

Vegyük például Krisztus e ljö \'e teMI, vagy anagy 
francia forradalma t! Mi jó t hozlak elek szúmunkrn? ,\7-
tm yngi jólét terén, "ilOny _ valljuk Illeg _ édes keveset. 
Egyelőre majdnem semmit. SiH :l1.t mondhatnók, hORY II 
mi mai sorsunk és hel yzetünk javí!Í1sit hM ez a két viUlg· 
esemény aHg jrltUlt hO"l:za vnlami jelentős eredménllyo::l. 

Dc á talakft o ll sl k az emberek gondolko7.ásm6djflt . Elő
segftell ék a s1.Ociális érzék kifejlődésé t s lelki világunkat 
újjliteremtették. A dolog terméslele Ul.U\:'1l magtival hou n, 
hogy ezen az (tt on átalakul lassankini a mi s7.amunkra a 
kiih' ilág is: az ft környezet, amety sziikségképpen nem is 
lehe t mtls, mini aminök mi magunk vlIgyunk. Végre is, a 
lélek m(ihelyébell II dun'n anyag engedni kénytelen a fC ll-
5öbb nkaratnnk: it!idomut _ fll s7.cll emiil s büszkén hordja 
mIlga ll az ikcrlcstvérek kell ijs védjegyét ... In memoriam ... 

• 
"Uj Teremtéf!l." 
(J. T. Sunderland.) 

Ez a világ nem is olyan rég i. Ugy tctszik nckem, 
nlintha még csak most hajnalodnék. Az, tl ki nyito tt szcm
mel nézi a világot, alig tud betelni 31. új teremtés gyönyö· 
rével. Es ez folyton.folyvás t ismétlődik - egyre foko
zoll:obb mértékben _ amióta eszével és szivével a vil t'ag 
órifls i tervezetéheIl az ember maga is lIlunkatflrs:l. le li IIZ 
Istennek és :l. természetnek. .-\ h{lúMltttokat . amelyek nc
kiink tejet _ tojfls t _ gyapjn t nyf, jt:lnak ~ igiinkat I'OIL-
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j.ik. (ll. ember s:r.elidHette Illeg; tovl.bb rejle.~7.t\·e belillok 
_ Istcn után - II fnj i ki\'álóságok nemes ösztön/H .. . ,\ 
tr' ljes s1.egfíi és a !öhhi Ilcmesitcll " ir iIS - mind az emberi 
ké:r. "erejlékes mllnk "jtl1Hl k gyümölcse. mnelyen oltan 
Icbe J.: " jó Istennek aly:l; {ddása. Szép (I V:ldl'ózsa is künn 
a domboldalon ; dc mennyivel szebb II m i kis kertünkben 
pompá1.ó r.j1.saszM, amely az Istennek és az Embernek 
egyiill es mUllktljút diesői t i! ... 

Am I'IZ ember t c remtő ereje Llem Sloritkoúk pusztán 
anya!::i dolgokrll . IstellIlek lí tjai t já rja , nz O gondolatnit 
gondolja végig, úllund6 és mi ndenre kiterjedő munkát 
végezve atermészeli vilftgban is. liát IlléS II szellemi vilt'a!: 
fönséges birodalmábIlII . ahol mindcn ébredö nap egy-egy 
új teremtési ... 

Ez a vi\{IS nCILl is olyan réSi. Úgy tetszik nekem, 
miu th;t még c.~lI k 111 0.'11 Iwjnalodnék! . .. 

Lelki egység. 
(Dr. J . F. Newton.) 

Az clllheri ség lelki I!gy:.egc maga uliul vonja :1 tilrsa
dalmi és a gazdasági egységei is. Mi egyéb :t vallás, mint a 
közös mennyei édes Atyának uralma :17. cmberek testvé ri 
szell t szövetségében ? Attól függ tehát :Iz e\'angelium ereje. 
hogy Krisztus kövctő i között mennyire tudja ápolni és 
fe nntartani II tes tvé r iség eszméjét, az igaú lelki egységet . 
Meri :\ kereszténység nem lan, és nem konyvt udomány. 
hanem - élei. . . S mil lt ilyen, a legjobb lanitómes ter. 
nki mélységes gondolatokat ébre~z t elménk világában, 
nemes érzéseket fakaszl a lélek miihelyében s akaratunkat 
- It Teremtőnek nlftrcndelve - odaálHtja, I.ocidegezi nz 
ctuberi közjólét gyógyító lllunk!ljftba . 

I-Ia nem csalódom, ebben til irtí nybaJl ilHiködnek 
IllUIIHpsflg tt "Hág szellemi vezérei. Nem hi(, reménység 
Ichát , hogy H jobb belá tás, a kölcsönös megértés - végre 
valah{,ra _ diadalmaskodni fog a fe lekezeti torzsalkodlh 
fötötl. A réj-{i korlá tok e lavultak. Semmi s?iikség többe 
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r ajuk t;bbCIl a mudem \·il liHb.ul. aUII, JYIl f'k Vh' III Úll~'il i \, (ll 
úgyis mit r jó ide je kiilll" ellent étbe n il llu ll:!k. 

Al. á ldatlan sz6hn rc, fl szii r s1.:ílha ~ngM6 "iI:ík hdYI" f 
,.lIils uk IIllir I'gyslcr összes l('sl; és lel ki cr öink el -
cgyiilt csen - a J\riSl.1US slolg:il il lioba : Illcrt ha Ilc m, akkur 
II ki'!('z('I"!""cs kcrcszh:nys{'g' lo\'ú bbra i .~ ('~ilk puslla lt br:;lld 
m:u'"d ... Egy .~1.é ]) II!g'cnda . llluelybcn :I~. l'Sycdiili fé n y_ 
pont II K risztu s alak j:l. "m ,,]y II lo lél'llCll'tlcn Ill~gll s.~úgbnn 
lebelj' rmütliillk s ltl lll'ly n ck ;"lIgandl iH ala nt - ebben il 

s iva lH /o: ,' ilúgban - el nyeli (., :l1d:;s hclyt'l l - átokkú \"ú l
Inzlalj:l :íj fl Iplki ~;; l éISl\J;: al. i"le l1l nJ.:Ilf I :\ .~ és nl c mlwr
I!yiiliikl . 

,lUPÚlluól IH'; (llrégihcn a l.1 iiZ"nll'k 11I' l; i\ lIk . mi . .. I. i. II 
k.·r,·~Y.l (' Il ~' egy hrlZH k IlH k : 

., I)ogmúk ra lI inn ~zük~égliJlk . 

lia cS:lkugya n jól akarlok le nni 
, 'cHink . kiildjélc k el hOl~{lJl k 
lIla grll II lüi szlustt .. "· 

Nélkü le ninc .. egyhúz. :'\'élkiih' lIinc,cn lelki cg)·.\,:g. S 
:I ~ üdvösség sc kell nekünk. amig - ,~é,!l' vl'n .~z('mrc -
mi1li{,k ,orS:l: i;riik ki,rhOl at. 
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FüGGELÉK. 

Az Unitárizmus. 

.\ z IInitúr il UlIIS HZ cgyén \'al hiSlI; szemhcn a tÖI\1('g
\'aJ1ássul. :llllcly in th mé nyei\'d megköti a nunk tovÍlbbi 
rcjlödé.~é t , AI\1 az uni tilri zmusnnk is, ha nem akAr elvesz ' li 
:1 filozófi:'lk vúlt:l kOl':ó rcndszercihell. szliks6ge ":Ill külső 
~zen·ezdre . amint elt :l köriil ii lWnk t iindiik lű östik is bizn_ 
lIyiljft k . akik a nntIk idején \' Ielet cs \'ért :Hdo1.lak az uni . 
I:irizmuscrt. Ez a trtldició minket is köt elez. S a Illai 51.:1-
h:lda bb korszak IIgyallClill k inI. hogy amil tik szilmunkra 
Ilu!gől'izit'k , veszendőbe menni ne engedjük . 

Az uni t:lrizlllns ne m köt i Illeg tlZ e lllbert h itében és 
lelkiismereiébe n. Csnk a lll erő subjektí\'U:ís hí' l)'eU objek· 
tí\' kialakllllls t és :I kriszlusi \'CZc relvekbí'n összhangot 
követel. 

,h IIl1it ilri zmlls az j'Syél' I'a ll:ba, midön nz IIni\'erMI
nlOt egy Illi g)' egészne k. :l Z emberiséget egy órilisi egyéni· 
ségnek , múltal - jelent - jö\'öt tlz örökk él'alósfig jegyé
hen álló na k lekinti ; s feHilemel keth'e fl kic-~ ill \' es fe lekezeti 
kor lalokon , minden e'lIbe rt tes tl'ér gyan!lIl t ' fogad kebe
lére. ,Legm:lglisfl bh ide{llja : az iSlcllJ'iúslig hatAl mas re"e
latiója - ,. En és tlz Aly:1 egy vagyunk! . .. " Vallása és 
, 'ilúgnc1.e!c. hite és ll, e~g~· ö7.öd6~j' minden fe h,jl:ígosu lt 
embernek. J . M. 

Pax. 
( .. i\l:ig)'arok Bé kekönyvc" ~dmúnl.) 

Addig nem lesz Béke a l'il:ígOIl. a míg az emberek -
ntint lsten gyerme kei _ meg nem 6rtik egym:íst. Krisztus 
a lapvető taní tása : :ll emberleslvériség: a tis? !a szeretet 
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lllilHJnyájuilkat arra kötcJel , hogy j0 bckcsscgheli l:Ijiillk 
egymással. Ennek a békesscgnek ;Hdoll szelleme á radjon 
k i :\z egyes ember kebe lcoől a esal{u:Jra, a cSlIládból az em
beri társadalomra; a társadalomból a népek és nemzetck 
szcnt szövetségérc, Amde ennek az örök-bt:kének a zi,log;' 
ncm lehet csupán fl szcretet", Az Igazsdgnak kell győz
nie és \If:ll l:o(\Jli;1 mindenek feleli, J. M. 

Áldozati ének. 
(H:"I. Tago !"c.) 

Jlngyj fel az i)rökös, cgyhallg,', ceremólliúvall Ki az, 
aki t imádsz a templom mag!illyos, söté t zÍlgúban, zárt 
ajtók mögött? Nyisd ki a szemcdet, his?' az lst en, akit te 
im:'J{lsz, ollan nincs jelen . 

0 11 van 0 , ahol a sz;íntóvelŐ tllrjn a kemény görön
gyöt, ott 'nm 0, ah ol az li t nlcnlén a kőlörő apróra ll,zza H 

sziklakö\'cke t. Velök \"ali zúporesöben és napsugárban ; 
flllandóan velök, és vastag por lepi be köntösét. Tedd hát 
félre te is fl reverelldál s jer - mikénl Ö - ki II szabadba, 
a poros országütral 

MegváUás utún sóvarogsz? Hol van ez a megvúJtás a 
te számodra? Hiszen az .-\1kotó maga is önként, Ilagy lelki 
örömmel "elte magára a Tercmtés szent kötelékeit, szere, 
tetben örökre egybeforrva mindannyilInkkai - elválha-
latlanul . , . ' 

Mit ér hát a t~t1en szemlélődés" Mi haszna - virúg ? 
Mi haszna _ tömjén? Ne bándd, ha szin te ünneplő ruhad 
feslik és be is piszkolódik: jöjj elejébe, állj melléje a rcod
nak verej téké,'e t , ., Innnk{,han, tőrő<!éshen ! 

Amit a Lélek mond . 
( 11;\ I)i nd ral ln ll, T agol"e_) 

• • 

A mik~r kis Hyermel: v;lIé.k . :IZ I.~tcll is '-Igy liiIIt ml 
IIckem, 1I1ml cg~' gyermek. ~1tnlha t: ~" k j(,tszólúrsu1I1 letl 
\''lllla l :\1,iskiiJönbell HelU tudiam vnlna elviselni (,1. emberi 
l;:yllrIÓS(igol. ill i " ll.\·omaszló flondOI , hogy vagyok is, 
Ilem is. 

:\kkorihall CSlI P :' Hpr', .cscpr" o"lgukk;tI foglatkoz 
['lill . .Jút éksu-rci lll is iI~'cnck "ollak: egy jó n,,;.;~· homok 
huck" s hüzúlja vckuny púlcikúk. :\lind;lzollúlt:i1 ctóUem 
meg\'oll mint1t'zcknck il m:'guk jelcnti)ségc s jú l éks~erei 
met éppcll olyan nng)"r:! tarlO lla lll. mini a felnö llek " 
magllk{·I .. . Gycflllek Ofcll .~égc c1ö1t meghajolt a világ-. 
meri :I l én kicsinYs('gemben a Végle len tHk" t{'nill föl 
l('lki s~.c lll e i eWI!. 

UgY'''lígy kell b;'IIH1l1l1k az ifjl"l\'al is, J::rctlclIsége és 
l'l!laszl al;ltl:lllsúg,' miatl nem sZ;lbad ö t lebecstilnünk. 
Ollcki is mcgv:1Il a joga. hogy osztitlyrcszel kö\'el elje: Illerl 
a~. ;irükkél':lló ls ten hen'ad hatallan koszor'-l t font feje 
k;;r(; s fiilébe ~llgh l , hog.,' e vil:"tgnnk minden kincsf' az öv\>. 

Ott vnll hút a VégleteH _ mind .. niill ... 011. a gyer
mekkllr ny jJt súg: t.Jmn és ösz illte~ég(;he ll . Olt , :lZ ifj,'ISÚg 
crejében. ts olt :I férfikor higgadt bölcsest:B"ébell... :\ 
gondt alan jú lék csak clökésziil\'1 :l l:nmvlv Illllllk"nt ~ ar. 
élei j;ll-ai ll :"lk huldog ,"h·elocl'·n'. 

Ozenet. 
( :-':"I,kt'l~'I I"/;l _ Napll~·lIg;ltmlk . ) 

.\kik hizll:lk al emberi természetbeli . ;.wk clii]"c l,iI 
]ilk. hog:~' ;, Nyugat a moslani ziirZ;I\':lrból "égre is dimlal
IlIasalI fog kikcriilni. Sloúzados kiizJehucinek g~'iimö t csél 
sú rh" lle lll l ipol"lmlj:l a nllHandó dolgokér I n lló \':HI liHe
kedé~, ';111\ i "cm m.;ltú az emherhcz. HislCll nlflris széllé
)"'Il aggódlmk :1 Illai f" tl )('rlllt hell'lol' t mi:ltt . 1":"I"f'sik "S 



kutatja k a kibontakozás útjait. Alaposabb rendszert és 
bÖlcsebb diplomáciai berendez kedést. sürgetnek. 

Ennek érdekében a Nyuga tnak - keserii le..:kék IIt;m 
- be kell látnia, hogy tévedett és á llatia önlll:lgát , nmiko. 
vakon bízol! a nagyképiicn cgymásra halmozol! rcndsze
rekben. Teljesen ősz intének és igaznak kell lennie. ha szú
mol tari nz üdvösségre. Különben a kcbelébcn foly ton 
emész tő IIh - e lőbb-utóbb. - :lZ cgész világol lángba 
borll ja. Egyszer - akkor, talán ncmsok~ra - magiI hoz 
tér s lelhetetlen vagyát, bcrzenkedő gőgjél mérsékelve, 
mindezekért gazdag k:írpútl ásl talá l majd az emberiségnek 
békés, boldog örökaciében . 

RubilJ(lrmmth T (jgore. 

; 

, 

, 
llJ. EGYHÁZI BESZÉDEK ÉS ELŐADÁSOK, 
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