
A keresztény ember lelki éle/ének törvénye. 

A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye. 
Ilóm. VIII. 2. 

Az ember Istennek képmása és dicsősége - mond/'a Pál 
apostol. S emberi természetünk komoly indulatai és mé y ta
pasztalatai minósÍlenek minket arra, hogy magunknak Istenről 
fogalmat alkossunk s a teremtés és szentírás ünnepélyes köz
léseit értelmezzük. Míg isteni tulajdonságok önmagunkban fel
ébredve és felfedezve nincsenek, addig a Tökéletesnek ismere
tére vonatkozó kifejezések és leírások reánk nézve éppen annyira 
jelentés nélküliek, mint zene hangjai a sikelnek és magasszín
vonét1ú fejtegetések a bolondnak. 

Mindazt, amiben, mint önmagunkon kívül állóban hiszünk, 
először önmagunkban fedezzük fel. Emberi természetünk emel
kedettségének és méJtóságának elégséges bizonyítéka magában az, 
hogy hitünk van Istenben, mert pusztán, véges lénynek végtelen 
lényben hinnie lehetetlen. Alapjában elménkben létezik a világ
egyetem képe, melyről minden ember fogalmat alkot magának. 
Ott van az angyal, kit magas trónra ültet, ott van a sátán, kit 
mélységbe rejt. S hiába beszél pokolról az, aki annak égető 
tüzét saját kebelében nem érezte s hiába dalol mennyország
ról az, kinek lelke sohasem volt üde és tiszta, mint a Paradi
csom-kertje. 

Az isteni és emberi elmének e hasonlóságánál fogva Krisz
tus mindkettőnek kijelentője és szemléltetóje. Természetének 
mérhetetlenségénél fogva lsten örökkévaló, változatlan és tö
kéletes. S amennyiben egész életét egyetlen cél uralja, egy lé· 
lek és erő irányítja, szóval .,tegnap, ma és mindörökké ugyan
az", annyiban Jézus Krisztus Istennek jelképe. Beszédben, ér
zésben, akaratban és cselekedetben olyan fogalmát nyújtja Is
tennek, amit a teremtett világban. vagy halandó életben meg 
nem közelít semmi. Gondolkozásának egymást váltogató színeit 
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teljesen átszövő, vá1to~tlan. lel~jsél!e. - röviden önmagával 
való azonossága - teljesen lstem. Viszont, amennyiben élel
pályájának különböző szakaszaiban, változó indulatainak volt 
alávetve s annak egyes szakaszaiban eltéróen gondolkozott 
cselekedett és beszé1t s gondolatai, hol derűs, hol borús színt 
öltöttek magukra és sugároztak a világra. annyiban Emberi 
elme képmása és eszménye. Önváltozásai teljesen emberiek. 

Amint aggodalma i és reménykedései, örvendezései és 
könnyezései egymást váltogatják, Krisztusban az érzelmek alka
Iomszerinti változásai, sokszor úgy vannak feltüntetve, mint 
lábnyomok annak bizonyítására, hogy neki mienkhez hasonló 
természete volt. 

A beállítás helyes. Mutatja, hogy azok a külső hatások, 
melyek reggeleínket boldoggá s alkonyainkat szomorúvá teszik, 
ő reá is épúgy hatással voltak, mint vannak mi reánk. De a 
sorsunk arculatát színező naponkénti hatások nál sokkal fonto
sabb a benső kényszerítő erőknek az a csoportja,- melyeknek 
mélyen fekvő okok folytán jellemünk és akaratunk alá van
nak rendelve. Azok az erők, melyek törvényszerűen váltogat
ják egymást, ha a fizikainak nem is, de a lelkiélet egymástól 
különböző korszakainak jellegét és jelJemét megadják. A fejlő
désnek ekorszakain tökéJetesedésük útján, a legnagyobb el
méknek is át kell menniök. A jelen időpont jó vagy rossz ér
tesülései ídézik elő érzelmeink hullámzásait. Fodrok a felüle
ten ezek, melyeket a szél vary elsimít, vagy viharrá növe], 
Azonban a jellem koronkénti átaJalakulásai, melyről most be
szélek, a mélységek dagályos megmozdulásai mi bennünk. Ar
cukon a zivatarnak, vagy szé1csendnek csupán halvány vona
lait viselik, de az átvonuló szelek szeszélyétől függő viszony
ban nincsenek. A fejlődésben a változások Krís~tus jellemében 
viJágosan követhetők s életét ez teszi az erkölcsi fejlődésnek 
legmegkapóbb és legfenségesebb mintaképévé. Egészen új érte
lemben lesz ö igy lelkiismeretünkben, a kötelességérzetnek 
láthat6 megszemélyesítójévé. Nemcsak a kitűzött célt, hanem 
azokat az egymást követő állomá.sokat is mutatja élete, melye
ken át emberi természetünk a célhoz elérkezik. Az elérési mó
dot épúgy, mint az elérendő célt. Mutatja az emberi jndulatok 
természetes fejlődésének lolyamalát, amíg az akaral tökéletes
ségéig jutnak. Jézus a tiszta vallásos étet mintaképe. Ez élet: 
nek minden fejlődési fokát rövid tapal'ztalat után gyors lelki 
mcgérés követi . Az evangéliumban az ember lelki fejlődésének 
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isteni szemtélt~téséf olvassuk. Emberi indulatok és megpróbál. 
tatások mély es néma változásainak képét látjuk melyeke 
keresztül a tiszta jellem Istenéhez legnagyobb ~értékig ha~ 
sonló erő birtokába jul. 

Azt túzlem ki feladatomu1, hogy mivel azokat látni le
het, ~üls6 ~s belső éjeItörténetének nehány fejlődési fokán ke
reszlul elklsérem Jézust. Megmutatom azt a hasonlóságot amit 
minden tiszta vallásos jellem fejlódésének egymást felvált6 fo
kozalaiban találunk, 

• • • 
Jézus gyermekkorának egyetlen feljegyzett eseménye meg

kapóan adja ludtunkra természete és természetünk között a 
hasonlóságol. Találóan mutatja be ót, mint lslennek és köte
lességérzetnek emberi lélekben élő szemléltelójél. Falujából a 
szent városba való évenkénti zarándoklás örömeivel és Játniva
lóival a gyermeknek eleddig csak szórakozása volt, ez egy alka
lommal azonban teljesen hatalmába kerítette s mély érzések 
elóídézőjévé lett ó benne. A látogatás, ami másoknál csak szo
kás, nála egyszerre teljes értelmét visszanyeri. Ott hagyva az 
utca zaját, a szabad tér napsugarát és a társaság szórakozását, 
a templom csendes szentélye felé fordul, hol csodás, régi tör
téneteket mondanak és próféták mondásainak utkait magya
rázzák. Az újszerű ünnepélyes alkalom idejét szerelné meg
hosszabbítani s a názáreti karavánnal elfeledi a visszatérést. S 
mikor szülei hazatérőben, kérdéssel fordulnak hozzá I .. Atyád 
és anyád aggódva kerestek téged", nem egészen gyermeki han
gon válaszol I "Nem tudjátok, hogy nekem az Atyám dolgaival 
kelJ foglalkoznom 1" 

A felelet az ifjú vallásos szellemének bámulatos kifeje
zése, jellemében először öltvén lel magára a független cselek
vés méltóságát. A vallásosság taní.tásait hoss~ú időn át a. hí.n~i 
vágyó lélek tartózkodásával fogadjuk. A tam16 mester ajkairal 
elszálló nagy eszmék, az ifjú elme felfogó képesség~~ez kell, 
hogy formálódjanak. Mikor az édesanya magához hl.vJa gyer
mekeit, hogy nekik Istenről beszéljen, ~ mag~ az, a~1O a gyer
mekek lelke csüng. Az 6 tekintete kelh bennuk a tisztelet ér
zését. Szemeinek tisztaságán keresztül ismerik meg szentnek 
Istent. A szülök meghajlása a láthatatlan Islenlét előtt, az ön
ként megalázkodó tekintet, elegendők arra, hOI!:Y az illvó hitet 
a szívben felébresszék, mélyebb és kevésbé földi színezetet ad-,. 



ván allDak. ami mint családi rokonszenv, eddig a tit~kzat?ssá.g 
elemével vegyü llen él abban. A val1ás alkotó elemeit kepezó 
gondolatok azonban túlságosan ünnepélyesek és nagyok, sem. 
hogy alárendelt sorban maradhassa.~ak. A lelki növekedés lehe~ 
lőségének magvai, ápolás folytán f~g~~t1en életformál kell. hogy 
felvegyenek s halaImukba kell kenlmok az egész lelket. Mikor 
a lélek áttekinlvén a végtelenség és örökkévalóság gondola· 
tait ön'magáért munkába kezd, váratlan megilletódésén keresz. 
tül 'felfedezi Istenhez és halhatatJansághoz való élő kapcsolatA. 
nak mérhetetlenségét. A vallásos oktatás régi formulái kérgü. 
kel a lélekben áltörik s bámulat és szerelet magvai törnek ki 
belőle. Az. ami benne azelőtt értékesnek és nagynak látszott, 
eltörpü], Emberi kapcsolatok és kötelességek semmivé törpül· 
nek a mennyei világhoz képest, melyet felfedezett. Ez a for
dulópont komoly és nemes lelkek életéből sem marad ki. Ilyen~ 
kor új eszményük fensége szembehelyeződik minden eddig lé~ 
tez6nek kicsinységével. Megtísztult érzéseik magaslatáról tekin· 
tenek le - műveletlen embereknél ez lenézésbe mehet át -
azokra a törekvésekre és kapcsolatokra, melyek valamikor 
szívük tiszteletérzésének ápolására elegendők voltak. Ilyen ki· 
vételes lelkiállapotban adta szüleinek Jézus a feleletet. Vallá· 
sossága gondolatrendszerének középpontját nemcsak megra· 
gadta. hanem, mint tüzet fogó ős erő tört útat magának, kíol~ 
tással fenyegetve azokat a kisebb fénysugarakat, melyek, ha 
szerepüket megértjük s őket iIIetó helyüket megtalál juk, kevésbé 
égieknek semmivel sem látszanak, Önmaga fölé emelkedő ifjúi 
felbuzdulásában és a minden egyébről elfeledkezés pillanatá
ban szólott. Tekintsünk el tehát a megnyilatkozás váratlansá· 
f:át61~ m<:rt - elm~beli kényszer folytán - minden erős indu· 
at kizárolagos, amig tapasztalat és bölcsesség meg nem isko· 
I,ázzák ~ amíg a dol~ok értéke tisztázva nincs. Amikor nem 
ugy látJuk Istent, mint aki teremtményei felett a magasságban ül, 
m?tatva ezzel azoknak lenéznivalóságát. hanem úgy, mint ak~ 
mlOde~eket átsző és megszentej, akkor rájövünk, hogy az, amI 
emben, ugyanakkor épp annyira isteni, Oly korán és oly mély, 
ségesen senki sem tanulta meg ezt, mint Jézus. S otthonának 
puszt~ meglátása szülői szeretetét ez esetben is visszaállította 
'b veluk Názáretbe érve "irántuk engedelmes volt s kedvesség-

en lst~n és ~mberek előtt növekedett", 
If" l ~kéel kh~~z év múlt el. Ifjúkora események nélkül telt el. 

lU e ne ude harmata elszállt. Mária, napi munkáinak vég· 
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zése közben olyasmit kezd észrevenni, mintha gyermeke titko
lózó, idegen társaságában lenne. Arcán belüln~l támadó fény 
jelenik meg,. eJ.eJ,gondolk:,zik, !'líntha beszélgetést folytatna va
lakivel. Az lstem élet eleg eros volt már benne ahoz, hogy 
életirányát örökre megszabja s vele az egész világot megnyerje 
s Jézus még mindig a való embere, mindennapi élet igényeit 
szolgálja s mint mások a szokás járt ösvényét tapodja. Elérke
zett azonban már annak ideje, hogy a szük keretei. ami eddig 
teljesen lekötötte, szellemi ereje áttör je. Hogy megkisérelje le
rázni Jeikének bilincseit s magához méltó életpályA l keressen. 
vagy teremtsen. Egyszóval, mostantól kezdve Jézust nem Ná
záretben, hanem a pusztában találjuk. ahová érdek, önzés. ké
nyelem vagy megszokás helyett a szívében élő isteni képmás 
vezette. Magány keresésére benső ösztöne kényszerítette. Hogy 
a hamisság és földhöz-kötöttség szellemeivel szembe álljon s 
ezekkel birokra kelve [elküzdje ma~át arra az életre, mely 
megiJIeti azt, aki mérhetetlenségen áll és lsten ben lakik. Aki 
csak külsóleg látja ót, amint kopár sziklán ül fáradtan és 
kimerülten, azelőtt Jézus nyugodtnak tünhet fel. A csendes 
külső alatt azonban a legfélelmetesebb belső harc van folya
matban. É~nek és Pokolnak döbbenetes kihívásai váltják fel 
egymást. Halhatatlan erők bírkóznak, viselnek háborút s tar
tóztatják fel milliók lelkét és a világ végzetét. Szent lelke csa
tát nyer s innen kezdve erő és béke angyalai vezetik tovább. 
Az átmenet a mindennapi szükségletek munkájából az örőkké
való szolgálat dicsőségébe, megtörtént. 

A jelIemfejlódés leírásában minden komoly, nemes élet
ben van egy lap, me ly e jelenetnek felel meg. Egy időszak, 
mikor életsorsunk a kötelességteljesítés megszokott kereteiból 
kinővén, kivezető útat keres ma~ának. Mikor életfelfogásunk 
változáson megy át s mikor ez ételre többé nem úgy tekin
tünk, mint kitaposott síma mezóre, melyen zavartalanul szánt
halunk, építhetünk fedelet és kereshetünk pihenő helyet, ha
nem, mint örökkévaló hegycsúcsra, melynek lábai pázsitos me
zőkről indulnak el magasságok felé s fenn a hegycsúcs a kék 
ég ködös végtelenségében van elrejtve, hogy emberi szem mei: 
ne láthassa. Van egy fordulópont Jézus minden hűséges gyer
mekének életében, mikor az emberi természet isteni és földi 
elemei között kemény harc indul. Egyik felől csábít az Én és 
a test "Sok kívánni valód lehet még az élettől, nemcsak meg 
kell szerezned, hanem el is kell fo~yasztanod kenyeredet s 
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mindPD tör6désedérl fízetésed puha ágy és meleg szív". Másik 
oldalról isteni hang dörög feléd "Életed rövid, hivatásod nagy. 
Az ég távol, Istened közel. Gondolat és szó hatalmával áldot
talak meg, fegyvernek adtam erős jobb karodat, hogy szembe 
szállj a gonosszal s védelmére kelj a jónak. Ne tétovázz, mert 
elhagyJak. Akaratod szabad, ne csüggedj. légy követőm l" Ha
sonló harc után szakít minden nagy jellem a kényelemmet s 
vállalja a feleJósséges szolgálatot. Rokonok tanácsával, barátok 
rokonszenvével helyezkedik szembe ha kell, hogy kitartson a 
kötelesség mellett s kész elszenvedni a legkopárabb puszta ma
gányát mindaddig. míg a habozás eltűnik s a sátán oda lesz. 

Jézus rálép útjára. A természet embere prófétai köpenyt 
és megváJtó erőt ölt. S hogy mennyire önmagára talált tiszta 
meggyőződésének légkörében s mennyire megtalálta szabadsá· 
gát és békességét, ezt az mutatja, hogy bejelentésére szülőfalú· 
jába megy. S hol szülei és rokonai hódoltak Istennek, a zsina· 
gógában, hol öreg térdek - melyeken mint kisgyermek ját· 
szott - hajoltak imára, hol először hallotta zsoltárok dallamát 
s érezle lelke régen lelünt idők prófétálásainak emelkedettsé· 
gét, a könyvet kinyitva, arra a helyre talált, ahol ez vala 
írva: "Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent en· 
gem, hogya szegényeknek az evangéliumot hírdessem, elkül· 
dött, hogya töredelmes szívűe,ket meggyógyítsam. hogy a fog· 
Iyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyi· 
lását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottak at. Hogy hirdes· 
scm az Úrnak kedves esztendejét." Luk. IV. 18, 19. Nem 
csoda, hogy e bibliai szöveghez méltó magyarázatát elmond
ván, hallgatói "elálmélkodának kE'dves beszédein. melyek szá· 
jából származtak." E jelenet találóan írja le és vezeti be szol
gálatának első időszakát s tartama alatt boldogító ihletettsé~ 
árad el személyén. Nem gyötrik szomorú elóérzetek, szabad 
cs~lekvéséb~n n{'m korlátozzák kétségek. a megbocsátás sza· 
valt nem kiséri k s a vigasztalás igéit nem elözik könnyek. 
É,letpályájának e korszaka tele van élelt",! és reménységgel, be· 
hintve áldó cselekedetekkel üdítővé téve az örökkévalóság 
ígéivel s lelkében égi örömökkel. Lehetetlennek látszott előtte 
a , szerelel evangéliumának gyors terjesztése s rendszeres íge 
hirdetésre küldi szét a Tizenkettőt és Hetvenet, hOIifY erejét 
me~sokszorozzák s a béke útját készítsék. Visszatérésük után 
a etvenes csoport tagjai Jézus nevének és szellemének dia· 
dalát jelentik. Nemcsak az egészséQüket visszanyert betegek 
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meg,nyerésél, haDe~ a szegények, ~s .,elnyomottak ragaszkodását 
is hlrul ,h~zz.ák. S. o azz~1 a le!kl orommel - mely szolgálatá. 
nak ez Idos;zakát Jellemzi - kiált fel "Láttam, hogyasát · 
mint villám. ú~y esett le az égből." A Tizenkettő azonba~ 
egészen más híreket hoz, melyek életpilyájának színét teljese 
megváltoztatják. n 

Ki ne fede~ne (el minden húséges ember lelki fejlődésé. 
ben ehez hasonlo fordulatot? A fejlődésnek azt a szakaszát 
mely a kötelességgel kötött ünnepélyes kapcsolat idejét követi: 
Kemény és szenvedéses megpróbáltatásokon keresztül iul el a 
keresztény ember addig az akarati szabadságig, mikor önma
gának urává lesz s Istenéhez hasonló életét megkezdi. Szabad
ságának és ószinteségének örömében lendülettel jut el annak a 
hivatásnak felismeréséhez, melyet az ég számára kijelölt. Ami
kor átérzi, hogy az, amit beszél igaz, az, amit érez szent és 
az, ami után lelke törekszik nagy és jó, hogya lelkeket, me
lyeket meg kell változtatnia szereti s tudja, hogy ahoz a csa
ládhoz tartoznak, amelyhez ó is tartozik, hogy 6. hamisságot és 
a gyarlóságot, melyek ellen másokban harcot vív, önmagában 
legyőzte. S hite van abban, hogy legyen akármilyen óriási a 
rossz, Isten nagyobb annál, kinek j~azságossága, min! hatalmas 
hegy nehezedik a hamisságra. Az Ur szolgája és prófétája e 
dicsőséges hit erejével indul el s az önbizalom biztosságával 
lép fel a rossz ellen. S minthogy Halhatat1an áll szembe mú
landóval, bízik abban. hogy amaz elsepri ezt s a menekülőn 
győzelmet arat. De a harc hosszú s az idő rövid s neki vérző 
szivvel, szárnyaszegetten kell rájönnie, hogya gy6zelemkiáJtás 
eMU el kell esnie. Hite azonban igaz volt. Az erők szembe
állításáná! sem tévedett, mert a jó mindig legyőzi a rosszat . . 

Tévedés csupán az időrendben van s ez is csak a pro
féta tévedése, aki épp' oly tisztán látja a jövőt, mint a jelent 
és tudja. hogy amik biztosak Isten előtt, azok az időn~k fel~tt~ 
állanak. Az észre támaszkodó ember ilyenkor felemelt ka~!át. 
mint aki feladatát hűségesen megoldotta. De a szent és a bölcs 
törekvései nem múló próbálkozások, melyek ~zétfos~.lanak és 
megsemmisülnek, hanem hatásában végtelenségig er.6sodó, .. so~a 
meg nem szűnö tiltakozások II rosszal szemben. mig végul IS 

ennek hatalmas tömegét a megsemmisülés határán átJÖkik • 

• • • 
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Szomorú az óra, melyhen a nemes reménykedésl az első 
csalódás éri. A Tízenkeltó visszatérése után Jézus ellenséges 
magatartásról és fenyegetésröl értesül, melyek azt a tudatot 
erősítik meg benne, hogy neki meg kell halnia. Arról értesül. 
hogy Heródes, Keresztelő János meggyilkoltatója figyelemmel 
kíséri ót. A csapás váratlan. Hegyek közé, magányba vonul, 
hogy az Atya hatalmának s tanítványai barátságának vele szem
ben való hanyatlását zavartalanul élje át. Lelünl idők prófétái
vc.! keres érintkezést s e lelki átalakulásban tisztázódik, hogy 
elmúlásának oka nem más, mint büntetés hűségéérl. Ez időtől 
kezdve nemcsak eszméi ~s várakozásai mennek ál változáson s 
tesznek nagy útat az igazság irányában, de szolgálatának szel~ 
lemi és erkölcsi alaphangja is megváltozik. Elhatározza szilár~ 
dan, hogy "felmegy Jeruzsálembe". Vídámságából veszít s ko
molyságában nyer. Nagy céljai eltávolódásukkal, mintha csak 
fenségesebbekké lettek volna. trzi, hogy drágább lett a bér, 
mit elérésükért fizetnie· kell. Mások szenvedései könnyekre haj
lábbá s benső nyugtalanságai imádságosabbá teszik. Ha lelki 
erejét tükröző cselekedetei ritkábbá lettek is, de annál inkább 
él a szó hatalmával, örök életnek amaz igéit ismélelgetve, me~ 
lyekból minden idők a legmennyeibb bölcsességet tanulták. Ke~ 
reszt re feszittetésének útján eHndul. Napjait azokkal a köte~ 
lességekkel számlálja, melyeknek elvégzése még előtte van. 
Nappalait a jeruzsálemi tömegnek, éstéit a bethániai családnak 
szenteli. Reggel tanít a templomban, este annak lerontását jó-
solja. Az özvegy ass-,:ony jótékonyságát megáldja s a pap kép~ 
mutatását leleplezi. Arulói imádkozás közben találnak rá az 
éjszakában s megpróbáltatása perceiben Péter sorsa aggasztja. 
Pilátus lelkiismeretét a törvényszék termében megzavarja s a 
végzetes úton Jeruzsálem leányain szive megesik s a szót "el
végeztetet.t" nem mondja ki addig, míg rá nem tekint az édes
a~yá~a. kinek számára otthonról gondoskodik és a tanítványra, 
klt bIzalmának áldott letéteményesévé tesz. 

Ez utolsó változás sem mint tisztán külső átalakulás je
lentke~ik ~ézusban,. hanem, mint jellemének tökéletes benső 
megérese, jellembel! szépsége fejlődésének utolsó kHerebéJye
se~ése. Ahol az igazi vallásos éJet a fejlődés útját betetőzi, ott 
mmde~ esetben megvan az ennek megfelelő fokozat is. Mikor 
a lelkusmeret vérmes vállalkozásai elbukni látszanak i (csak 
a~kor buk~atnak. el, ~a ideges képzelődések voltak), mikor a i.Ó 
torekvés kIlátásaIt, mIként Jézus jöv6jét felh6 borítja ell ml-
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kor ai! jgazs~gt?lansá~t ~elynek legyőzésére vállalkoztunk os
tromunkat kiállJa s mIelott látható eredményt értünk volna el 
erőnk elhagy; mikor ellenségeink engedékennyé s barátaink 
áruJ6inkká válnak s Is~e!,l G,ondviselése is kegyetlennek látszik 
- gyenge lelkeknek hItuk ebrentarlására erejük nincsen. Sőt 
erős lelkű ember is í~that odáig, hogy látva az ellenállás nagy
ságát, a Jelkel megprobáló harc folytatását kétségesnek tartja. 
De, ha hűsége erős s bölc:iessége sem hagyta el, amikor már 
nem al áll előtte, hogy sokat tegyen, hanem az, hogy amit 
cselekszik, azt jól cselekedje. küldetesét még tisztábban látja. 
Letűnt idők prófétáihoz fordul tanácsért, a nagy lelkek meg. 
feddvén türelmetlenségéért, tudtára adják. hogy amit itt talál~ 
tak, hűséges szolgálatuk után is úgy kellett itt hagyniok. A jók 
nagy munkája bevégezetlenül maradt. Az ég gyümölcseit nem 
nehány napsugaras óra érleli meg, hanem minden nemes elmé~ 
nek egy múló sugárral hozzá kell járulnia. S mikor elérkezett 
a Gondviselés nagy esztendeje, akkorra az emberiség összefo
golt áldott sugarai az életfájának gyümölcsét megérJelik. Ez a 
hang Hgyelrneztetés a halálra, melyet vállalnunk kell. Kér. 
hogy csatlakozzunk a jók dicső seregéhez. Küld újraszületett 
lélekkel vissza a kötelességteljesítés útjára. Ad számunkra mé
lyebb és kitartóbb bölcsességet. Remélve vagy nem remélve, 
biztonságban vagy veszélyben, ezzel foly tat juk tovább mUl ~ 
kánkat j lemondunk sikerről és jutalomr61, hogy ezeknek leg
mennyei bb formáit nyerhessük el j s önkéntes kereszthaláion 
át kapjuk meg a halhatatlanság jutalmát. 


