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Jelige. 
(R. n. Carpenie".) 

Islen Orsdg3 e ljö nemsokára • 
E:s nlkot mánya lesz _ a ucre!e! : 

·A sziv pa rancsa ... S nem a Hiszekegy. 
E jeligével lépj be kapujAn; 
es ott nem kérdi soba senki többé: 
"Mit is histel?" - Csak ed: "Szeretsz-e .m(:g'" 
l~s az oltárnáil bátran-boldogan 
Felzúg a chorus: "Szeretlek, Uram! 
Szerel lek, édes Istenem!" _ Hited 
Meglarl; őrizd Reményed horgonyAt; 
De lelked üdve egy _ oh, egy csupán : 
Az életadó, á ldott Szeretel. 

Ju.tin Vé.tanú . 
(Kr. u. 100- 155.) 

Gyülekezetünkben a jómóduak segítik a szegényt: 
mert mi mindétig összelarlunk s hálát adunk az örök 
Alkotónak minden javaiért, amikkel bennünket megál· 
doH. Hálával fogadjuk az Ű szent Fiának, az Or Jézus 
Krisztusnak tanításait és a szentléleknek mennyei ajándé
kát. Vasá rnaponkint a Hívek, a városiak mint a falusiak 
egyaránt, rendesen eljárnak az imaházba, ahol elsősorban 
is a próféták könyvéből és az apostolok irataiból olvasnak 
fel egy-egy leckét. Ezt az Előljáró pontról-pontra megma
gyarázza és buzditja a Hfveket a jó és szép példák kö
vetésére. 

Azután mindnyájan fennál1va imádkozunk. Es amikor 
a közös imának vége van, keny~ret , bori és vizel hoznak 
be. Ezeket az Előljáró hálaadó imák és elmélkedések kö
zölt megáldja és a gyülekezet rámondja az Ament. 
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l Az.uhl.n k~~'etke~ik a szctos7.lás, ;\I iIIdeIlki kfl p a meg
.lIdol~ J~gyekboJ . Ak.k pedig nem jöhettck el. awknfl k :IZ 

egyhllzf.ak \"i ~zik el a sa ját Jakásukra . 
Azut:in, a ki teheli és haj l,.'\ndó adni, önként ad , amit 

adha ~ a gyöl ek:zet javára. A gyüjtöll h olmit az Elölj:'.r{, 
~ezeh ,. Ű ád belole a z án 'á kna k és özvegyeknek. S a zokna k 
IS, ak .k belegség mill ll , "fI ~O' bármi Ill lÍs okból inséget 
~ordozna k , .. Azonkh'ü! a foglyoknak cs a köztünk [ evő 
~degenek,nek , Ogy, hogy soha senki szükséget ne szem'ed 
Jen H lll. gyiilekezelünkben , 

i\-Ionica h.lila. 
(St. Augusline.) 

.. , Ezenközben éde!; Any:í m igy szólt : " Fia m, nekem 
m ar igazán alig van örömem ebben :. fö ldi C1etben. Nem 
is tudom, miért maradnék tovfi bb itten. ha m:Ir flz ú risten 
minden vágya ma t betöltötte, Megengedt e érncm, hogy Te, 
mint iga z kereszten y, meg" etve minden világi hiúságo! , 
at O szolgája lettél. " 

Nem emlékszem tisztá n, h ogy er re mit feleli em. Dc 
azut án úgy öt-hat nap muh'lI nagy beteg leli szegény, EI 
is á jult és eszméletél egy időre elveszHette. Mire oda siet
t ün k ágyi. hoz, már megi nt magánál vo ll s kérdő leg Ic
k in leli reám és f ivéremre, mintha mondaná : .. Hol is \'a li'k 
lI Z imént? .. " Azut án mereven reánk szögezve tekinte
tét s II fá jdalomtól elkábuh'lI Igy szólt : .. F iaim, ha meg
lIlIIok, iti temessetek el .. :' 1~1l erre, könnyeimet \'iSSZll
fo jtvI., hallgattam : de fi vérem vII Ia mi l.ffélél mondott, 
hogy ha ma r meg kell halni, jobb \ '0111 3 od::tha zn, mint 
kütröldön , Ilyesmi járha tott al Ő gondobtában is, de 
megnyugt:,tásunk ra megh agyta nekiink. hogy ne soka t 
törődjünk az ö portestével : " A h ely mialt ne aggódjatok , 
Temessetek el ak:írhova , csn k emlékezzetek nICg rbl:'Hn 
imái tokblln a z Ur oltára elöli , búrhol jürtok-kettck "." 
A végrendelet ul án elhallga tott , Lá liizOtl , hogy erőt vettek 
rajta II h aMI k injll i. Kilene napi }>etegség utún. ötvenhat-
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cves korl,b:HI, kiszenvedett. I s t enfé l ő, buzgó lelke megsza
badult a tesi nyügeitől. 

Gyöngéden befogtam a szemei I. Szerettem volna 
sirni , de uralkodnOIll kellett magamon. Fel-feJtörő köny
nyeim befelé hullottak szomorú szívemre. Mélyen lesl.jtva, 
lI Hg-alig bírtam .uag:.mmaL Ott volt AdeodatlU is, és az 
utols6 s6h:.j tÚsra sírva fa klldotl s csak nagynehezen tudott 
megvigaszlalódni, Ugyanígy nekem is el kelle h allgatta t
nom fiúi érzéseimet. Mert II mi gyász lInkhoz nem illik a 
s lr/i.s·rJv:ís és II jajga tás. Akik reménység nélkül és mind
örökre meghaltak, a zokat szokás Igy elsira tni. De ö -
lsten ul{LIl _ boldogl.n haJt meg. Az olyan Anya, mint Ö, 
meg se hll lha l. Az ő bite Istenben, az é lők Istenében, ren
dületl en és te ttetés nélkül " flló \'011 . 

Könnyeinket vissza fojl\'lI , E"odius clih'elle a zsoHárt, 
elkezdell énekelni s vele együtt az egész ház buzgón 
énekelte : "A.: Ornul.: irgalmát ij r6 1.:1.:~ ~Ilek/em-'" 

Szent Columh •. 
(St. Adamnan .) 

Derék ember volt Szent Columba . Enllékét áldja az 
egész keresztény világ. Igen sok kolostort alapít ott. Neve 
azonos J ómís pr6fé tll n evével, mert héberül ez is galambot 
jelent. Már ebben a névadásblln is ki tiinik Is tennek a tyai 
gondviselése. 

Az evungéliuml.oól is lIl t olvassuk , hogy fl szcnllélek 
galamb képében szállott ul:'l . az örökké\'lI ló Atyá nak egy
szülött Fiúra: miért is egyáJtulúll a ga la mbnak a szentírás
ban symbolikus je l entőségc " all . 

A Mester is urra inti lanlh':ínyait , hogy Icgyellek szeli
dek. mint a galambok. Tiszta sziv és á rtallun lélek : _ ez 
a Krisztus hUllt vll nyainak i smcr t ető jegye. Megilleti há t ez 
II ne\'czcl II mi Elólj t\róllkat , flkin ek sz ive-lelke OlYlIll ártat ., 
lali és tiszln v[,ln , miul a gn lambó. Templom voll az ö k e
bele s abbnIl lakozott az Istennek sleutl elke. Egyéb isteni 
adomún ~' ni mell ett mclt:ín viseli Il iil eT. t a szép ne\'el. 
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ro úgy tud juk , hogy szeIIt Co[umha nemes szülők tő l 
sz.~J' lllazo lt . Negyvenkétéves kor!Ihan elha tározta, h ogy 
~ rlsz tLl s[lIlak egyen es h lvásflra át hajózik Irh onhól Ang
h('ha. Es ő, aki kora ifjlls:ígától k ezdve Krisztus szolgála
ta !lak sl:ell teIt~ életét, gyara pll va é tetbő lcsességé t , meg
őrl z \'e mln~véglg !esli épségét és lelki tisztastigá l, _ meg
nUltalla mindnyáJunknak, hogy valaki már iti a földön 
al kalmas lehet a magasahbrendü, mennyei élei folyta
lására. 

Tekintete .ol~an voll, mint egy a ngyalé. Beszede meg
nyerő. Munkája Istenes. Lelkületc vidtim és békés. Igére
tére. lam'lcsára mindenki épit h etet I. Az ú r J ézus Krisztus
nak igazi jó vit éze \'olt az ut olsó lebeIletig. 

Imádkozott , ir t, olvasott es kézi munká l is végzett ; de 
egy órá t, egy perceI sc töltött hiábavalö dolgokkal. E:jjel
nappal szüntelenül cl voll fog lalva. Bőj töl! és virrasztott 
anélkül , hogy a szakada tlan m unka terhére, vagy ár tal
mára lelt volna tesli-Ielki szervezeté" ek. 

Bóta el leh et monda n i _ és méltún - hogy öt kivétel 
nélkül mindenki szerelte. Es hogyne szerette volna. mikor 
arcn mindig örömt ől sugárzo tt és szive is telve voll, telve 
m élységes szenl ör ömmel ls ten {Jid{lsainak hálás élveze
tében. 

A ldrály. 
(King Alfred.) 

'Szent hiva tásom teljesltéséb ez megfeleló környezetre 
és a lka lmas eszközökre volt szükségem. Amint te is jól 
tudod, senki emberfi a nem fejtheti ki eröinek legjavát. 
nem kormúnyozbatja népét ignzságosan, hogyha mindexek 
n incsenek ott a kezeügyében. 

A ki r:i.lynak elsősorban jól benepesiteu országra van 
szüksége, amelyben pa pjaival, katona ival és munkásaival 
jó egyetértésben m unkálkod jék. Ezek nélkül egy uralkodó 
5(0111 boldogul. 

Ezenkivül az emlitett ha rom osztály részére juttatni 
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kell az orsz:íg teslébJ I annyit, amennyi azokat munkájuk 
fe jében megill eti . f egyverzet, élelem, ruháza l - ~~ ut?lsó 
f!o mbig - Mlandóan rendbe' I ;s.~'en . Ezek n.élk~1 m~cs 
erő és tekint ély. S ahol ezek kozul csak egy IS hl3.nyzlk, 
oU a zavar és a fejetlenség megbénitja a legs7.ebb törek vés!. 

Azért kell nekem az uralkod:íshoz alkalmas eszkö7. és 
megfelelő környezet, hogy Is l ent ől nyert teh etségem : a 
testi és lelki erő, amellyel a Gondviselés engemet megál
dott , kárba n e vesszen , h atlérbe n e szoruljon ; mert ahol a 
n mcseség magva h ián yzik , ott a legfényesebb tehetség is 
ha marosan elveszti a zománcat és elkallódik. 

Bölcseség nélkül pedig nincsen igazi talenhlmi mert 
ha még oly ügyes lenne is valak i, botorságában önmagát 
gáncsolja el. 

Rüviden szólva: egész életemben a rra törck edtem, 
hogy bCi::sfllclhen megőszülve - holtom után - örökségÜl 
hagyja m késő ut?daimra is jótetteimnek emlékél. 

Jó tanács. 
(Szent Bernát leveleiböl.) 

Szives sora idból látom, hogy még mindi g szerelsz. E:n 
ls szeretl ek téged . . . MinI ahogy az édes Anya szereti 
egyetlen fi át, tlgy szer ettelek akkor is, amikor ln én szl
" emnek gyönyöriiségére köz,'eUen közelemben volt ál .. . 
n j hivalalodbrln se légy más, mint az én oldalamon . Légy 
mindig h üség:es és pontos.. Hagyd abba a sok ü res k ifo l 
gást és lIIenteget6dzést, hogy f iata. l vagy és tapasztala tlan. 
Ezzel Ilgy se méssz semmire. Csak teljesítsd a kiszabott 
l!ölelességet fl np-nap után hlven. Gondold meg, hogy h iva
t~ loddal milyen fon los szolgálatot végezel. E hhez képest 
"Iseld magad szerényen ; de légy ön érzetes, mint egy i.mzi 
lelki lal,ft ó. 

Tnlenlu modat, amit istentói nyertél, n e hevertesd. 
Akinek sok adntott, attól több kfvá ntalik. Ámde elégedj 
meg nual, am id van s ha szinte csekély volna is, á ldozd 
o.la készségesen a te Hi\'eid javara. Mert a ki nem hiv' n 
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kevesell , a z II nagy dolguklJ:1II is megbizhat ll ll:Ul. Hogy 
.szll\"nidna k nagyobb súlYlI legyen, jó l vigyá l.7. arra is, hogy 
te tte id mindig összhangban legyenek a zokkal, lllert a l: 
emberek ügyis rendszerin t a te cselekedete idböt fogmIk 
megité lni . 

Nincs szebb és üd\'ösebb rendszab:1lv, lll int ha minde
nekben magad jársz elöl jÓ pé ldn\'l\ l. Al: emberek is sZ Íl'e
:.ebben kö\'etnek, hogyha azl mondod: .. utánnm l" - mint 
ha csu k vezényszó gyanánt mondod, hogy - "előr e!" Azt 
a te r he t , lunil mások vállára kívansz rakni, magad hor
dozd el e lőbb krisztus i alllzalossággllt . Ak i masoknll k pa
rancsolni akar, az ludjon pa ra ncsolni e lsősorban sa ját 
IIlllgá nnk. 

Hogyha ezl a ket dolgot jó l megjegyzed magadna k, 
akkur a te lisztednek minden igazsúgá t be töllöd s nyugodt 
le lkiismere ttel hajthatod le fejede t \'égső pihenőre. Istennek 
angyalai fognak szolgá lui tenéked és a te szívednek min, 
cien igaz ké résc, bu zgó imadsilga meg hallgalla lilsr:l la líd 
ott fe nn, a kegyelem örök Js tene elő tt ... 

"Isten tem"loma." 
(St. Bern:lrd-Clai rva ux.) 

ls ten Inindent a maga di csösegére teremteti - mondja 
ll Z Ir!ls. Ehbel: képest tehát a teremimenynek fö lté tlenül 
me!; kell hajolnia az ű szent akllrata elö li . 

Iránia való szeretetünk is azl kívanja, hogy ne II ma
~ unk kényelmet ke ressük, hanem minden e rönkböl arr:1 
igyeke7.liink, hogy m indig és mindenekben az ű aka rat jál 
tel jesítsük. 

Igaz boldogs{lf:u t ne várjunk II vi lilg i , ,(,gyak és nllíló 
"yönyörök él\'ezelétö l ; mert igllú boldogs{lgol csák az Is len 
~ kara l (lIl n k betöltése nyuj t n ekünk . Amint mindennapi 
imúink\):m is fohú szkodni szoktunk : " Legyen Illeg a Te 
akaratod , mint a mennyben, [Igy n földön is ... " 

Oh . tiszta Slere tet! Oh, édes és boldogító \'onwlom! 
Oli. nemes és szenl sl{mdék , nz is leni Aknra tnllk ollnlma 
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:\1:1 11 megtisztiI V" minden föld i salak tóll .: ,. Lelkül~k á ll ll
pota ezen II fokon már eljuloll az lsten kUlvet~en k~zel ébe . 
A vfzcsepp 11 borb:t ön tve, eltűnik abban és fol veszI a bor 
színé t és r.:un:lt jttl. A kohóban izzó \'asdu rab - fe ledve a 
saját lermeszeté t - egybeolvad II tŰZle\. A napsugárban 
tündökli) Ic\'e~i\ mintha maga is önálló fén yforrás lenne! 
Igy olvad egybe - csodálatos módon - a hivö léleknek 
minden . de m inden vágya és törekvése az lsten akarat;",
va I , .. 

" Ie ri Ug)' ;l11 mi módon lehel ne az IstCl,l mindene~b~11 
__ minden. hogyhn IIZ cmberben czutún I S m ég mllldlg 
.fönnmarad nll valamciyes P\ISZlilll emberi tulajdonság ? -
Ha lényegében o li is lenne, de azért hissziik, hogy meny
nyei szépség, is i en i erő '::s földőntt", li dicsöség sugározzák 
köriil. 

Vajjon mikor fog mindez \'a lóra va lni ? Ki fog ja meg
fm i? Ki tud abban mélt:ín gyönyörködn i? "Vaijon s:íned 
I.'Itj~bf' mikor j utok, é/ö lsten ':''' - T e he lyeIted mondja 
al én szh 'em : keresselek 3l cn o rclllnaL A Te orc:ídat. 
Uram, k eresem ... " -

Oh, Ura m - Terem iöm ! Vnjha '::n is. II legkisebb a Te 
teremtm énycid közöll , m eglMha tm'1Il1 a Te szenl templo
moda t, még ebben a testben : I ~te lln ek tcmplo l11Í1t ! 

lsten és az EIDber. 
(Mcister EckhMdl .) 

Az clu bcri le lek c.~:lk úgy ismerheti meg az Is tent. 
hogyh:1 e!;y i~öre elfelejtkezik mag:'iról; mert a mig csak 
maga magúm gondol , nem gondolha t egy(t!lrll Istenre is. 
Amikor ri jó Is lell ked\'éérl mindcllrö l kész lemondan i. 
ismét fe llalMjrl mag:í t űbellll c: al Ű közvetlen közelében. 
Szlnrő l -sz lnre lúlja Ot s amil é re tt e ellmgyott , alt nz lsten , 
ben - :I le~löké le te~cbb fonn:'lban _ mind meg t:l l:ílja .. , 
Istcn, a mi mcnnyei Aly:'lnk , IleIIl s zigorúsúgból kl\':Ín o ly 
soka t mitöJiillk , mie lött me!;UlUlalu:í nekiink a maga főn 
.~éges a rcula tjnl: söl ink:'lbb, éppen ebben tetszik meg az O 
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a lyni jósága, hogy lelkünket a kiizdelemben nagyra növeli 
CS megnemesíti , megáldva azt az O jobb kelének minden 
6ldás:ival. Isten és az Ember fgy, és csakis igy, ismerhetnek 
egy ik a másra. 

Ne gondolja senki, hogy ez a feladat túlságosan nehét; 
hogy meghaladja az ö erejéL Első tekintetre tal:in annak 
látszik : a kezdő lépéseknél ingadozunk, a vilag szerelme 
még ollan-oll3.n visszaiari bennünket a szent elhatározás-
161. Dc amikor :u.:ut:ín igazában megláttuk és megismertük 
lIZ Istent, nincs ahhoz fogható boldog. nyugodt és szeretet· 
teljes Elei. Hiszen akkor csakugyan küzölliink lakozik az 
Or, Irm:icsaival éltet s atyai kegyelmével elválhatatlanul 
magához csatoJ. Jgy vezérli az Ur az O földi gyermekeit 
Slent nevének iglD: ismeretére. 

lsten mindig kész, de mi tétovázunk. Is ten közel van 
mihozzánk, de mi távol vagyunk Otőle. Isten ott van a 
szfvünk rej tekében: mi pedig últnl:m útakon bolyongunk. 
lsten otthon van minálunk, mi pedig idegenek a saját h á
zunkban ... Vajha _ tévelygéseinktől szabadulva _ mind
nyájan követni tudnók Ot , az igaz Világosság Urát, a 
Szeretetnek örök Is tenéti 

"Isteni kegyelem és emberi akarat." 
(Meisler Eckhardt.) 

Is tentöl van a Kegyelem és o tt működik a lélek mély. 
ségeiben, amelynek erllit állandóan foglalkoztatja. 

Aldott világosságnak sugára ez, meJy az isteni Gond-
viselés oltalma alatt végzi a maga munkáj\Íl . 

Ez a mennyei Vi1{lgosság át- meg áthatja a lelket s a 
világi dolgok zűrr.avaráhól magasan kiemeli és meg
nyugtatja. 

A lélek útját ez az égi fény irányit ja és a szere tettel 
együtt reányomja a romolbataUan isteni bélyeget. 

A lélek békességét, szabaddgát és üdvösségét jelenti 
számomra, ha mindenekben alárendelem magamat lsten. 
szent akaratának. 
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Erre az Istennel vató egységre és zavartalan harmó
niára kell törekednie a léleknek Illinden időben. 

Az isteni Kegyelemnek és emberi akaratnak együttes 
törek"ése teremti meg számomra n7. igazi jerkö\csi sza
bnds(lgol. 

lsten a természetben ott van, mint leg főbb hatóerő; 
\lgy:\nígy nyilatkozik meg a lelkivilágbnn is, mindig maga_ 
sabbra emelve és megnemesítve a Róla való eszméleteinket. 

Az isteni Kegyelem teszi szabaddá az emberi akaratot, 
hogy az O segílségé\'el minden szent ~zillld ékát "éghez 
vihesse; s úgy forgass..'l. azt, mint a tökéletesedésnek kipró
bált eszközét. 

' SY húl az :lkar:l t n szeretet útjün éri el az óhajtott 
szabadsílgot, sőt mag:l is szere tetté válik. amikor egyesit 
bennünket a mi Is tenünkkel. 

Áldott szegéDy~g;! 
(Szent ferenc "Kis Virágai"-ból.) 

• 

Szen! Ferenc, rt Krisztusnak hiiséges szolgája és köve
t6je, :IZ 6 Mesterét nlÍndellben utánomi igyekezett. Krisz
tus példájára 6 is tizenkét tanitványt \'l1Illsztott magának. 
Ezeket pfirjával bocsá totta ki a nagy"ilágba, hogy hirdes
sék az evangélilllnol. S ebben az isteni küldetésben ö maga 
járt elől jó példával. 

Egyszer Masseo testvérrel Franciaország felé vette 
út jút. Útközben egy vidéki városba érkezve. a Rend szo· 
kasa szerint házról-hánll jártak s lsten nevében kenyeret 
kértek, mert igen- igen éhesek voJtllk. Szent Ferenc az 
egyik utcában, Masseo testvér a másikban . De miután 
Ferenc alacsony termetű és szegényes külsejű ember volt, 
ugyancsak elhalmozlák a hivek ajándékokkal, ,s6t egy 
egén kenyere t is adtak neki. 

Ezután a gyűjtött alamizsn6t kivitték a városon kivűl 
egy gyönyörű forrás mellé. Ott letelepedtek. Es a külön
böző nagyságli dirib-darab kenyeret egy széles kőlapra 
helyezték, amely asdalnak is beillelt volna. 
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És ,1Inikor Szent Ferenc bilin vohw. hogy Masseo test
ver mily sokat gyiíjtÖU. nagy volt nz ő le lkének öröme s 
igy szólt: "Oh. Masseo testvér. ily nagy kincsre mi alig 
V:lgYUllk erdemesekl" É~ amint ezt tübbször egynuisutún 
clmondogaHa mag,iban, i\hl .~seo testvér így vúlaszoU; 
"Aty:'un, hút neked még ez is kincs ? Hiszen lúth:atod. hogy 
milyen földhözragadt szegények vagyunk. UgyszólvúlI 
semmink sincs: se abroszuuk , se kCsünk. se t,inyérunk, se 
edunk, se h,h:uuk. se asztalunk. még cs,lk csetédünk sin
csen." Mire Szen I Ferenc Igy felelt: "Lútocl. éppen ebben 
;1 11 a mi ignzi gazd:tgsilgunk: ez n mi kincsünk. Ut mindent, 
de mindent :ll isteni gonddselés rendelt ki :l mi SZ(I
mUllkra. Az O nevében kapluk a kenyeret: O terített ne
künk asztali ezen H síma k61'1])oI1. Itt van a friss forrús. 
"mely swmjulIk[lt csillapítja. - Oh. Istene m. :ldd , hogy
mini szent Fiad _ teljes szh'ünkböl és lelkünkbi;1 fiilve
gyiik és szeressük az úldott szegénységell" 

Istenlle k h:'llúkat Hdva. buzg6 im:lds,íg ut~n eitek a 
kenyérből. illa k a forr:lsbÓI. E ll ek és megelégedtek. S a z
utún folytat!;ík útjokat Franciaorszúg felé. 

Úlközbcn egy templomhoz érve, Szent Ferenc igy szól t 
a túrs,inak: "Jere, menjiink be ebbe a templomba ~ imád
kozni l. .. " Es a mint bémentek, Szent Ferenc letérdepeH az 
ol túr mögé s elkezdett buzgón imádkozni. Es nmin t igy 
hosszú ideig buzgón illlúdkozotl. úgy meglelt II szíve-lelke 
lsten jelenlétének boldogító érzelével, hogy n lig bírt ma
gával. Újból és ujb61 eljegyezte magút az úldot! szegény
séggel. Arca tulvilági örömtöl sugflrzo! t. Ajk{lt pedig ékes" 
.\' z616\'á lelte amar. oltúri eleven szen, a szerelet égi 
Umgja. 

A le.főbb j6. 
(Anonymus.) 

Tudnunk kell szeretteim, hogy igaz boldogs{tgrn csak 
az erényes élet utján juthatunk. M~g az lsten muga sem 
segilhel rajtunk, hogyh[l ez ;I mélységes v{lg)' nincs ott a 
mi kebelünkben. Eppen ezérl nem sok értelme van annak, 

, 

hogy nagy e löd j!ink péld{ljút vizsg:lljuk s abból igyekez
zünk megt[llmlni aZ isteni Gondviselés titokzatos terveit. 

Sokkal jobb. hogyha önmagunkba csöndesen elme
rülve, kérdezget jük , fonlolgatjuk , hogy kik és mik V:l -

6yllnk ... Mi az em beri él~t? - Ki az lsten? ~ f::s mi 
célja van velün k? I~s mit is \'úrh:lt tiíliillk minden körül
mények kőzött ? .. Ezzel együtt ,ut is könnyen lIJegért
heljiik. hogy az örök üdvösség csak egyetlen egy dologtól 
fiigg. És Im \',ll:lki igaz,i n boldog akar lenni, ~ "eg y ( I 

.,~ii k.wi(Je.~ doloy": de ennék at,ut{m o tt kell lennie, ott ken 
gyökereznie kinek-kinek :1 lelki:ben. 

Kérditek tnlfm: mi ez az egy szükséges do log? Vfll,, · 
~:wm ez: a lélek j6s(lga. Az a jó~ág. am ely m:',r ki,H1otla a 
próbál és ö nm ag,í n fölii lemelkedett... Szúv:11 ki nen, 
mondható ... Néven nem nevezhetii . .. Ki nem Illulat 
h1ltó ... De végre is elég. hogy ot! van . nlÍnt az örük isteni 
jelenlét. mely a maga diadalút lútjH benne. 

Ebben lU (irök szellemi .. E~ységben · ' :"111 az igaz bul-
1I0gs"1\ litka. az üdvii.~ség e~'ye tlen remé nye. Teremteti 
:illa t. vagy llnn'lk mesterké lt 1111Inkúja itt szóba se jühet. 
:\Iinden az I s t entő l és az O szent ak" ratú tól fiigg ... O rcá 
bizo Ill tchút magnnu, t én is, tiirténjék b,irmi ; mert itt 
hi:'lbal'uló. nz emberi segitség. 

ls len ~ a l egfőbb J ú - e lvégezi ti maga munkáját az 
én lelke mben. Új l' letet teremt il romok közölI. Áld és vi· 
higosil. épit · és iid\'özít, hogy mindezekben II nagy csud:l
tételekben magam is részt veszek a szomjú lélek kris1.tusi 
il h i lu t {"'a l. 

, 
'~teni szóza', 

('l1lolll:ls il Kempis.) 

Izrael népe a szent hajdankorbalJ így szólt Mózeshez: 
.,Szólj mihozzánk Temag[ld és mi meghallgatjuk. vHlamit 
mondasz: uz Úr pedig ne szóljon mivelünk, mert akkor 
meghalunk ." 

Kérlek Uralll. ne ludd fel nekik: mert élJ ugyan S;Íllluel 
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prófél:h'p] alázatosan lis őszintén ISY esedezem: "Szólj, 
UnIn, szólj; mer t jól hal1jn II Te szolgiid." 

Nincs szükségem nékem se Mózesre, sem a többi 
prMél;lkra . Csak Te, oh Uram. légy velem és sz6lj hoz. 
dm ; Te, aki közölted ri Te lelkedel II prófétákkal. Mert 
Te nélkmök is mindenre megla nflhatsz: engemet; mig ők 
NIUad uélkiil mitsem érnek. 

Ok emeli hangon hirdetik az igét , de élő Jeiket csak 
Te adha tu az ö beszédükbe. 

Akllrlllilyen szépen buzdltnnk is, nem tud ják II szl
viinket Júngrn gyujtani, ha Tc, Uram , néma maradsz. 

Ok II belül imádj{Ik. de Te megjelented annak igazi 
é rtelmét : ők II titkok titkával dicsekednek, de Te, Uram, 
fcJtilrod II lepecsételt dolgok jelentésé tt 

Ok közlik veliink a Te pa rancsola taidat, de Te adu. 
nekünk segedelmet , hogy azokat nleg is Inrthassuk. 

Ok nlcgmutatják nz (Itat, de Te, Uram, mélységes 
bölcseséggel la n ítod és megvi lágosllod il mi szIvÜflket. 

Ok öntöznek, de Te, Urnm, adod a gyarapodasI. 
Az ö szavuk pUS1:lába kiálló szó , de Te, Uram, meg

magyflrhol és fölfejtesz nckünk mindeneket. 
19)' hát Mózesre nincs t.~bbé s.~ü.~ségem. Csak Te 

szólj , 'elem , oh Istenem, egyedulvaló .o rok l?azság! nehogy 
e lmuljak és hiába éltem légyen, ~mt akI em.észló túz 
helyeit beéri csalóka fénysugárrnl IS. Ncho~y k~rhoztalá
somfa szolgaljon, hogy hallottam \lgyan ll'/: Isteni szótalot, 
d e rl1:! nem leljesltetlem; megismerte m, de nem becsilIIcm 
mcg; elhiltem, dc nem követtem azl: ,. 

Szólj, Uram, szólj; mert jól hallja a Te szolgad; hlstcn 
Tená lad \'an az örökéletnek beszéde. 

Szólj hozzám, Uram l Meri ~bbe,? van az én lelk.em
nek egl'etlen \' igasza. Hadd fo rdltsa Jóra a Te szent IRéd 
az én gyarló életemetJ MiÓTI is legyell a Te nagy nevednek 
ö rök dicsöség, tisztesség és ht'lland:ísl Amen. 

, 
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,,1sten ~7,aYa.~ 
(Thomns il KempiS.) 

Boldog az a lélek , amely ~allja a~ ~rnak bt:~.z~·'del 11 

szent mag{~nyban és \' igasztal3snak Igejét metil! a z O 
száj{,hó1. . .. 

Boldu..: a z a fül, amcly örömm.e~ fo~~dJa M ., s~e~1 
sugalla t kijelcllléseit és elfordul e Vilag kulsö esábJ311ol. 

Boldog II~ ft fül - igft7-:ín boldog -, nmely ncm 
indul a szirén-hangok ut:ínj hal1em arrn figyel, amit IW. 

Jgftzság _ hellt II lélek mélyen - sl. iintelen mond neki. 
Boldog az a ucm, nmelyel nem k{lpníztntnak el II 

lI1ul6 dolgok flrnyn i, hnllc m awkra firn'cl , amik örökke
vnl6k. 

Boldogok azok, a k ik befelé tek intenck , cs nnp-nap 
ulrm abban gyako roljak m'lguka t, hogy megértsék Isten
nek titkait. 

Boldogok azok , nkik ébren-alvn, ji,n·lI ·kclve, mindi;; 
és mindeIIiitt Istcnre gondolnak, s érte minden hiú dicső
scgröI készck lemondani. 

Gondold mcg mindczcket, óh ':: 11 Lelkcm , és zárkóZI. 
el a . uagyvil6g elő l , hogya tc Uradnak, Islenednck S7.3Va 
fölcsend iil jön n SlIj{lt kebeledben ... 

Három "an,..,.·. 
(Jnn Ruysbroek.) 

Lefekvés elő lt minden est\'e \"edd elö h:irolll könyvc
det ! Bá rhová mcneudesz, ezt a jó szokAsl e l ne hagyd ! Az 
e lső köny" ócska , molyette és sZllkndo7.0tt : bellne sötét la· 
pokon _ sötét be t ük. A második könyv s~ép, Hu ta fehpr, 
elejélöl "égig beir\'1\ _ \'örös tintával. A hnrmndikball -
múr messzirő l _ csak IIgy csillog a sok-sok IIranybetii ... 

Jó Icu , hn mindjárt nz ócska köny\'bcn kczdesz lapoz
galni. Vagyis, gondolj a snját élctcd re, amcly lelve van 
emberi SYllrlósAggal, hiin és bánat ~ölél betiiivcI. Gondolj 
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sok rendbéli bollásuidm ! Gondold Illeg, nem egyszl"r m ilyen 
hIgYIlIalag vahH szavaidban és telle id be n. V:"lgyban cs gon
J o l:ltbilll o h. menlly it nem vetkezel! Süsd le \'égiil szemei
de t és lIlel ied ,-en 'e, mondjad II pllJ)lik:, nll~",: I J: ., t -"a m, 
bocsÍlss illeS nékem, biinösnckl" - '::S :lZ Úr eloszlatja 
mind en te fé lel mcde t és ;t ggodaJmnidat s nwg:ild Il'gcdc t rt. 
",f.enl hil és jörelllé nység mennyei njúlHl(;k(\Vlll. 

ti most - az ócskn könvve l fé lre té ve - vedd elö azt rt. 
,zépe l , azl a tiszta fehé re l lélked kinc.~Htn"ból! Ime, ez a tc 
Krisltusodna k mocsoktala n, szen t élete. Olyan tisz ta fehér , 
mint agyenne k (1101:1. S beJlue a vörös belük végtelen sora 
mind , de mind az ö vé rző sebe it , :\z ö W\"iskoron:íj{ll jut. 
t:ltják eszed be. E1.ek II \-ö rös be lii k :11. Ö h nl h :1 l:\ tlan na gy 
sze reJmi:röl beszélnek : oh-asd e könyvben II saját sorsodat, 
és illdjad ét'elle a z isteni Gondviselés t. hogy benne nwg
ny itja a l e s1.ÚOlodra is II mennyors1.flg kapuil s otl néked 
iidvösséget :íd. 

Végül, tekints körti! és e meld föl szem eide t :1 m~.gas
ságok felél Onnan tündókölnek t ere:í~ a h" rmadl~ ~o l~Yv 
arany be tü i. Onna n Mad szegényes pltvarodr:l a1. orokelet 
dicsősége. Ez :lZ igazi fé ny; ez (l7. iga1.i ragyO(IS. Ehhc1. 
képest minden h iú, földi esillog.ís csa k ()I~' :l n , nunl fé nyes 
délben :t f;'tklya s7_ipol·k:ljn. 

Nagy dolgok. 
(,101mlIll T:lulf' r .) 

Amil az ember lehet, az mind édes-kevés; de azért 
nagy hiba voln:l, hogyh:1 Ilagr d?Igokrn nem. ~ örekedn~llk . 
Aki n eDl lehet nagy, még mllldlg leh el - JO. Es amIhez 
_ nemes idealizmus tól vezettetve - szivvel-lé lekkel n eki
(og, az eh'égre is sik?rül. Ha kevés az ,- am.it végezhetünk , 
legalább a szivünk vagya legyen .. na gy, :s role~elö: ~~eg sc 
illjunk :lddig, amig meg nem k07.elltJuk az Istem tokéIe
tességet! 

Csakhogy De szcmeljük á m ki előre, hogya szentek és 
angyalok sorában ezt , vagy ad a szerepet vállaln6k; mert 
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Istennek őriik célj:.it mi l'lgyse ludllók soha kifiirkeszni , 
l3iunk lIl:lgnllka l tel jesen Ord ." ,\ z O szent kezében 
":ln í.gyis a m i sorsunk ... lI ogyha il csillagokig e l IleIIl 
j lllh:il llánk , próh:'ll junk fiilemel k rdlli legahíbb II fel hők 
kü~_é , Hi \":\ t;'t sllnk:lt teljes lIlértékbcu :\té ren 'e, szenlelj iik 
:ttlllak egész éleliillkeL Amit pedig igy sc, úgy sc érhelnénk 
el, :Irról ruondjulIk II- nyil1:111, ös~.illtén , teljes hitbeli meg
nytls,,:íss:l l a Illi ~ d~·i ill\;hen. Igy igeu kö nnyen megeshe lik, 
hogy a1. is ten i kcg~'elcll1 jÖ":l1 többel n~'nj t nekiink. mintha 
pr i'lIlek e rejével bl'le k:lj);lsz \;od un k. 

H:ljoljunk mcg h:H a minde nh ató Is i en szine elött! 
,\ z O S1.ent ke1.eibe a j:"lIllj uk :l Ill i lelkünket: hadd tegyen 
vcliin k, :"lIlIil i-ppclI :lk:l r , t::s nkkor .. . :lkkor scm itt , scm 
oda:it l1j)1r ~ mil ;,1 1:l1"1:l1I\1I\\;: :11. lJ l' gondOl visct! ... 

Krisztutij riet. 
(Ano nymus ,) 

Aki iSmc r i és Illeg is éri i I\risz t \l ~ Ur unk élelél, ő t 
mag!l l is la tt a, meg is merte . ts hasonl:lIOl>képell , ilki nem 
is meri az ö é leté t, ö t m:lgúl sem értheti meg. Aki hiszen 
I\r is1. tusban, :11. eli smeri, hogy a1. Ö éle te a l ehelő legjohb 
és legnemesebh élei ; uki pedig n em his~i ezt, 'l7,. ő l magÍtt 
is meg tagadja, Amennyiben vi,la ki köziiliink Krisztus s zel
lem ében é l, :1 Krisztus l:lkozik öbenne; h:l pedig töle cl
ro rdul, ne m le het , 'élc lelki közössége. Me r i :lhol :l k r is ztusi 
élei megnyilatkozik , o lt \":ln m:lga il Krisztus is ; és :lhol 
a z ő élele ne m m ii kődi k. ott ö m:lga s incs jelen , 

~Iilyen boldog a z. aki Pá l apostollal -elmondhatja: 
"J!:lek többé nem én, Jllmcm él be/llwllI {I Krisz tusI" 

t s ez csakugyan il legjobb, il legnelllesebb élet; u1I' r t 
az ilyen emberbe n ls ten lIl:lg:l lakozik: :l tökéletes Jóság . ., 
1'I 0gY:Hl leh elne h(lt e nné l lis1. l:íbb, s zent ebb é let? 

Amikor ugY:lll is :IZ I" ugedelmességröl, az új emberr,}!. 
az igaz villtgosságról, :lZ ig:lzi szeretetről és a krisztusi 
é l e t ről beszéHillk, mih' sza"akk:ll eZ:l lall mind ugya llazt 
értjük. ts :lho! :17 eJtyik jelen , 'an, a tiihbit is milli! Od;l-
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vonj:\. Ahol pedig ezek közül a kúrcsak egy is hián.yzi k .. ott 
.a többinek sines ereje, mert ezek lényegében és Igllw bnn 
\'éve mind együvé ta rtoznak . • . 

Ami azért lljjásziilhet minke l a Knsz\ usban, ahh~n 
ragaszkodjunk, Testvéreim, minden erőnkből... Mert lU 
semmi Imh nem segít, csa k :l Z Elet, a mely gyokeret vert 
Ö bt'm IC. 

Népemhez. 
(J ohn Huss.) 

f:n, Huss Huos, jó relllcu)'seg ,111,11 Istcu szolgáj.a, 
remélem és v(lrom a~ ég UrMól, h()g~' mi nd:,.zok.na.k, :,,-klk 
Ot szeretik , megadja nl Ű kegyelIncnek ,1Jandckat Itt :1 
fö ldön, és ama jobb vilúgba n ürök boldogsúgot nyUjt 
mindnyáj unknak, Amel). . . 

Kedves Atyámfiai! l{crve·kérlek \It eket : szeressetek 1\1. 
Ih J éws Kriszlust , nagy örömmel vegyétek ~s kövessétek 
minden lanítús t'tt az Elet útjain. RagaszkodJalok a szent 
Igéhez, amelyet éli prédik:íltam néktek lsten örö~ törvé· 
nye szerinI. Ha pedig lIkúl' nyiltan II szószék.ről, akar I!égy
.~zemközt olyasvalmnit mondllllll volna, a mi ellenkeZIk az 
islell i igazsággal, Ile tndjá tok fel a7.t neken\. 

e s Im emberi gynrlóságból valami kÖllnyel müséget 
kö,'eltelll volna el, kérlek, nézzétek el nz én hibámat s 
kérjétek Istent velem együn , hogy bocsússa meg a1. én 
bíineilllet. 

Tiszteljétek és szeressétek n Ti pflpjai!okat, nkik pcl
,Iás erkülcsi élelet élnek s akik elegyítés nélkiil hirdetik 
Istennek igéjét. 

Ovakodjalok, ker tek, a szemfiiles emiJe l'ckt ől ~ kivált 
az olyall papoktól, akik ju hoknak ruháj(lbnn közelednek 
Hozzátok, de - a Meg\'áltó Slerint _ helűl "rngadoz(. 
farkasok". 

A nemes urakat kel'elll , hogy húnjana k II szegény 
néppel s7.eliden és igazságosan. 

A polgárok inlézzék nz ií ügyeiket becsül ettel és tiS1.
lességge!. A Ilnlllkúsok végezzék a7. ií dolgaikat ii römest cs 

'''' 

lelkiismerc tesell. ,\ swlgúk ]leJi g "wtg~,lj{,k az ök urukat 
és lirnüjiiket híven. 

Kérem a t ~nitókat: júrjlHlak eiül jó pcld~lvat, tanítsák 
a gondjaikrn bizolt ifjtls:'lgot és szeressék II jó Istent min
Jenek fölöt!. Az Ö dicsősége és II közjó legyen telteiknek 
rugójll, nem pedig a hiíl \'i]{lgi di~$,)ség, \'agy II nyereség 
1I1{llli vúgyakozúii. 

Kérem a In ll ulóka l: cngedelmeskedjellck lI Z Ö lanitú· 
meslereiknek minJen jó és szép dologban ; é~ Ilagy jóigye
kezell el tnnuljanak ri maguk és músok javilt:l. .:~S hten 
dicsüségér t'. 

Lúneok kiiz iill - biirtünbcn írom Tincklek ezt a leve
leI. S lIaponla várom a halftlos itéletet ; de bizom az én 
terem Iii Is tenemben s nz Ó igazsf,g:ítól sem élet. selll 
halál el nem t:mtOTÍthat. 

Constanz. 1-11 5. jtlllill .~ W , 

Lcyél: 1530. au~. 5. 
(Luther :\1. a V,ikls1.tMejedelemhél .. ) 

Kegye lmes Uram, tiibb ízbeJl írtHIII múr Neked és má
soknak is, nlÍnth,. engemet az Islen kiiliinös módon körül
veU voltja áldoll segedelmével és vigaszta!;·ls'-lva!. De cn ezt 
kötelességemnek is ta r tom, láh'a, hogy egyesek mennyire 
elcsüggedtek : mintlm nz Úristen egészen megfeledkezett 
volna rólunk. Pedig ,. mi Isteniink az Ö fiildi gyermekeiről 
soha örökké el nem relejtkezik. 

Mostanában két csodilnnk \'011:\111 szemtanúja. :\finap. 
amint kilekintek az ablakon. lIass lelki örömmel gyönyör
kiidh'm a csillagos égbolt ezer szépsógeiben. A boltozatot 
tartó oszlopoknak - sehol semmi nyom:l. f:s az egek -
egy pil1:lIl:l!r;t is _ meg nem rendiilnek , . . Szegény embe· 
rek. akik minJét i;:;: a larl<'> oszlopok ulán k\ltatlla~ r Nem 
I:l.l(, lják s !Uia \la öriikös nggodalolllball élnek: Hatha -
milI' a kii\'c tkezö szempillant:'lsb:l.n itt n "iIng vége s össz('
roj)pan és a lko tó részeire bomlik az egész nagy Teremtés!... 

A m{lsod ik csó/!:l petli ;:r .'1. "011. ()ri(,s i viharfelhök kn -
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\'a~'r;lak füll t a Jcn:!:ő l!cu , lIa!:IJIIHI !>;1II ~S rélelmcleseu , 
min ! " lell r;er d,, !:(álya. \'~Gc ! átha tallan nagy tűmesben 

hömpölyÖG"c ide s lova parll;llan m('(!rükhcl1, mint a vég
fléld, Dc Olzon múli . lllindCJl hOl j ndkiii c l i!> \'olluHak, 
Mel'l'c mentek ? Il Ul'll !ö lltek " - T:iI"uzúoan még is a kűdűu 
{ti liiudiiklö sl, idl'\'{1l1Y I'HgyOg tfl he p ili' pillana Ira al cget 
,:S a fö ldel. Awtán lasslmkinl .11, is e l cH~·és l,e t l .. . Sl,eg~ny 
cmberek , a kik II viha rtól \'alö fél elmiikben ésue sem veszik 
Cll az égi Iiineményi: - pedig 011 r:1Gyog a fe jiik fele li . 
IJ II r:lgyog elölliik az igéret és :Hdlls d ia.dalíve! 

Kegydml..'$ Ur:1Il1fl 1 :l l (I r Jt~ZU ~ Kri~zlu s szerctet1eljes 
ol tahu:'lba ajl,nlom . 

Kii!1 1(>\"I'klll :, _ l'U S7.1 'th" ' I. 

I=:az vallás, 
I.loh l1 Ca ll"in.) 

A h il'ö lél"k Hem soka t Yitatk07.ik az ü T ereill löjéröl. 
h:UleUl megnyugszik a l cgy igal Istenben. Nem n saj:H 
~ záj3Í1:e sl,erint ruházza fel isteni lulajd onságokkal , hanerl1 
IIIcgelégs7.ik :1 7. isteni k ijelentés örök ig6vel. Isten akara tM 
:J l'i l:ig"rl át nem h{ignú. EJbi ~:) kodoIl S:'l g.íhan - al, iga1. 
,'tl ról soha el nem túntorodik. 

Inségben, n yomnniS:'lgban 1-I01,z:"1 folyrunodik , lllert jöl 
tudj". hogy Töle s7.it11 "Ui minden jó ad omány és tökéletes 
:1j:indék. 

Hin'a .1Z isteni kel-(~· e l elllbe ll . él" h it h·l. ~zent örÖllI llId 
mi ndig csak Űre" t,"n:l~zkodik, egy percig se ké telked ve 
"bba n, hogy az égi AtY:"lIIa k üreÍl is gond ja va n : :lZ égi Atyn 
jó és irgalmas, ö l mindcnnemíi súik ~('I-({oI)I" n t;lIl,ng:llja ('S 
llJegsegíti. 

. Mint Ul"ói nak s "rüs Is ienéllek , minde nhcn e ngedchlles
ked ,k. Ű szent Felsége elütt megh:ljol. Szl ... ,,1 és tellel ma
I-(:Jsltalj:. ö rök dicsö...tgét CS parallesa it lIiI'en tdjC!>it i. 

A hívő lélek bfltran m<:gy az ö h tcnének itélöszéke d é; 
lOert tudja , hogy O igaz b iró, aki :l jót megjulalm:lzw. a 
gonoszl lIIegbiilllf'li. AI:',l,,, tla l Iwjli k J111'g al, Úr elö n s múr 
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földi életében is a rra igycks:tik , hogy I'ágyai! és szenvedé, 
Iyei l fé ken tar tV:I, kiérdemelje az O szent tellizését. S való
ban, nem is a bilntcléstöl való félelem al, ami öt a bÖlliül 
viSS1.alarlja, hanem IIZ a határtala n tisztelet és sleretet. 
mellyel _ mini iirök I-:yermek - a7. égi A I ~' " iráni visel
te tik. 

Az imádság Icike. 
(William L:l w, j 

"i nes ,n 'ts ti l és m&! WI, íid "össégrc, min! ha Isten 
á llandó I:lkást ves1. mll!:(á nak II mi kebelfmkben. Nincs kii 
Wn út a zsidók . kiilön a keresztén yek és a pogányok szá · 
In llra, ~illcs és ncm is lehet ; mcrt egy az lsten, egr az cm · 
beriség, egy a z üdvösség és ugyancsak egy nz ahhol, vetető 
üt. Es ez nem más, mint emberi \cIkiinknek olthatatlan 
v (. g~'a al O rökk él'aló ut:ín . Ahol e z a I'IISY eleven, és akár, 
nlt' I ~' ikiinkben ('\c.mi erővel tör elö, ott az ellél'e<h bárány 
megkerül és a jó pClszlor m{iris az ölében hordozza azl. 

1~ 1Iü1 a v(lgy lól sarkalvn, a s1.egény lékozló fiú oda
hagyja n disznóknllk SZ;lnt mosléko t és visSlatér a szülöi 
h (lzhoz. Es ugya ncsak ez al, islelles ,,{Igy 11111\'eli, hogy 8Z 
édes Atya mitr m<:ssúrül meglátja elveszettnek hitt fiá t. 
elébe megy, n yllk:'llJII borul és megcsókolja. Ez a péld:} nal) ' 
n ll l "ilágosabball mutll tjfl , hogy ez mind ignz. és mind igy 
V:ln a I'alóságban is . 

.\ Iihelyt ez a szen! 1'!iSY fölébred mibennünk, s minket 
küz"etlclliil 111. Úristenhez vezet, az isteni lélek, az im{,dsflj:( 
lelke, a kezde t kezdetén m:ír. mindj{lr t o tt van melletl ünk. 
hogy Syfllllo Hlson s Ilyöngéd szeretelIel ~S bilalonm1:l1 , 'e
gyen minke l körül :17. élei nek ebben a döntö, mondhatnflm: 
lijjit leremtö pillanat{,hull. Ezell fordul Ille!: teltilt minden. 
(Il: minden. E t. fl v{lgy .. ez{irli Islenhel a mi lelk ünket. ho.~~· 
el mcriiljön a z örökk6'flló ls ten végtelenségében. Vcle egyutI 
munkálkodik és :.Ikot, mintha nem is élne az blentöl 
k iilÖnC.IlÓ :'lTIlyék -életet. 

Ezen fordul Illeg minden, de minden . Mert ha Cl'. :1 
V ;I ~y lIe11l eleven .... s rwnt diad:llm:ls. - "k' lr :l zs i(U,b:lll . 

183 



akar ,I keresztényben - :ikkor a Tön'ény és az E\'angéliulll 
ál ta l e lrendelt ,\Idozat, \':lgy szolgálallétel csak h oll betű 
marad. Nem ;'Id \Íj erői a léleknek. Nem knpcsoljn egybe a 
mi \'éges "olt unkat a - VégtelenIlel. 

Ezen fordul meg. eitől mgg mindell. :\rerl az Jstenbcn 
gyökerezö szent "ágy és óhaj t:'ls, m.int az illlúdsúg lelke, :l 

mi földi életilnket egybeforraszt ja menn~'ei harmoniában s 
megtermi nl ibennünk a krisztusi élet legszebb gytimölcseil. 
még ha soha se láttuk "0Ina személyesen a Mes tert magát... 

_ Ezek azok, akik "eljönnek Il:.pkeletröl és nap
nyugatról és leteleped nek Áhmhftmmal és IzS{lkkal az Is ten
nek orsdgftbrm". ' 

Atyai Tanács. 
f'Yi II i it 11\ Ll \\". l 

;..rÜl] c.,<lk, elles Fiam ! czt a t,iga s, ó r i(ls i égboJt ozatot 
a fejiink fiiJöIl , lImint rajta rendre megjelennek a nap. a 
hold, meg a csillagoknak megszámlAlhalallan serege, 
Hogyha \'alnmi úlon-módon eljulha ln,H a végtelen vililg
ürhen egyik, "agy másik égilestre, omwn ismét ezer m eg 
ezer új nap {> .~ csillag hIrulna föl előtted , szebb és nagyohb, 
min t aminc'',t a földrő l lálh:'lunk. Bárho":'! tekintesz kele t
nyugal, r.stak-dél iránybIlll . fönt és :.lallt - ugyanaz a 
szédiileles magasság, ugyanaz a feneke tlen mélység, I~s 
mégis: hidd cl, gyermekem, hogy mindez eltörpül az úris
ten nagyságához képest. At Ű szentséges szine elő tt ez az 
egész világmindenség esak annyi , mint egy porSzem. Es 
látod, gyermekem , ennek az örök Teremtőnek, ennek a 
szercti.> Atyának gondja vun tereád is. Mintha más gyer
meke nem is "olna, csak te magad! ~fintha rajlad kh'iil 
senki m!IS nem "árni! az O jóságos atyai kegyelmét! _. 
Eppen ezért féljed, im:'idd és szeresd a te Istenedet! . . , 

Testi szemeiddel ugyan sohasem fogod meglátni Ot. 
de mind t! lI , :unil látsz, az O jelenlélének és halalmának a 
tanujele. Közelt!bb van hozzád, mint a saját :'!rnyékod, 
mint ajkad lehellete: fogadd el hút Urad és Teremtöd, 
Atyád és H:.rátod gyam'inl. Ugyis , ami szépet , jÓl lölem 
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örököl!(-I , annak mind O az éltetö lelke, O a tapláló for
nba. En is csak Isteu kegyelmébő l merllhellen\ azt, amit 
néked :ldtHrn . Es aki az én földi atyámat még születésem 
előtt mt!gilldolla \':1 1:1 , holtom ut{Ul hitonyfira téged is meg 
fOl-( "'dllUi . 

Elm,'Ikcdjél tehM, édes Fia ml czek fölölI S érezni 
fogod, hogya le lelked egyszerre meglelik nemes és nagy 
gOlldolatokk:. l .. . Tégy jól elsősorban azokkal, akik meg
é rdeml ik : de tégy jót áHalábun mindenekkel! Alázatos
sfigba n j ;', rj f, Ic t,; .. all _ Istened elöli, Az emberi gyenge
ségekk(·1 szemben Mgy elncző, ink:'!bb takargasd még a 
hibákat is. Beesiild meg a ki\,úI6s{lgol. jutalmazd az erényt. 
Örvendj az örvcndezőkkel és sírj II slrókkal. Oleld magad
hot az igaz badtot. Ahelyell , hogy Illeglorolnád, fele jtsd 
el {os bo<:súsd meg a sértést. Bocsáss IIlcg az ellened \'é tök
nek. Igy I.;ssz te is :1 le KrisztusoddAl .. szolgák szolgájn"; de 
egyúllHI :, ma,,:ad uril is. 

ST..n'""".t. 
(Bugh Lalimcr.l 

bt C!! mindnY(ljuLlkn:lk kijeliiltc fl mag:1 munkakörét. 
S. ki m ini forgolódik a szolg,i1ll tban, IÍgy "cui hasznát. 
Hogyi.:l luíséges és megbízhatb, ked,'ességet nycr Is tenné l 
li Ill tgnyilik előlle a z örökélet kapuja . 

Szent Antalról oh'assuk a ku\'etkezö szép kis tö rte
nelet: A nent ('Ivonult a puszlúb.'l j 011 sokat böjtölt és 
imádkozott : sunyargatt:. Inagát. Nem is akadt houá ha
sOll lb szcnt fél'fil"! abb:.n az idöbclI. Mind emet lelt egyszer 
csa k a1.t sug j:. neki a mennyei szózat: " Antal , ,\nlnl. alig 
,'agy li m te 01,\""11 tökéletes, amint gondolod; mCí{ olyan s~ 
mgy, mint egy bizonyos folloz6 ' ·.'Irga Alexandrl;'Iball ... 

I~ rre :1 szent fö lkc rckcdcll , titnak indult s meg sem 
án.lll Alexandriáig, ahol hamarosnn meglal:Hhl, akii kere
sell A \'flrga clcsud:'llkozoll: ugyan bizon)' mi járni ban 
lehct t!l II S1.cnt férfhi az Ő egyszerU haj léktihAn. A szent 
csak .'Irrn kértc, hogy mondja cl neki :lprÓT,1 az Ő életmód
jM s hogy nap-nnp ut tin mÍ\'cl foglAlkozik . 

' O; 
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., L nilU' _ Illond ,j a varga _ .. :lmi engem illet. ninC"s 
n ekem sl' lluui kiilönös é rdemem, hiszen az én életem cgy 
szeni ''s jelentéktelen. En csak egy szegén}' fo ltozó \'arga 
\lrlg)ok Kodn reggel - amint fölébred~k --: első dolgom 
~1" hogy imúd kozzmn. Imádkozom avaroscri , flmelybell 
lakom: imád.kozom fl v!lros lakóiér t , kidlt a jó SlOlll szé
doktIrt. :\zu!:ín hozz:ífogok a rendes munk'lIuhoz, hogy 
m rgkeressem a mindennapi kcnyerel a magrun és csa l:i
dom ~ zálllárll. Arra is ügyelek, hogy sen ld ! meg ne csal
jak ; me l't semmit sc ut,dok :wllyim , Illilll nz nlak?skod'·ls t. 
Ellenhen lJ:1 va lnmit igél" lclll \'aIHkinck . ad 1L1l:g IS larlmll 
(.~ militi Cl ' körülLnén)'ek között teljesit e IU . Igy löllűm a 
H:lpok:lt f söndes egyhangiLs!!gban fe leségeIlunel és gyer
mekcimmel együtt , akike t Isteu un gy nevének féle lmébcn 
lörrkedclll fö lnC\'el ni ... Ennyiböl iLII mindössze az én 
é letemn ek I 'ő\ljd törl énetc." 

L:Hlli\'aI6 ebbül, hogya J u lsten s:':l:lllélyvúlogal:is 
né lklil I;edveli azokal , akik e fö ldön hetimik szent hi\'a
Hisuka t s amellett nemesrn gondolko~lIa k ~s egys:r.eriie ll 
eine k , 

Szelll Anlal derék ember "011 . :\I élló ~1rra a nagy lisz
lelelre. a mely övezi emlékH. Dc Cl a szegény foll07.6 varga 
is, a H1a,";a júmborsftg:íhan és egys 1.rl· iis~géhcn. II jó Islell 
elöli éppe\! ,)lyall krdvrs. 

lsten mi.ndenütt. 
(." I('oh n Ol'hm r,) 

Fiacskám, nybd ki u szellledet és hh d Illeg a m:lgas· 
.sil\;o~ fslen csodadolgait :1 terlll l'sze l rofJpant bi rodalmá· 
ban. fi:"tc ~ k 'llll , hllllyd be a szemedet és gyönyörködj fl 

s"labnds:l ~ isteni törvénye s1,erint mindazok han a m élysé
ges titkok han, amiket föHtlr t cc1őllcd az égi kegyelem 
örökkévaló, áldott ,' ilágossága, Kint és henI ugyanaz ;1 
nagy mindenség lelki képe, aminl c1őlled kibonlakozik, /I 
vúllor.andó külső szín mögött _ a \",íltozh>lt"lI~11l örök 
"Alösúg hlen mindeniHt. 
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Amíg ill " földön ébz, - betölt,·c l'mhcI'i szenl hiva· 
1" sod,, 1 __ hi l.onyárn nz isteni Gondviselé .. " ltnlma és "l' _ 
d elm c a:all mnnkúlkodol és tehetséged szerint zusolódíh 
né lkul, a lehető legjobban " égezed a reád bizoUakat. f, 
amit a lel"lnéS1,e l és mii"észet körébe ll - lelkcd sugallatára 
- - fclszinr l' hQzol, az mind a z Oristell dicsöségérc s7.olgál. 
Meri :I k;'rhogy vesszük is, a liagy tennénet az lsten mnn· 
kilja, a l O kezének remeke; mini :>I. illlén a mih'észi ihle I 
is :IZ O áldott lelkének lUegnyillllkOdls:1. _ 

ll ycnrul"lIlÚlI mind II lJlií"észel, millll :1 ICfll1 (,szet eg)" 
ar:,"1 hirdeti és na p" ilúgra hozzu a nHlg:lSs{ISos isi ennek 
cSlldadolg:d, hogy nwlún az O szent s(!ges lIe\'c lesyen -
minden ekJ)('n mindell. S mindez tulnjdonképpen nrr:l indH , 
hogy hova-lo\':Íbb mindinkúbb befelé tekints s a világlól 
e1s:.:ak:ld"ll , elmeriilj nz isleni kegyclcm \'égteJenségében: 
hololt cgi fcnyhen ragyognak a hHhaló dolgoknak erede ti 
mint:'li cs a lakj ai. 

:\1:1 radj Illeg lehát, Fiacskúm, :ll lhahdOS:!Il a tc Is lelled 
mell cl!, aki megje leniette m ag;11 ncked és .'Izú1I,h t .-elt 
m ag(w ak a le kebeledben. Dolgozz serényen, hogy két ke
:zed munkúj:1 s fenkölt gnndoln tn id nyom(U1 szebb és bol
dogabb legyen a vitug s a le gyeJ'llH:k i ~7.i \'cfl is mindil;l 
megllyug\ll'lst talrtJjon uz élő Is lenben . 

f\Z Islen lélek: J ako~, zúl ObenllC s imádkol,z,\! cS ti,gy 
mindeni ennúk a z iste n i léleknek s llg:lllal:1 ~1.e rill t. JIISSOl! 
eszedht', hOHY le is clsösorJmn lé lek \'lISY . . . Ez r:ljlad :l:Z 
llz is h'n i k ~p {'s h:lsonbtossúg. amelyre lerellltteltél. 

Egy a 8züksé#[es dolog . .. 
(F ran('ois r "nclon.l 

.-\z t guudoJn:i a z ember, hogy kinck-kinek ezer apr" 
Kondja, sok-sok é lel bev:ig6 é rdeke van , pedig tulajdonké
pen csak .,cgy a s~iikséges dolog .. ." H08'yhn e rre fordít 
j"k nlindcll l"i l;:yelmiinket, a löbbi mnsútól is eligazodik . 
110gyha Cl.1 ,\1, egyel e lhlln.V:lgoljllk , összes ten 'ein k rom· 
b\ldőlllcl;. 
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Mi lll, oka, hOJ::Y mé~i" Hl\llyifehi szelosz1jllk és 1lI!'!1-
1" llu lI ilo lgok l't\ p:u:uroljuk fl mi szh'ün kll~k sze,rel eté! ? 
IllU IIcm sokklll jobb I'ol nn, hogyha egy kozponll esz me 
5ltt]€M" tM'11Il :,tt"ll, an ll :'!k s7.ent el nök f>ri'i inknek leg
pdl :' ' , , 

M eg foj.tud(IIIl , !lülj'y el, lIt:1H igy l eszl'k , " ' 
A7. Or szlne elő tt h :'d ~h'nl boru lok le s Jukedvé llc k. es 

"zenl le ls7.[.sének ollal nUl nlnll , aggs:.goskod:ís ué lk ii l, \'él{
!.ck erőmhÖ1 képes i mim]ent , am it HZ isteni (;oll{l\'i se l ~,~ 
s:dunüllU'1I kijcli;ll. 1\ többivel nem törődöm , Al, 11('111 a7, ( ' n 

dolf(om , ., ,,1\lY;"1111, II reú m hl7.o11 ll lunk iLI eh' él{el, ~cm , .. " 
MiI\'1'1I holdog lU, aki .Jb, II K~al íl;'), adh(11 egykor SZ:t lllOl az 
i. rhld i sM:írkodásiLról l 

A napi uHmkn terhét a7. Isleu rHkt :. az {'II v:itla illl nl. 
Neki dolgozom, J utalmama t is csak TlHe \'ilrom, :'tli,ndenl 
hl\'cn és ponlos:1I1 teljesíl ck il Ilz7.:.11 :.1 Zfl \' flrlal nll lelki ny l ~ 
g:tlomlllat. :tlllc l ~ ' cl{yediil lIléUú :11, O IUll{y ne\,p,.ck dl 
('sös';géhez, 

SClmnil d HCIII hall~'l lgolok. Sike l'ei mel h:1 lcsz-
IIck '_ ,~flhn senk i előtt 're l nem h{mytorgll lom, Nem dio 
csckt'dCllI , Cl;:tk k(' re lll :I jó !sIcut , 1I0gy a7. Ű \'t!glell'n ir
I!n\m:\bút :í ldjfl meg az (:1} hií~(~ges munk'lnull. 

Keres4"'m az I~tena 
(.Jnhn Smi th.) 

• • • 

KiinYI'ckIJpLl és lunlétdckhcn hi{lh!1 kercssiik az Ürök
kCv:IIÓI. AI. :1Il~yali szúz:!1 ill is c,.'mk ad 1lI0lldja , :lIn it fl 

11l1I11\'á ll,'nknak .I{'ws sirjfinúl m ond "n l:.1; " Miérl ke resitek 
:t hollak ki'Iz.)!! "I, élöl 't' - K el'csd :I l, Isi en i 011 , :Ihol 
"zflllúsl szerzett lIlag{uUlk: l , i. a S:ljúl kebeled hen, Plolinus 
h it;r ,';'I i ' ,. I-b lúln i óhaj tod al Uristenl. emelkedj, fö l 
I'h,u,:i s :',Idlatlal és szereletlel k:lrold {II. mint leg jobb 
hnr:'ll nd:ll . , ," 

Nem kell ide hosszas okoskodiis. Öllkin 7.:'ls l!s "erejlé. 
kl'7.é~ : (;suk :I szi"ünk leljék meg o lllm la llnll v:"!g";)' :tl és 
1ll'·llll y.ú nll'l eg~{'ggel az Alkotú irim\. 
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Testi s:.r.c rvcl,e liinkbcn is II s7,h ' szolg(t llal ja II \)i ros, 
mel eg \'é rl. Agyunkban :t Y, tcrmcli a lcgszcb], ideáknl. E 
nélk iil lll illden ~Y,e llcmi éle i lUeghénullm és üsszezsugorod
nék , ., Eppell Igy "ngyun k az Urislen dolsn ivnl is, Cso k 
az 1:".lh,,1 tiszhín kii1.iiHink, csak a7; szólhnt \' iJ{lgosan (:lI 

IJö tcsen, éji c.~Hk II Z hat ol hat hé II titkok_litkMlll , :1kinek czl 
JI. kii ~\'e t1ell kll llcsolntú l aY, öriik ish' ll i lélrkkel soha semmi 
meg nelll 7.:I\'a " [.L , 

A tud:\s mj{11 a~ (,Ici Hlja 1I1\' lhi ke ll ii ll elniillk, hOIlY 
m ind :1 kelto'i ngyall:lblJúl a l:ll :ljbó l SZh 'jH é ltetö nedvél , 
idejében IlIcgh01.\'1I II ma~a gyiinyiiriíséges gyiimölcseil. 

,\ luMls c.~ak :Ikkor holdog!!. h:l is lenes indulnlb61 
fak:ld s m:ls célju nincs, mint hogy IlZ IS Isi enél igazá n 
ll1egism crje és eblwt) II I'üvid fö ldi éh' lhen is nwg:'l,;v!1 
legye, véle leljesen egyheolv;ldjon. 

ZorO(lsler is Igy b17,talja lanil \'!Ulyai t : " F tiröd jetek 
Ill eg ilY, élcl vizében, akkor kibonta koZllak it lélek sz(lrTlyni 
s mugasn ll szálldosha llok :17. is leni isazsl'lg n! gyogó SUS:'lI" 

iizönéhen .. , O l iIJl' llnl' Iek - é~ li O\Jenne , , ," 

AnyaFlzcntegyház. 
(Gl'orge Fox,·, 

,\ kiilönböző keresz tény fe lekezelck mi ncl :IZZIlI v"dol. 
Iluk mi nkcl , hOll)' mi elhagy luk 111. ős i lluyacgylu\1.nJ. A 
pftp istftk erclnekséllnek lekinlik II mi vu l1 úsunkal s :,~1.1 
mond j{lk , hogy nóma a7. egyediil íid\'öz!l,~ egyh ~'tz: Apus
pöki a lapon szen'czelt pro lestánsok, s7.~munk.re \',ehk. hogy 
elhagytuk öke l : m (lr pedig ők kép"lsehk az , ~al l reformá
ció!. A prcsh itc ri és II1 IIS fiiggellell egyhÁZi ,~ 1.~ r"eze l~k 
s7. in lén l'OSS7; néven \'esz ik, hogy nem tarlunk ,'cluk, pedig 
hM :17. ö\'ék nz igazi reformftIl egyhá1., En a7.onbnn azl 
mondom , hogy ha m inden kc]lpen V:lI:.1mely városhoz aku r
j uk kij ini 1l1. Anyn szenl cgyhflzut , nkkor (IllIIn k az igu7. i 

• All bli'bIolI .. ,Q"~~u,A" Iolki .'~úru, lihe; ,."";"11'[,'" ll;;" 
.. 1"IL r~"~t,,g JÓL i"tu'k' ti vlh\ItMlJonl lIyomorö ltj~;.RI. 
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helye ö'lk J e]"IIZ,;d~m l el.\I~ t. A~ a ,·úros. :II !~I Kri~ztlLs és 
a l; Ö a poslolai először IlIrdelt<!k a z e\":lIIgclll~n~o.t , ah?1 
Krisztus Urunk meglwlt a ker es7.ten; ahol hnsztus ~,\
rancsa S7.crint a tanítv:inyok egyiitt mHradtllk .. vol~.' nug
nem felr llhüztu tlak mennyei erő,'el; és ahol H PUllkosdnek 
jeles Iwpján luiromezer hivő lélek Ié rt meg és ~eres~telke
dell meg Péter apostol tüzes beszédére. Igy hat,. ha v~la: 
mel)' \"úroshoz. valamely központi helyhez aka~Juk. kO!." 1 
il kereszténységet, :u; Anyaszentegyhámak igaZ! Ö~.I ko\'
pon tja , történelmi bölcsi>je: Jcm.:Mílem, ahol az elso nagy 
g)'iilekezet mcgHIakult. . . . 

Amdc az apostol mag,l ezt mondja: " Ez a 1ll0sta~\1 
föl di Jeruzs:ílem uz Ő gyermekeivel egyiitt il sz.ol gas,~g 
jill"lll'\ abI! nyög; de ama mennyei Jcrllzsúlem , IlHlldnya
Jllnknak édes Anyj' l. ör{ikkévuló és szüb~d:' :~z ap?stol 
szerint Ichilt Ilem :1 röldi J erll7.súlem a ml All ya nk. jóll~
het az első Ila g)" ker esztény mozg,!loll\ onnan i~ld ll.l t ~l. 
Ann,'11 kevésbé hódolhatunk he HómúlIHk. vagy barml ru,IS 
földi v;Írosnak mi, akik ama mennyei .Jerllzsúlemnek ,:a
gyllnk :l gyerlllekei. Es bM küzölLi"lnk is e~~í~or~1l11 l:nur, 
hogy egyes elfajult keresztények helyhez koltk cs ?zalt a l 
kor),í!ozzák a kereszténységet, mi mégis azl mondjuk 'IZ 
apostollnl: ,,:lma meun.yei J ernzs[liem - a m; AI.l):?SZel.ll
egyh:il'.llnk , a m i dajkúlkodó AnY:"lnk! " - Rajtn kWlll m:lst 
el nem ismerheliink. Se R<im:"lt, se J e ru7.s,Hemet; scm ezt, 
vagy azt a felekezete!. Ama me/HI.t!ei Jer.u~súlef~1 a mi édes 
Anyúllk . .. Benne láttuk meg az .lg:l Z \',Iugo.ssa~o l. Bem~e 
s zülettünk új óletr e; beolt"a a Knsztusba, mint Igaz s~öl~
töbe. Mert mindazok, akik al. Uristennek örökkévaló Igé~.e 
:"IHal Újj,ísz(iletnek. mint tejlesh'érek \;ípl:"llkoznak és no
vekednek a valósúgos szent életben. 

Ezért mondjuk és ismerjiik cl iSllléL és ismét, hogy II 
mi Anyánk, Kr iszlusnak igazi Anyaszenlegyhúza , nC'U\ 
lehel m;"IS. mini ama mennyei J eruzsúlem. 
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Kijelentés. 
·( .Iohn Hobillson.) 

h~ e (h' e s Atyámfiai l - Púr Ilnp llIuh'a útra kellek. za
nindok·ütl":\ a~ Uj\"ilág felé. Csuk a jó lsten ,l megmond
hatója: lúljuk-e még egym{lst ebben II földi éldhcn. De 
»[Irm;nl tegycn is megin'a a sors könyvében, kérve-kérlek 
liteket az Istcn színe elöli , hogy esak annyiban kövesselek 
engemet , amennyiben én is az én swlg:"llalomban :l7. Or 
.JéZIIs Kriszt us t kÖn:ll e m. Es ha Islcn kcgyehnéböl vala· 
melyik "" tasztolt edénye lll j;"lll llja bb kijelentést n~' erné
tek, fogadjálok a7.1 is ugyanU7.zal a lelki készséggel, mint 
aminövei eleddig az últahllll hirueletl ig:IZS,igot fogadlá
tok; mert s7.entiil meg \":lg~'ok gyüződve arról, hogya Kije_ 
lentés könyvcböl idö"el mind több és Wbb világosság fog 
el őtőrni ~s kiragyogni II hi"ő lelkek öröml~re és é piiletére. 

Oh, milyen sz:ina l\dó a refol"lJl{11t egyh{l7.nk mostani 
:\IIapo ta! Az elsii lé pést megtették a sznbadság felé; ·de 
lovább menni és halndni nem aka rnak. A Illther{Ulusok 
Luthert"c úskiiswek: csak :'7.t fogadják el, amil ö annnk 
idején jónak lálott és fl kálvini tanokról hallani sem :lkar
unk. Es a kálvinis ták llgY;lIlilyen csökönyösen ragaszkod
lJak az ő genfi mcsterükhi!7.. H,"t\ ez valóban érthetetlen, 
IIlcrl jóllehet Luther és Kúldn a saját koruknak és nemze
déküknek hatalma s vil{l"ító f:ikly!ti va lának, Islen mégse 

o k" B" kiizölhcllc vellik az O teljes szent a ·aralal. Izlosra "e-
S7.t'm {'s állítom is, hogy ha Luther és RMvin Illa élnének. 
ők mnguk is n legnagyobb készséggel fogadnák az isteni 
kijelentésnek újabb, meg újabb vilitgosságút, anlint nz id,i
röl-időre megnyilatkozik. 

A mi c"yházalkotm" nyunk nem tilri a szetlelui bilin
csekeI. ;\Ii igéretel leli ünk U7. Urisle!~nek s .egym~ls köz~" 
is megfogadtuk , hogy ,l létek lángJaI, :IZ Igaz-\: l l:í~~~sag 
tüzét soha meg nem olljuk. Ehhez képest, ft ilU hllunk
nek kjinyrében minden újabb kij?lentést 1~I ,~gunkévá te
szünk: ugy fogadjuk azt, milli fl illi mennyei eJcs Atytmk
nnk legs7entebb ajúndék:'it. 
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Emberi nagyság. 
(H. PascaL) 

~:lgyril becsiiIjük : l7, emberi lelket. Nem ludnók elvi
sc1ni, hogy vIllaki kisebb!tsen , ,'agy éppen lcnczzen és meg
vessen bCllniinket . Am a biü dicsöség szomját m i is e lltél
jiik, Búrmily gHldngok legyünk is, nem nyugswnk addig, 
nmlg nem billosíl juk :I magu nk szá mára korhirsllink tisz
teleté t. Ez a legmllga.~i1bb polc, amire törekedniink kell 
fmdi é leHinkhen s SZÍ\'iinkJlek hö dgy:H6l minket ~cllki és 
semmi el nem Ii!ríthct. 

Pedig ilZ igazi emberi méllósúg nem is ebben á ll , Im
n em nz önuralomban. Mi haszna lenne enyém az egész vi
l!'ig. ha rabja "agYOk önmagamnII k s "ilágm eg\'illló gon
d olataim szárnyaszegell en hullanak alil , .. A "égtelen vi· 
I:igmindenségbcn én csa k egy porszem \'a~D'ok ; de gondo· 
la lai mmal és jól rendezett IcikemIllel llIeghódithntom azL 
Az Ilmbcr olyan törckeny, mint a núds7.úl ; de gondolkozik 
és gondolalain{d fogva uralkodik a termcslctel1 _ .. Mind 
emelleU :\ "ak , 'égzet _ a sors - könnyen elbánik \'ele: 
111:1 van, holnap nincsen ... Es amint Hl Irás mondja: méf( 
a helye sem ism eri többé __ . 

Am az embernek megy.ln mégis al az elégté tele, hogy 
tudja , h ogy meg fog h alni s amikor ll Z utolsó óra eljö, 
nyugodlan ha jtja le fejé t örök pihenőre,. , f.: s o tt is a jó 
IsI('n \'an ,'ele , 

Az igazi emberi nllgys:'g tehM a - gondolatban rej
l ik. Ez ad nekünk ürők életc t. Es neUI II tér és nem az idő, 
amelynek örvénylő sodrában elmerül II Uli múlandó földi 
életünk . Az legyen teMt legfóbb törekvésünk, bogy bölcsen 
és h elyesell gondolkozzunk ; mert ezen épül fel az cmber 
jelleme is. 

Az embcr azért van iti , hogy gondolkozzék: ez IIZ li 
méltós{tga. Ebben {I ll az igazi emberi nllgyság: IIl íllJa gon 
dolni a maglIsságos lsten gondolatait., . 
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TÓ".lIalgás. 
(SI. Franc is de Sale.~.) 

Testvéreim t1poljuk k ···· é 
kel, amelyek a ' k~reszt lö~é~~~OI,'y.!l.les ~ereksZlény erél1ye~ 
II KriS7h s é .. ~ o ercznc , merI azokal 

• , I , . r~ onlo7.i. Ilyenek: az alázalossfig és : 1 i ii re. 
I: m, a J6 k.eddy és 11 szívesség, a szolg:ílalkészsé' és 'I 
rlgyelel~ , a Jóakaral és I I rokonszcnv a megb fii:~" : 
egyszer I/ség ... és a lijbbi . .. és a tÖbbi. ocs, . 1:; cs ... z 

Ezek a z erények ol)'anok . 1 -b 

"

, ' • , nlll1 az I olya , amely sze-
re I ,IZ !lmyas helycket 0 11 virít a I bb . , 
ii~Cto,' ha rm:l.lo!_ s b:'lr i1Clll keresi' a eis~~fog:fs~ : 7.~~j~:lr~~r~i~ 
nUll( eu fe!é JÓ Illa!ot arasz!. .. 

Van nak ezenkivül Beveze tes, nIlS)' crén 'k 1 k 
II kere,- 1 I I kl ye , a nlC ye z lom o -.In ragyogna k. Es mélltm Kivúlt h a 
~:~~etctb~l fakad~la ~ és :bból merítik titpllllÓkl/kal. ily~_ 

- ~. bo.lcseség es IgazsagOSSlig, buzga.lom és bökcziiség 
~s a_ '.obbl ... és a többi. Es ezcket az erénvcket mindenki 
ohaJI::\ és ll.agyra is becsüli Ilzokal. minl-:I kriszhlSi ke
resztenység Jellemló \·on:isail. 

. . Ámde j~l Yi~Y{lzz!lI1k , meri a láLszat rendszerint csalni 
~zok?tI _ Az Iga l i I c l k ~ nagys:'lgot kiilsö mérlék úl j!tn meg
Hélm ~e~~l I ~he l . Az JS Illegtiirténhelik, hogya hh'ö lélek 
:,1 le~kozonsegesebb keresztény erényt is a jézusi szerete l 
Je~ycbell gy~ko~o l.~ a ; mig a mindenki Mtnl megcsodáll 
('fe~y csak tundokol , de nélkiilö1-i :1 szere lő szív áldott me_ 
l eg~1. Má r pedi g a l Úristen előll ez a fontos_ ~linden 1"111-
értek fOkmérője ; a szere te t. o . 

Szeretem :IZ inuidS:"got, m ert az imáds[lg egYlíllal a 
IcI ke és élle t ő rorrftsa mindcn erénvllck. 

. Szerelem az áhita tot , meri :'ill~la minden Jlltlllkámal 
al UI'll llk S7.0Igil hll :'lra szcn telem. ' , 

S1;cre tcln :IZ at"zatoss:igot, merI :1l::'!Ilat megsz:,badu _ 
lok JIlH~dcJlnem(i fCll llhéj:\1.úslól magamat és a S:lj:l l szere. 
pemet Ill etőleg, 

.~lcrelem a jó kedély t, mert ebben a hangulaIban min _ 
denklhcz lehe t egy szép S7.:l \'al11 , cgy szives 1ll0solyom. 
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S1.crclclll és gya korlom a tiirchnct .'i illt ,da k ész , 'a 
gyok ch·i.~c Jni a mIdi ,Iéi mindc ll nyoJllorúságill. 

E 7.ck ,11. iga d kcrcS7.télly erények. ~z~khc';l gynkofol
j uk nwgllllka l. millI :' n:.!,lY McMc r 1:'lIIlIl'tUl y:l.l! 

Lelki öröm. 
(Thollli1S Trahernc. / 

T:ín'a -nyil\'a :í1l :I IIllgyvilüg e l őtted ezer , ü~iimé,'e l , 
Dc csuk akkor bo ldogU, hogyha teljesen magadc";I t esz~d , 
if,;az erteke szeri nt megbecsii!őd . M:ísk iilönben a DárIUS 
kincse is csa k por és hamu, mihelyt istellcs célokra nem 
fordítandod . Mert esnk így \'ehetsz r í',szl s7:~ved sze.ri nl a 
mcnnyei-- Atya dolgai ba n, O 0\1 \'an, nHndenull és mlJldc l~
b CII. " Külsőleg nem egy dolog Jclentéktelen, durva cs 
közönséges; dc é n még é lénkell emlékezem, hogy gyermc~
koromb:m az utCH porH is éppoly becses \'olt c,!öttem, ak',l,r 
H1. arnn~': Jll n,~t ped ig _ érell ('sszcl - méj.! tohbre l)(:!(;" u· 
!öm :lZt. . 

Tárvll- lIyih'a :m II nng~' \' H {,g e l őlled, De .csak úgy cs 
akkor boldogrt. ha a parlíll)'i homokszembe!;l IS 011 ra~'y~~g 
~z{IJllod ra ls ten ha talma és hülcscsége; s lohbre be,cs~lod 
~ z l , amil mindezek beszélne k II le lelkedne k a~ Ű Jó~,ISá
I'ól és dicsőségéről , Jllint :1 s1,cps{'sel , mnely rr1Jt?k CSi llog, 
V:lgy az anyagi hasznol, nmo::1 y he!i'oliik sr.:'l rm:ozlk , 

T{in'a-nyitva il li a nfl~o,,' il{lg előtted, De csak akkor 
bnldogit. hogyha mind'::ll f('s~el 1lleH nu ~ t alja lI ék~~ ~ fé
nyes menllyofs'li'gol ; hogyha a mellllycl .. Alya haJle~ab:\~l 
oll hollOS:\1l érzed magadat s az ég és a fold, a levego, és .1 

nnpsIJgúr igllz lelki örömnek forr;ís~ a ~ e szú~l_odra, ml~1I 1 ~,a 
múris nz angyal nk kfldban zengedeznd "1, ch) Isten (hc"o
sé~l:fl" 

Tá n 'a-nyitva 11.11 a nagy\'i l:',g elő llcd . De cs,lk ~kk or 
boldogit , h ogyh:l a tenger árj:! 0 11 ~er~n~ ti. tc, c~eldhe~1 
és az egek minden szépsl:ge - a te kontosod s csl llagokbul 
f01l1 kOS1.0f!1 ekeslti :! te fejedet: amikor úg~. ~r~z':.d , .. ho;.:y 
le ,'ro~y II \'í:\,;t('!CIl vil:ígmindenség egycduh orokose, s 
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anllak birtok]:,s;,! ,'eled igaz !Juldugs"gh:IIl, nagy lelk i 
örömbcl~ egybeforrott IC$lvércidtö1 még scm irfgycled ... 
Ez az Urban való lelki öröm. Szent örömmel , gyermeki 
h61ávnl ragllslkodjil\ tehát mindig a Ic Is lctlcdhe~ , ulint a 
1..Sugori az 6 kincseihez, mini ri kirflly a7. Ö joganího1.. 

Tflrv{l-nyitva áll a nagyvil:íg elő tted ezer csod{'j:'tva l. 
l)tl mindez csak úg}' és akkor boldogít , ha a tc ~zcllemcd 
mag/Iévá Icui, betölti és {II fogja az egéu "i!ilgOI s mi'S 
az égnek csillagai is a te csa);ldi ékszereid ... Ismerd Ineg 
há l ,IZ is i cili Gondviselés útai t, mint a saját ösvényedet, 
mint Hsztall , amcly naponta megterül a te s:uímodrll , 
liézzelfoghatóall ma to'arázd magadnak s Inüsokna k is 
rendre - azt a tovatűnö (Itnyat, :lZ1 a ködképct , a miböl a 
vi lág ellSlII lolt , 

I~gyformún szeress mindenkit , önzetlen ől óha jtva és 
munk;'lv:. II kÖzooldogságot. Es szeresd az Istent az ö j.)_ 
\'oltáérl mindenekben ", mindcne k fel!'tt ! 

Ez a7. ij.!azi Iclk i i'ri,m , 

Adjunk hálát! 
(Bcnjmnin Fr:lllk li ll .) 

Uluz:'!l>aim közben sok jó em berrej 1:oI;Hk ozlalll , akik 
III huJ ti l ehelő Icgnagyobh szivességgel foga difIk engemct, 
Csak :IZ hún t, hogy én az t a sok s zívessí:get Ifllán sohasem 
viszonol hfl tom, mint ahogy a l Orislellllck IlIcgsz:'lml!llha
lallan kegyelmi aj:índékai l is soha mélt ,j módon meg ncm 
kős:r.önhetcm , Mégis mcgpróbálom: h{,l ha va!nlll i le Uc· 
képpen kinmtathatn{tm !lZ én mélycn ,'rz(' tI II :H:\111a l jó 
Is le ne m és embertársa im irá nI. 

t n is " cndégszerc I Ő vagyok mirl(lcllki vcl ~zemll l:!lI, 
lsten irúnti h:'d:ím pedig arra indíl , hOG'Y szeretettel és 0.1(,-
1_:lt08 hillel fel karoljam nz O fö ldi S)'l:! rmekeinek e lá rvult 
iigyet li őket lesi vér gynnánl m:lgamhoz ölcljem, M(' rt az 
!ires s:r.ó - bármily szépen ha ng:r. ik is - méH \Icm hAIa
ad"s. 

A l\ris1,tus e"a n r;é lium:'lba (oglnll sZl:!n t hi I, mini er,;
fnrrás, a mi m idi ,"leliinkben igen lIa!!y ~7.er '-' p(' 1 tölt Iw, 
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J !ivel! apolga lolll cn is a li II sa jút It::I keulbcn s IlH1sokal 
:illban megerositeni - ked~'es köt ele:.ségemn ek ismerem. , 
.\z is ten liszteletre pontosa n eljárok, A \'i!ligos és meggyőzö 
egyházi be"zédel éh'ezc lt el hallga tom, De fiil cmbc cseng 
az aposto li s zóza I , hogy ne csak hallgatói Icgy lillk isten igé. 
jének, hanem egyílltal megl:l r ló i is . :'II er i ha csa k h:lll· 
gat juk, de IleIll tartju k meg. sOt teUeillkkel meg is ca
foljuk ,I Krisztus laníl:i.sát. o lya nok vagy unk, mint :t fa , 
a mely II reúja fo rdi toU gondot és ~Lpol,í s t csak cifra ga
t)'akk;l! jU la!m'17z:\, de gyiimii1csiit Iwm lercm, 

Künn és benn. 
(Imm:ln ue! 1\:l 1lL) 

Kél do log \'all , ;tlui minkel miudig - Iljból cs új ból -
fokozo tt csodál:ltra és tisztelet re indit maga irúnl: odafent 
a csillagos ég és az erkölcsi fön'ény a ILli cm beri kebc liink _ 
ben, Nem is kell kercsllem és kula inom , minlha ho
m:'llyba lenllc bnrkoh':l, \':lgy méret eiben Ill eghaladná a1. 
én képzeletemet. Alla ndóan ott \ " 11\ elö llem, hogy gyö ' 
nyörkődtcsse és öntuda tTa ébressze n én lelkeme!. Künn 
b; benn: egy egész világ. Az egyik a külső "ililgot dombo
r it ja k i és te tözi he , am int felül idün s enyés1.c ten - is 
m eretlen régiókba s \'égehílhalaUan rend:.zerckbe ragad , A 
m;tliik önma.gamból, az ~·n egyén i ségemből indul ki s egy 
oly világgal kapcsol egybe, amely \'alóban véglelen, Ennek 
i smereUen u t ja i! j 'l rja be és tiL rja föt a lbztult é r telem , 
mcJynél fogva érzem cs tudom, hogy a1. én létem nem 
VlIszta esetlegesség, hanem éppen olyan egyelemes szüksé
get pótol itt , mint amott , II li\l ha ló \'iElgok birodalm~lban : 
maga is külön egy egész \'ililg. 

A " ilúgmilldenségben az én s1.crepem majdnem eltör
pül a csillagrendszerek millióiYlll szemben. Testi erőm, 

szépsegem banyatlik. amint öszre F\r az idö s a hulló ftl
le\'éllel \'iSS7~"l. kell tém Clll a porba, tlhonnan \'ete ttem. De 
,-,gyéniségcm megmtlr;ld ; m t: r l (,bben élenl \~~ \';llósíl OIll 
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meg az én külön cletenu:I, :\ kebelem ben uralkodó erkölcsi 
tö rvény megó\' és fiiggellen il engem az idő múló vállozá
saitól. "éges \'ollomat egybeka pcsol j:l :l Vegle1ellség ö ri)k 
Ur:i nflk ,ildolt szellemcl'CI. 

Itlennyei "alanz. 
(J olm -BlIn yan,) 

A mennyei kala u1. most bc\'ezcHe őket az ö kiilön ler, 
Illei be és megmut;l tla nekik egyre-m:is ra mindazokat 11 
dolgokat , ami ke t Ch r is tiftna Ce rje, a mi Keresztény Pé
tcriink - itt ,il halad \'a - mil r jóval eJöbb mind aprór::.. 
megszem Jell I'ala .. , III \'ollugY'lIl is a kelrecbe úrt ember 
és aZ:lZ ember is, tlki id \'úgt:l mag:ít nz ellenség sorain s a 
legnagyobb és legesodúla tosabb leve mind azok közöll, 
nkik Y:J laha éltek, ts mcg ezenkí \'iil sok minden, ami 
mind igen lanu lsilgos lehete tt a mi 7~'lrfLlldoknnk Számara , 

Ennek u t:i.nll, amikor Christi:í na és tilrsai ezeke t már 
na o;-yjüb:m mind megérlelték, a mennyei Kalauz megint 
tovább vezeti öket, Bé\'ezet i egy m:ísik szoMba, " FurCS:I 
dolog \' 011 , amil itten láttak; o lt ;i lloll egy ember fö ld re
sülöH szemekkel és gereblye \'011 a kezcben, Fölötte jó
magasan o tt itllolt , I,tlgyi'.> inkább lebegell V,\bk i, aki 
m ennyei koronilt tar tolt tl kezében, röl:1 jánh'a néki az t 
cserébe a gereblye helye tt , De :-.z ember egy világér t föl 
nem pillantolI \'olna , csak c .. 'Yre hnri~s:'llt , egyre gereblyé
zett , szorgal masan összetaka r i!I'a ;\ s zélszórt swlm:\szá la
b t, tlpró-cseprő ág-bogo t cs a (öld porá!. 

Ekkor igy szólt Christ iúnn: ,,1\IiOlh:\ sejleném, nagy jó 
Ura m, hogy ez mit jdent ! Ogy-e h,ir , Cl tl \' il ;ígias emberi 
:íbrú 7.0lja ?" 

" Jga7.:\d van" _ Illondfl Ő _ " flZ a gereblye is tlzt mu
Inija, hogy neki csak a föl d i dolgokra van gondja. Ogy is 
,'an, Amint l:i.thatj:"LIok , ezl az emberi annyira leköti, lefog
lalja az o kicsinyes m\lllk ~,ja , hogy észre se veszi, meg se 
hallja annak a szav,H, aki onllan felül mennyei koronát kl
nál nékie, Elötle az egész menllyors7..:ig csak dtljlmmese: és 
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(,Osak az az egyedüli nllósúg, :uui kezzcl fogha t ... . Amill! hH 
j~ lok , Cl ill ember állandóan a fö ldel nézi : lallulj,ítok meg 
teh:il, hogy ;1 fö ld i dolgok rendSlcrint annyira Crö l "esznck 
az ilycn vil ,ígias,m gondolkozó e m beren. hogy Is lelll'öl cs a 
lel ki dolgokníl tcljesen megfeledkezik ." 

Ekkor így szólt Ch ris ti{ma: "Oh Ur:'lIn. sza lJadí ts meg 
('ngem m inden f,illl i nyiigtiíl!" 

George Fox. 
(.Jellemrajz - \\'illiam P('IHl.) 

[ Ill ~ egyeUl be r , akiI II jó lstcn Ulind~n .széppe l-joval 
Hleg:ildot L l\tcgér tö lEilek , aki heh'll :1 Ill;'lsok szí"éhe és tud 
u ra lkodni önlllag:"lIl. 

Kiilsö a la kja cg)·s7.el'ií; dc lelki "il:iga mély ,is ' ·OIl Zo'). 
min t a7.oké a T. embc reké, a kik et "alób:1H lstcu luagll kü l
dött a .'Izen I mi~sl. i <Íl):l, Ahogy' 11 szolga la tba n forgolód ik. 
n incs abban seJllmi me~terké l! fogús. Igaza it nagybúll'fllL 
hirde ti , nc m elegyí tve embe r i bölcselkedés h il ető besT.édi
vel. Mint embcr é~ prédikrltOl', senk it sem ul;llIoz: erede ti 
a maga neméhen . 

O tthonos ;1 szent irús m" gyar;i7,a lidwll is. Ilehalol a 
dolgok mélyére s OIlIl:Jll meri t milldllY:'lju ll k vigaS7,lalás;'u'a 
és épületére igazi tanuIM_got, megnyugtat ó szent harmó· 
n iat, Ami kor pedig imádk ozik , a lakja megnő, arca sug{,r
zik, m inI azoké, a k ikel az iiriik is ten i jelenlét rö lemel és 
boldog ít. Nem is !{lllam sohu senki t. aki o lyalI bu~gölI lu
dOIl voln:, imádkowi , min t éppen ii. Is merle az ls ten t és 
tanubizonyságo l tell róla, mint aki M. Úrnak közvet len kő
zelé,hen éli. Aki a Szentek-szentje elött áll , az tudj;} csak, mi 
az Igazi vallásosság, mi :\1. i ga~.i istenfélelem, 

Ilyen hannúnikus a7. Ő éle le is. Olyan szclid. nyugodt 
és elégedett: mi n t akinek rendhen "a n a lelkii ~lne l'e l e. 
Üröm és nyereség al Ő IÍlrsas:"lg:U):lIl lenni ; mel't szell emi 
tekin t é l yéből nem á llft korlúlot önmaga és embcr lftrsa i 
közé. i)lég a rosszal is szere tő részvéttel dorgú lja, és türelme 
majdnem h::llil rla lan . Irgalm;, s s anl::lritán ,1.~: In eghoes(,t 
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m cg al. ellellsegnck is, scuk it neUl SérI s al. elve ll rúsz
szért jó ,',d fizet dss:w. 

Százan és ezre n tehetnek l an\ls~got :IZ ő c\ökelő szel
leme és emberséges modora melle tt, akik velem együtt 
ti s~. t c l i k és szcreti k üt ~oh:I el ncm muló, tiszta szerctet h:,I. 
Valóban ehllondhatoill, hogy a Teremtő öra jla ki l'{I!tH'p. 
pe n Illegdiesö ile tte a m,lga ké pét. 

Alakjúl le plezctlen isten i fenség sug,írozza be i de ö 
el.zet soha "i ssza n em él, meri ;IZ Allyaszentegyh~lban vi
seli vezéri tiszté l mindé tig krisztusi szelidséggel. Önmér· 
sékle ttcl és mélységes a l(l7,lll tal tö lti he." 

Ecce Homo! 

Lelki Unió. 
(John W('.sleY.I 

Keresztény anya szen tegyh:hunk ban sokféle és szél
!,gazó a vélemény; a szert:\rtúsok is igen kiilönbözők. E 
m iall :ll egészel {t tölelö fo n nui egységre gondolni sc lehe\. 
De m; akad:l!ya le het közölliink az ;,nnyira óhajloll lel k i 
Ull ió n::lk ? Ih nem is gondolkozun k mind egyféleképpen . 
mié rt ne for rh a tll:ink egybe a szeretetben ? Ah{my fö, annyi 
v{:lemélly: dc miért ne lehe l.nénk egyek sziviink-lelkünk 
~ ldozaloS érzésébe n ? Elekben kélségkh<ül mindnyfijan 
egycté rHink. Es ez a fődo l og: a löbbi mellékes. E;;yes iiljőn 
te hát minden jó ke resztény II le lki IInió S7.cnl kötelékében 
li fennla r l:is nélkül tÚlllOgassa egyik a mást a kriszlusi éleI 
m eg"áltú hi tében és m indenekre kiterjedő gondjaiban , .. 

Islen őri zzen , hogy aZ én cgyhúzam be"cll szok:bail 
m:ísokra erősz'l koljam; bár szenilii meg '<:lgyok győzödvc. 
hogy az éppell o lya n egyszel·ii. miul ;'z ,islmjdankorb:m az 
npostoli gyii lekel.ctcké. Dc :IZ éli h itcm nem lehel irányadó 
ml,sokra nézve, Akivel tch!l t tes t"éri szeretetben egyesülni 
ó lmj to k, é n a llól soh:lsem k .... rdezem : t:_gia "agy.é :11: én 
cgyh:\zn mna k, az é n gyiitc.kezcle llmck ? Milyen egyházi kör
nyezethú. kivánkozo l? Milyen h ivatalos berendezkedést lar· -
lasz j(,n :,k lüisztlls egyhazúball? Is len imádása közben 
ugya ual.t :IZ im!,t mOlldogalod-é. :lmi t én is mondok ? Nt>1 1I 
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kérdezem, hogy :17, Úriszenll'tlCSOrn jegyci l o lya n a lakbaD 
és o lya n érlelemben veszed·é, 111 in i én. A keresz ls':g kiswi. 
gá l lul :\s~ ra nézve sincsen SCUlllli k ifogtísol11 . Fc!nü ll et I'ugy 
csecsemol kereszteln; nek em :.1, mindegy. Ső l az iI':'u,1 sc 
érdeklödllm. hogy vajjon tc mindezeke l szükségeSIlek IM. 
tod·é :11, üdl·össégre. 

Minde7,eknek most hagyju Ilk béké t. Al ku lm;o lOS idü. 
ben - ha éppen sz ük seg lelme relÍ - ma jd ezek ről is he. 
szélheHink . . 

Ehl)("n aszenI percbclI csak egyetlen egy kénlés fog · 
lalkoztatja lelkemet; kérrlcm ennélfogl'a: őszinte , .igaz.é ol 

te sÚl'ednek indulat ja iránta m, mint :Ihogy igaz és oszinte 
az én sÚI'elll teiriln lad ? Ha igcn, fogj unk l,ezd ! En nelll 
kívánOm . hogy tc elfogadd a z én I'élemenyelnel. Ugya n 
mire I'HI,i \"ol nu e7,? Viszont én sc fogadom el II le vék
rnénycdet a zon egyszerű okn:H fogl'a, lller t nem tehelelll. 
Nem tehetek róla, hogy :l nekem ju lo ll \"iI:'q,;oss;lgn:'ll fogva 
igy IfI lok, így ha llok és igy i.~ gOlldolkoZOI\I. 

Tal"l~d Illeg te is a Ic I'él<' ményedel; én is lHegla l'lom 
II ma ga mét. Szorosa n, szent iil cs e ll'it:llh:lt: t1 I:l ll ul. Nem tH I 
az ügy érdekeben, hogy akiI!' tc jöjj át énhozz:'m , ak;lr én 
lucnjek á t tehozzúd. c n nem kil':íllom. hogy tc JIIeg !aga dd 
:lpúid h itét , \'tlgy hogy ilIcndükeppell meg ne beesiild II 
sa já l egyh:\zad bévett szent .~wkúsa il. 

Tegyük félre - te is, cn is - azt. ami cll"'ila .~ ztaJla 
bennünke!. Csak arra gondoljunk _ s arra legyen gon
dunk is - ami egyesí!. c s iGY fogjunk eGymással kezet, 
egybeforrm mi ndörökre [~Ido tt , szent egységben: lelki 
ull io\hnn ! 

• 

tJzcnc i.* 
(Leo Tolstoj.) 

Nem tehetek rÓl:l. Ez az én hill":l llásom. Es éll :lz! meg 
nem \'álloztatha lom , h a mindjárt llelll is tetszik I'alakinek, 
"agy éppen megbotránkoznak rajt' az emberek. 
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:'iekelll II stlFlt egyéni életemet kell foly ta t nom . S ligy 
Ichet , IIClllsokúra szcmbe kell né7.nem :1 h:IIMlal. lsten töl 
jöttem: Oh m.zil térek vi ss1.a . TehM az én hilv:. llÚsom nem 
lehet m:'s. _minI :U, :lIlli mos t ill megnyugilll és boldogit . 

Vilflgi'rt scm flllítom , hoJ.:Y :lz cn hitelll cs[llhatatlan, 
ö rök igM_~tíg mindf'1l idők s7.{lln{lr:I , De !Igy é rzem, hogy 
[llig lehel eiméi 1iszlrlbh tS l' il {lgo~:lbh. a mi (I~y megnYllg
tat na és kielegitenc, mini :"Iho!!y e .... a meggyö .... öd~s kiejé. 
gft i s~. ÍI·em hű \'Úgy:'ll s f'melld t il kutatiJ e~wek kÖl'el<,l. 
mény .. it is. 

ll .. \'oll w ilyCll. I'n"y ehhez hnsonló, ké~z I"agyok aZO I! _ 
nal elfogadni :1:1:1 ; mcrl a jó Is lell nClll k ivim egyebet, csak 
az iga z~!tgol. .\mde oda, ahonnan iI ~'en óri:í si lelki kiizdc
Icm úrún .~zn h;Idl11tam ki , Cll soha löbbé I' j ~s .... :l nem I{:r
hetek. Nem lühelek I'i~sz:l, minI ah ogy II madiir se bujha l 
IllCgilll be II toj:'lsh:'l . ahonn:m Is len ultín ~lú r lly r a kelt ... 

Coleridge sze rinl : .. Aki jobbun szeret i a keresz tény 
lunlélelt , mint Ul'. igazs:ígol, n kicsinyenkénl odo jut. hogy 
:1 s:lj :'l t egy htízá l. vagy re lekezetel több re hccsiil i. mi nt :l 
kCl" esztcllyscg tllla jdonképcni Icnyegét s I'égiil is ünnö,,
m:lg'il rogj:1 htíh',i nyozni: a S:lj~ t bckességét odn helye7.,"e 
mindenek fölé." 

C:II éppen az e llen k ező tl':lt lett em meg. En eleinte III 
{'n o r thodox h it elllet tübbre becsiHlcm :l lelki békesség· 
nél. Azul:'1II Ill eg jObban ~7.cre t lcn l :l keresztcnységet Ill:l· 
g:lt, millI a s:.j!ll egyh:'t2::lm:l1. I!s most - a z ig:lzs[lgot szc
I·etem. Egyedül az ig:us:ígot. Jobban szeretem Int min· 
dennél a I·ilúgon. Ez :17, igazsitg S7.:1I110Illr:l ez idö s7.cr int 
egy a kereszténységgel. a Hegyi Beszéd egyszer ií el'ange
li\lmával . 

Ez a krisztusi la ll téte l az én hitl':lll:isom. IIHg:lszkodom 
is hOZZ:'lj:l teljes sÚl'emből és lelk emböl, I~s ligy tapuszl:.· 
lom, hogy ennek o lla lm:l és \'ezetése lllelle ll békében és 
boldogan é lek . .. 

Uold"~:1II és h'·k (·hell köze l"d cll1 :I fül li i {'kl I"égha
InrM107.. 
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