
ELMÉLKEDÉSEK 

Imádkozni "'gyódú. 

A "ira" kinyitja kelyhét , hoS:y a har 
matcscpp Ilclchulljon. a blhmscil föl· 
tartja 11 fejét, hogya csillag ríllekilltse~: 
a pacsirta fölszáll II légbe, h?SY clzen~J~ 
dlllill; :l szomjú sza.rvas keresI az cnylllto 
furrást; az ember Icike vúSy6dik Istené· 
hel. Minden fölfelé törekszik , miben élei 
'an. Az ember imádkozni vágyódik, mivel 
bC'nllc lélek van. 

Imádkoúk, imádkoznia kell, meri az 
btcn úgYi teremtette. OS)' ~creml~tte . 
hogy lelke éhezzék és szomJu~oZ7.,ck ,u 
lelki eledelek után , és ha meginiálju. aldJll 
~rcllijk Ist cn I. 

A nő s1.hébclI jónl! nagyob~ ez :1 

,:igy6das, mint a férfiéb;u~. LcnyéhC: 
tartozik. Ö gyöngébbnek, érzckt·nyebbnek. 
u anyilnak születel! .. \ nö szive oh'adéko· 

" 
nyabh . mini II férfil'. lia a nap fénye rá
,ül. h;tlllarúhb tölébred, ha az éj homálya 
('lfüd L azollllul f~lelelll szállja meg b d
gy6d ik küzc lcbb Is tenhez. 

.\1. okoskodó elme. a kételkedő hle· 
lem ~y:lkran, !lől legtöbbször nem tal:'d 
Jllagyuril7.:ltot :lIlho7.. ami II női !>zívnek 
ép pen oly önkcnt jö, mint tüdőnek u lé
legzl-s. a szemnek a lúllís. 

bl('1I úgy nikolIn II nót. hogy lelje
~en ~ohn sc blz7.é k önerejében, hanem 
"onzódjék egy nagyobb, hatalmasabb 
feli'. E minll sokszor cSlIlódik. Neki több 
bánai és mélycbb rújdalom jut osztályré
szül, mint II férfinnk, de \'igUSZI:lI:lsa is 
könnyebbf'1l jli, Ill('rt lelkében erösebb a 
hlzalom. 

1\ nő rilkilll tudja szavakba roglalni. 
a III i! szl"e érez és 1l11:gis gyakran im:ídko
zik. :'Ilikénl Annu , :l próféta anyja, mikor 
kt'seredcll szí"v('1 "all. kön:rörőg az Urnak 
l>S keservesen , .. ír, Szüntelen könyörög szí
"{oben , dc s7.n"úI nem hallj:.'ak. Nem hall
ják :ll. emberek. dc huJlj:l az égi AI)'a , aki 
fölmagasztalja az ö gyöngeségét és meg
ün'cndt'ztcti búna tos sz"·ét. 



" 
.. ,\nlt'ly :I,,:wny r(~1i al {"ral, al. ",U', 

n'/ tli\· ... {'I'I'It·! maglÍnak:' 
U. H 1l1i tudja. hogy lIinc ... cll 01)'''11 

,/t'lIl. III ini :Il Ur. ninc"'('1l senki olyan 
l'rö!o, mini II Illi lsl('niink. Ű tudju. hogy 
Isl{'ll llT. Ü híveinek lúb:il l\lC'golhlhnllzzlI, 
:IZ is lcn!eh'lIckcl elnémítja. mert uz cm
bernek nCIII lehel bizodalma lll. Ö erejében. 

.\ Ilii féli nz Urat és ebben van ereje. 
Akik nl. blenl félik. azoknak mindenek 
javokra szolgálnak. Isten meghallgatja 
künyörgé"iikel és irgalmasságot cselekszik 
n'lök. 

.. Kozelb hozzád, t:nllll 
"ind kOl.elebb 
lIabflr súlyos ken'szt 
'\yom engemet; 
I.elkem e dalban van 
l\o7,elb hOZlÍld, Uram, 
)Iind közelebb: ' 

A~ imádkozas mestere. 
E \i lo\g hírmáitöl, ime kiilön\'áh'a 
Sl.\nm\'; nel.etl meghajol. FCbl'ged csodálva. 

L ... lki vil:'lgunk 'ilrhii.zlH a názárethi 
ll\l'lIler dl:Hta mind azzal, ~\I11i szent és 
boldogiló, O )('lIzallott oda a sziv mélyére, 
hol fil. úhi!a\ forrasa fakad, O megtnni-

1t)~ l l~,' hog~' illh~)I\: sajil l körnYC'lcliinkbell , 
.. 7. 1"1I1Ik .!lszt:1l1aguba" l:\kik II boldogság. 
O azl aJlInlolla. hogy Ilu imúdko7.lli akll
runk , vonuljunk be hÚZII!!k bt'hi"! kamri!
júba l'S 011 im ~ldkozlllnk. 011. It úl{lglól 
kiilön "álv:I. 

A szí\" mély tm, a magílllvbnn terem II 

tiSZ!:l érzés és zavartnhlll go'ndolnt. 
Jézus így fogla föl s emiatt hibáz

latja azokat, akik alamizsnájukal az IIleúk 
lIzöglel éu osztogatják, imájukat a nyílt le
reken fönnhangon mondjak. Ennek kétsé, 
~en kh'ül az a mag:yarliznla. hogy az 
Ilyen cselekedetböl hiányzik il tiszta ben
sőség, a szh' mélyéröl fakadó szelid érze
lem . 

Jézus saját pi:ldiljúwd is arra ini, 
hogy amikor nagy gondok aggasztanak. 
vonuljunk félre az emberek {os világ za
jától, oda, hol senllui scm zavarja lel
künk megnyilatkozását az í'gi Atyn előlt. 
Abban a kóz\'ellenségben. :Ibbnn ,'nn nz 
i múdsúg illd6 ereje. 

:\Iidón az ember fi:lrc\"ollultan imád
kozik, úgy érzi magát, mint a gyermek az 
l'dcl> anyai keblen. III u;Hr3n hullatja 



" 
külllln' il itt nem r{·' ősúnt/-n mcsvalhwi . , 
hiineil az {'Si Aty;inak. 

Jézus, midőn látta . hogy közeleg a 
\'c!>zHv, fölment az olajfák hegyére. Tu 
nih'Ún\'ait int ette: imádkozzatok, hogy 
kbl-rtc'tbe ne jussatok . ,,0 elhivozék tőlük 
t~l> térdre esvén. imádkozék: Atyám. hll 
néked !'Igy tetszjk. távoztasd el tölem e po
hárt , m indazonáltal nem nz én , hanem a 
Ic akaratod legyen!" 

Ebből nemcsak nzt tanuljuk meg, 
hogy magunkba vonulva keH imádkoz
nun k, midőn \'cszély fenyeget , hanem nzl 
is. hogy miként .Jézus, mi is megadással 
hizZIIk éleliinkcl az lsten akara'flrn. 

Atyánk! 
Legyen Illeg nkaríllod 
~lin l il mennyben, ilgy 1\ rölh.lön j$, 

Egy láthatatlan hatato •. 
Egy beláthatallan messziség, hegyek. 

rónak, mezők és pusztaságok, a folya
mok gyors hulláma i, II tenger vészes ö"é· 
nyei va nnak előttem , Nem tudom hovA 
jutok, csak se jtem irányát. Félek a kÜZ' 
d~lme~töl , de kővetem az irányt és ime a 
tavohl\g elenyészik , 1\ h egyek elmaradnak. 

" 
a 1:'lr:lCjs:'lg (' rüvl' vú ll ozik {,'\ hit cm azzal 
hí zlal. hogy t'll' rt' lll c'-Ionwl. (': n hitemre 
1:'llIl:I.,zklfd o!\l , ,\ hil új unzúgot tcrcml 
aJ: I'nI!JC'rl'k ajka \)e.,zl,dl'-'> Ic ... z, II sz ív föl : 
1,IWII'~,zik , húl:wdú (tr zclme l fakaszt és 
aldonk a !\z(' l'c lcl. fl b izalOIll az üröm és 
jó .. úg jó ill alI'. fii <; t jév(·1. " 

Ez :1 hil ":ll'ú z.,a , I'J, a !'iz('rc tct műve 

Ez :IZ, :lI,ni 1~<,z rC" l' Il (, llül , zaj l1élkül;nyom~ 
tal:tulll 1IIdll l l's e ll cnidlhnlnllan h a tnlmá
~' al c~ysze l're l'lj ':- Ie le l, új vi1úgo t, szerelet 
t·~ ~,IO,ld()g'l:'l go t varú l.sol ködilIiink. f:n a 
h iVO Jl yell tapa sztalatokra jutok és amel
le tt , h,o,?y h~I C Ill mindi g e rősöd ik , htdá
s~m \'~la g~1 IS tiIgu i, lllert I:'itom, hogy 
1 ~ l e ll :ddó keze va n mindcn llumkámOIl 
lal om , hogy nz li h' lkc \'nll kitöltve min : 
dcnckl'C. 

, Ez fl pj'lllkiis li jplcncl a z ember éle-
lebcn. 

A~.i azl hi.,~ i , ho.IO' ü f CÚ a lélek még 
Il cn~ lolt c lc ll kl ; akI IlIdja, hogy nála a 
le lk.' é le t, lIl e l)' a les ie l Illcgdicsö'ileni van 
e ll .. !va, llIÍ'g n e lll kezdődöll meg, keresse 
~ 1.'1o hel ycn hlclI 1:'II' '1a .. iig:H : !,zn kil son ma
!>lm a k ('K\' IWP01. :I hban cgy ő rúl , melyben 

2 



.. 
IUcgntl\":J fl viltigi élei ~yölrellUe~töl: élje n 
blrnllck erős hittel. 1('IJc" ()d:UI~a'isa l ~'i ~l 
Pick kitöltését érezni f{lgja .. \kt azl hiSZI, 

I~og\" e "ilúgon meglehel {>lu; Islen nélk~.1. 
('\\lP:'1I\ :IZ emberekkel. az k~r~~~cll f?~ 
ul\":1Il lár'itlsÍlgoL amelynek tagJai, Isn~~~lk 
a7: ('rnak ülllit l~S azon júrnak mind cJJe~: 
mind nappal. .\ tbzla s;dvii ~s ne,mes lelkt! 
l'mlu,'rel lár~a..,úga érezleinI fogja fl lélek 
úbz:'lllását. 

Buzgó 1Iz.i\', hí"ő lélek. liszt a ~ntu' 
dal ! Ezek II V:lllú'iQS es kegyes élei lalha
'allan h:llalmai. :\ l illdrllikcl az Isten láp
lúlja a maga lelkének gazdag I:'trh:lzúból. 
mindenik kiilön-kiilöII is ('röS és boldo
gilll; tudja az ('mbcrl, dc akinél mindenik 
megvan, azt lIl egs zeulclik és lsten o,rszúga 
1:li:Cji\\"ú !csúk m:'II' ill c földön. Aki m cg· 
lálja tos tlItorzl ezt a lúthata tlan h ala lma l, 
az érezni fogja II piinkihti öröme t (O.., ..,zÓ!ni 
fo~ tiizes nyel\'en, mini hajdan az apos
lolok. 

., lIa angyalok. \'agy elllhl'H'k n\"ch'én 
,>zúlnék h. d!, ..,zerelel n;nc,>en én be"nnem. 
,>emm; \':lgyok .. \ ""ere'lel hO"'S:I;\'1 lűrő, ke· 
gyes, IlelJ} tunllkodik ml. Ilem gondol go. 
noszl:' :\[;ly l'kescn to., mily igazún meg
mondja púl apo.,\()! ebben a nchúll\' szó· 
han, milyennek kell lenni H nÖnck. :\ sze· 
relelriíl h('.,z<-J., d(' ehő helyell :1 nőnek 

,>zúl. .\ niinek kell megtorlcni, meri a nő· 

nek l'ppen annyira fő jellemvonás:. :lZ 
ii\'l'i\"cl ..,lemben a ,>n'n'lt'l, min! al embe· 
d'l'ggcl ... zembell \'o lt Jézusnak. 

.\ nők lllin!:lkl'j>l'! :\I(u'iúl. kicsiny 
gyermckt"\'c l (>g~' kl'pbe fe~ti fl miívl'sZ, 
Elell a képell nHls()lyo~\'a. azon elmclúz\':! 
It'kint kicsin~' tiúr:!, :l m:isikon :lZ aggó· 
dús nyo m ai 1(11'/:lIWk, dc mindenütt II 
llH.'gllu."rhe!ellcJI an\'ai szerele t öm lik c l a 
míi\'ész cC's{' ljt' alail. :\Iindcnüll, mert hi· 
Sl.ell aZ anyút I''> gYl'l'll1('ki'! cgyesítő látha
tatlan szenl kapot">: :1 .. zt'I'l'lel. 

.\ !cún:y elhagyja a ~ziilöi hajlékol. 
hol l'l('le I<'{(!ol.ebb l'\'eit lültötle cs lú\'oúk 
idegenbe oly férfi old:II='-II, nkil nem is is,. 



U. '111.1\ Ll )~<;I.I\ 

lIlt'r tdjrM'lI. De mí'gi .. t'iUlt'gy, mivel szt'
reti üt. II szerele t p('dig 1H'lll kérdez sem
mit. nem aggódik ~t'mT11i(lrl, hanem ki/
\eli a llla~H tHjút. 

.h allya elboc .. ;'alja riilt az flet úljúra . 
EbzOllloríió hirekd hall felőle. Lútja, 
hogy rcmfny .. í·ge nem \'aló!oll! meg: nll\g 
arra is gondol, hogy ün'g n:IJ)jaira megla
karítoll ('" .. kl'ly \'ug:yonút dpazarolja a 
rn .... l fiú. de mí-gi~ ... zÍ\'(·lI('k ..,zerelelt' Illeg 
1Il'1ll ,·últozik. IH'III i.., l'..,iikkell, sót tah'an 
null-: rokozódik az agj{odn!ol1ullal. .-\z :tnyai 
~zí\' lU' lII Imi lH'll1~z('relni. 

.-\ ft"rj I('hel gond:lllan, érzéketlell, 
IH\IIH mi-g dLlrva i~, 1111.'1'1 íi kel'{'~i :l kf'nyc
n-t. .\ le\e..,{>g hll ". !olt'nH' mindig könnyel 
Il''''l', d l' ell iiI' 1l1illdrJlI és sze ln'cd panasz 
nilkii\. 111erl i') anya is, IIZ Illlya pedig élel('1 
ú ldo1za g'ycnllekt'{·I'I. 

:\ hÚJ;a ... túr,>ak bt'kt,tlenlil élnek. Nem 
l' rlik Illeg egy llllbt. ,\ férfi l> légcdellen, a 
Ili) {'h'e!odi tiirclmt't. :'\inc .. b6ke,>ségiik. 
\'éha gohdol nak 1ll:lr a z. elvúhbra b, mi
\('1 ök Ilem InIit inak egymáshoz. De íme uz 
:lI1g\"ld llH'gjelt'lIik t· ... hirdel nagy örüme!, 

" 
m ely nz egész húznak öröme Ibzell. Az 
elsö szii lilll mozgó parÍlllyi k{'z('i elűzik a 
h:'tzi "ihart él> gyerekl's !olr:'tsll előhívja a 
csendes bé kességet. meri ö n szen'let zá
loga .: .. ki lit' szerclné gyermekének édes 
any jút ? 

,. lIl1 eg~'lnAst Heretji,ik, az lsten mi bennÜnlr. 
1:Ikoúk , l's :tl Ö "'l(('Tetete mi bennünk megtelje
,,-dcH· 

es mi m('~i\mert(lk ('5 dhithik az htennek hoz
dnk \'alu szer<:lmN. ,h Isleu szeretet és aki a 5ze
rel('tben m:lrad. az htenben 1l1:.r:1I1 és :Il IsleD 
:lhlm n. 

I~bbcn ktt teljl'S :l \z('r('tct mi h('nl1ünk, hog.~· 
al I\él(>t 1111\1jltn I(>":YCII bMorsflgunk. mert aml-
1\"('11 Ö, Illi is olyanok ":ll(yuuk e !'il:igon, A nerc· 
I('then lIill<:~('n f""elclII, hnu(> 11I a teljes szeretet 
kin'keszti n f,··lelnwt. mert n fNclemuek Ilyölreime 
"un, nki I)('dig f{Ol , llZ n('1II Il'ljes ~ ueretett.en, 

!iz{'r('~~iik ii i, meri II c!őször s~e r elell nJÖn
II(·nki t· 

Il u \':llnki nzl 1II0Ild;:\ Sl('releUI uz Istent .!S az 
ü IIt~'jnfillil !:y,itö\elldi, 11117.111( :\1" Illert aki nem 
~1.t'r{'t i :lt~'j:1fiál, akit 1111\111, mi 111""011 szeretheti 
htellt, akit nem A~tott. 

.\ki s1,creti :ll l ~ t(,lI1. \7.('re~~e :IZ ntyj:triilt," 



U.\II;LKIWr:SI·:K 
.~ 

.\ jú -.zt'I't'lInt'. a .,Of.,. "agy .,aj{tt aka· 
ratunk n~'ha eh·úla-.zt mil'inktöl tls kihe· 
IYI'z ('gy '>7il-(etn', al t'IIIJ,('nil;'tg lengerébe. 

Egy pillall:lIh:m ali \"(.'s<;Úik Í'<;zre, 
hogya hull:'UllOk. hallok, :t o,;lÁ'I\'ihar, min· 
den o ldalrol kl'zdik napkodni {'lelünk 
o,;ajkilj:i t. EgY'I'gy pl'l'thcll ('~akn('m elsli· 
Iyediink. :\"(>h:l múl' It'ji.ink "'l' lIl lúlszik ki 
az :"lfa<1alb61. l\'í'ha JlH'j.(o,;zííllik mozdul,,· 
tunk, Ill'ha puo,;lluh·t..,nak indul minde
niillk . Cgy ~·rl'niik. hoj.(y liliill az ulols6 
óra, el"t'o,;züuk. 

:\limh'lI 1'lIt'lliink van. 
IIwllf'ttiil1k l'o,; Illi IIH;g .., I'1ll 
dül. Kin' l \'Hg~' lIl1k húl '! 
liiIIk '! Ki sl'g-i l lIl'klink; 
l'gn'diB ,'HII: ai' ht!'ll. 

..,enki .,incsell 
, 'agy unk {'gye· 
Hi :'IlImellel· 

az, aki szintén 

\"all(' "alak i , a\,i,w\;: ~·\(:I(,I)l'n IH' for
dult \"olna dli ol~';U1 pilla l1:tI , óra, sől még 
Hap h , a midiin ~'rezl(', mi al. ('gyediillél. 
\elll '·011'1' o lylln napja, midiin egyebel 
1Il'1Il i'rzel! co,;:lk 1Ii'!. hogy egyedíil "ali , 
h()g~ nincv'n kii,'iilölh' "('Ilk i. akih('z ('gy 

\ 
-

bizalmao,; .,zól "zúlhaso,;ull, vagy aki meg· 
l' l'l.e l~t· , amit ~~ mond. VolI·e valaki zugIi, 
laJgo ('m hrrtollH'ghen , ahol teljesen ide· 
gennek ~'reztt' magúl '? SZ:t'·ukal hallolia, 
dc Jlem criclIt.', lIeH'li,.,ükel 1:'lIla, dc sZ ive 
:o,ajgol l 1:'111:'1 ra, Bi ~;t l ma 'a II ü!>.,zehe ... zélt 
keltö·hilrom i'o,; t1 lii'I hille, hog)' róla hl'· 
,zélnek, üt Hltn~'oljúk, meri tlslfe\"ellt'k, 
hogy neki nine,en ,enkije, hogy ii a !iok 
közüli l'gycdlil van. Az a "io k, mind ellene 
('!i csak egy i'i nin(', mellelle, 

Az e!{ycdiill':'l lIagylJll kcsf'rn'o,; allnak . ' 
aki nehé1- IIUlnkll III:'tn él és nincsen ki 
1II1'go.s~za lerh('I; IWgyOlt lankaszió annak, 
aki hoso;zú I1I/"a imlul! tls nincsen akitől 
egy hí zl:ltú ,zút halljon : nagyon kí'lségbe· 
ejHi annak, ilki IIIÚI' :lz élei "égl'rf' julol! s 
üress~'!{e napjaira milldt'lIkijc elhalt, kit 
ih'é nek 11I0ndllllloll, dl' milldellikélll·1 kíno· 
.,ahb il hC'ln.\'!t' annak , aki nem i!>lneri il 

hil viga,dt az l'gYNlíil1él Ílr{tib:111. Az van 
er:rcdiil, aki gy('rmekstlgc óta mindig 011 
\"011. ahol twki ,i'bloll II loron~' harangja , 
' ·ele (;uekclt az orgon:1 hangja, küriille illa· 
101'011 a buzgú 11(']> kei'Á'bcll !l virágcsokor. 
,'r(' llt' imfidkozoll ti j('lkiplÍ!.ztor : ai'. aki· 



" 
lIl'k ('~ykor mindene yoll, II mi htcnéhc7. 
\ ('z('\le, hICll1:'n'! kibékitcltc, de most ezek
hiíl nincsen .'>em egyik. ,>cm mú.,ik , hanem 
c~ak az egyt>diill(·j és II szótlan, a néma Ic
h('t('lIcn"'~'g. Ez a Icgsídyosabb :'tUa po!. Ez 
a !cgk{>hl'ghCl'jtübb helyzet. Ez, amikor 
ncm tud J..lt'n(·hcz jutni az. aki Istennel 
~lOkotl júrni wíinlclen. 

nt.> h:'1 11('11\ juthatna cl ö i ... ahhoz a 
jó hlcnlwz! Jlút :IZ .... I('n olyant lúvol yolna 
az cmbcrlöl. hogy hozá IWIll is közeled
hlik az. aki egyediil van'! Kicsiny hitH Ile 
c.,üggl'dj, ll(' hizalmatlankodj, ne légy cl
len ... éged őllInagadnak is (os Istenednek is. 
Higyj, bizzúl é., le lú!ni, ('n'wi fogod . 
hogy Isten 011 v:In közeledben. ott lakik 
szh'edhen é., lúp1:'tlja Iclhdcl lelke melegé
vcl. .\z l'lIIbrrck kliziit t Ichcl.,z egyedül, 
azok ('Jhagyhatnak, ('\ h hagynak taján , de 
hlt'L1 1\('111 haf.(Y d. A 1(' hited meg tart té
ged. Ezt az egyet, csak ed ne feledd soha. 
,\ te hited tart meg, az ad nyugtot, az ad 
Yiga~zt, az ad társai , ~eg\~séget, áldást;, 
i'letel, örömei i's boldogságot. 

Sokan "annak hitiink sorsosai közti!, 
kikl'l a1 "h'! hnl1:'lI11ll kiiliin v('\etl tfllünk, 

E L.'II~w.. E I) l:!> Eli. -- " -, 

J.:iiliin, dc (' .. ak a kiiziinst:gc!>, II minden
Ilapi. a természeti {-letre néne, meri a hit
{'lelhen H'Hink vannak s mi \Clük: :lZ lsten 
lIIilldt'niilt jell'n "aló, úldö lIzellemcben. 

.•. en.III:\1 \'all)"I. I'!=y('dlil, hanem';\1 f~ a~ Aly3, 
""I "Ikuldul! ('Ilgem, 

Imi' .-Ijii. :Il .idO i's imnló'n ('Ijőll, melyben cl
o\1:oURk, klkl:lz 0\'6h(';: 1"5 engemet eg)'edül bagy· 
lok. dl' 1I('m \;,~vok l'lIH'diil, l\1('rl az .\h-3 ve-
lel\1 \':111·" . . 

'I'rm IJlombull. 

.\Imal;. oJ..:iÜI lU hlen ~dke (:\011 \'3una\'; i'~ 
\l"Jg:'Ilm,k neki "jjd {'s nUI'lml al Ő teml,lomáblHl. 

.\ templomból \f'rcmtcniink kell ma
gunk sZúllIúr;1 lIZ imúd sÍ1g nak oly hajlé
kol. ahol nenH: .. ak mi legyiink jelen, ha
nem 011 ]egyt'llek ('cks micink, ott hitünk 
wrsosni, 011 mindazok, akik im:idkozni 
\"úgynak , akik I-.lclIl kcre.,ik. Ez az 
t';..(viittléld t'j.(yiilliorll',,\ tCrt'ml. Az erz(o~, 
mikt'ut a \"illanyáramlal, ann[tl eriiseLb 

!t·w, Illint'] lübb rl'iL'~clI me~y kcrt'~l.liil. .\ 
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IJUz~ú gyi.i!c ke ztl l'g6z 
wgi ln-, l'g-ym l, ... 1 ('l\lI,'ln' 
111:1 !..!:I ...... li g: J .. t {'m' h ('7.. 

"l'rt'gl' t'gymit"t 
t'1ll('lhdik fö l a 

.\ 111:1;(11''':\)1 hlt'u"udl 
S1álljuII ujk u nl r'" ~1. .. nel.. 
lI o1.ZlÍ.. _ !.itlll mi lllkl! Mdil~ 
Z{'IlJ1jl'lI luul:u 11líl:I;HI:h· 

.\ kÜlih imild .. úg olyan a -;zullljuhozó 
It' lkl'kll('k , llmilYl'1I :I langyo'l nyúri cső a 
lankadó dfúgoknak ... a bú gyad l lűszú lak · 
Ilak. lia \'anllak g:yii ll g('k {,s criílelcne.k , 
:li..ik magukra hagy,'a mindig alant nw 
radn úna k , iH l'gyiitl :tI. Ur lelllplom:iban , 
l'gy mú., 161 wgi ln', rüJl-llIt'1kcdnck ér;; IcI
kiik sórnvain fiihl.:HI:lllak messze-mcsszf' , 
:11. I::g- Ur il·htl/. I~ ppf'tl olynl1llak képzellwli.í 
ez il "cgÍl "(>g. milli amelyet a jószhii ('111 -
IWI" nyL'ljt a !t-('..,t' t! mMl1lck, midőn ujjú r .. 
I;jln·só. a napra kitarlja, llle:-:~z :'lrílja , crő· 
hiit: ',1 g il i {'s a~ul:'m n'p(ilni e nJ-(C'di. 

X(' IlH'..,a k a gyii nge. :'1 szcgény boldo
gu l íg~', hall('III ;tZ erüs s a gazda!:: is, Mcrl 
J..éh":'g le lenlil hizOIl~'O~, hogy az link~nl 
ji/II scgít s(og <-ppt'lI o lya n 11:,,:.;\'. "agy 1~t{UI 
m(~g nagyobb Hnnnk , :lki adj:l. min i :lllOnk, 
:il- i c lfogadja. 

.\ ~~í \ üvinl (' illl ;'I(Il;;"iga ti Icgli sllú l~b 

inla, .\ Ih zla crzc lc m, 11 nCllles, a j-í lele k . 
I'z a kl' lI ii ('g~ ii II t1wg lc rc lllli az im itdsúg 
"(' ll l'j":' !. küll l',>" c!l-t , :unil i ~m :· 1 1"öiobLan 
11't'''(; rl C' lwk '> ;'I It! I'CZ IWk awl> . al,iklwn h.:,:
nagyobb a Iclkit'rü b. II sz('H('mi",I·~:. 

,. 1..'11..1'11', Illi". II ranHII I::,];lmh 
11",1..,", (",,,I.. Ú~\" lel ill :']:' 111 
Oh "1("11 , Im iÍTII\r lwdlmn 
='~IIj:lmltllll m{'j: II;ljll'-I..vdh:w." 

.Jt; ZUS. 

Ez a nh' u lyan n.'gi 111:"11' s 1lI'"'gili llIin · 
d ig új , Azok na l- , akik kiill'lchhrül hlll(' rik 
'>Zl'P bc.'>;<;cdci !. jú'úgo" n:lgy csc lckcd c lcil. 
nlyan C;<; a lit'\'. milli il I( 'gkcdn'sehh La
r;'tl é, vagy a hitt"túr.,l', V:lgy a z (; UCs gyer · 
rllcki'. 

:\ li l'l"l "all íl-(Y ? :\lil'rl nCIII (lI'yl's zik el 
(,z a né,' i" IIIini :lrlll,' j nrilli6. a mul[ M.ilél 
huru itl:dh:1I1 '! :\Ii("r l fog lalkoz ik ,'ele a Iül' 
11' /11'11'111 i~, :I hit i..,. :I ' ;<; I' I" C!C! is'} A Ilir!l'
Ilt' !t'1ll :Ill' r!. Illhl'l .J l'ZI1' nc\'C kétezer l'\" 
1',1:1 mindig ('ti)" t'Vml'!. az íljjásziiletés, az 
l" j éh' l, II IIlcgifjod:h. II ki ne Ol h a ló r('-

• 
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mell~· ~ I:g eszlIll'jl" jl'lenlelle, Ogy hatolt It 

~T('gt"'nyJ'c , mini amely gazdasgá tud lenni, 
a nlb~wlg:ír:l , mini amely le tudja oldani 
a bilinc,>ek('1. :1 hünö,>re, mint amely meg· 
h(){'s:íl:hl lud e'>1ki)1ölni. A hit a!lért, mi
\'cl :illátja, hogy az "'tellhez oly közel járt 
.,ú\"\!\'('1 h. Il'Ik('\"C'1 i ." hoSY az isleni sLel· 
1<'11\ m elcg :.llgarai a nagy érzéseknek 
e/.er \"irilg:"tl raka..,ztoll{lk benne ; mert mi· 
dön lúllük . hogy oly ..,ok jól lesz: egyedül , 
amennvit :IZ emberek nagy serege együtt
\"l'\'C nc m . - meggyüződt('k. hogy n nagy 
titok meg \"all oldva, al. ember felnmga.,z , 
lu..,u lt Í'., hlell képm:'l">íl\'ÍI lett. 

f\ szerelet :Izl'rl hal , mivel oly sok
.,zor c,>aI6dik ... midiln csüggedé:-. környe
k('i'i. helelpkinl a jl'w<,i szerelel lIlIgy IllŐ 
Vl'inck Il'Ik('he (O., útl:'llja gyüllge.,ég"l, me, 
lwl :I hiwlom hiúnva si'.Íilt s mcglátju 011 
:{Z l a lIag~' erül, 1I1ll~' ly megbocsát üz ellell 
'{>gnek i..,. legyö1i a legyözhetet1ent is, 

Jl'ZUS IH,'Y(' nagy VOIl7.Ó erövel \"011 
mindig a nökre, IIIt'rt a jézusi szer('tel 
s:yöngiodség('o mélYSt'ge. önzcllen liszta
siiga a nöi szerl'l('lhf'Z ha .. onlil leginkl'Ebb. 
.\ női ,zh tudja :11.1 mondani. "k('lj föl és 

• 

,. 

" = 
tiibbt; Ile y(,tkezzN". a nlii szí,' tudja meg, 
\'r leni " boldogok :I/. irgalmn .. ok, mert ir
g;thllHS~ilgo l lIyt' rJH'k ": II niii ;,zi" ludja 
igazúlI \'issi'hangu1I1i .,womorll az {On !{'I
kClIl mind halúlig", 

lia J i'zu . .., n (',,61 t'Jly':· .. zet, c\'anfleliu 
lIlúl "özély fl'lI y ('gC'lnl' , a !lök meg fogjt.k 
IlI cnl (' ni , nu'rl li k a halú llJall i .. (o1tJ1 lúlnak 
é~ mini kghi,'('hh apo,lolok hirde tik :lZ 

egi';,z \'il:'I!{lIa k ,Ilozu;, lo l, J ézus "elünk "an, 
l'lgyis, mini taníl (j llll,., lc riink , úgyi .. , mini 
j{J harúlnnk, úgy i.,. mint I{'s l"l>riink. 

Il íi rlm r~,lJ"d ~l "'em hlJrj :1 
~li\'c'I bll (-5 bánat di.ljll, 
EI-lY d"llsl,om \': 111 nekem 
.h'·111~1 h fH'n ";;\'('11'111. 

Vuu vigasztalás. 

. .-\ legllagyobb búnnthan i" megjő II 
\' Igasztnlús. :\lint"'1 lIagyobb a n ap:b, an
n{tI köze lebb "an az i~t('ni gond"iseh>;,. 

So ha ~t'lIki st'/lI h' h('1 ol\'an ro .. sz hel v
ze lht'n, hogy ha utitlIa né'zo alln:H m2,s 
~{J~,zHbhal is rlt' 1:t1úljoll, Mindt>nkinek 
ju l :11 li riirnhtíl is. Olyun bő!e<;en , olyan 
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!i'kl·h·h· ... I·1I n : lldezll' II lUennyei jó lalen 
I'" a \'il:íg'ol )o az {,Illlwr IlOnát. hOIJ ab
h;11I a ... iill·h"gt·1 milHJi,.: vi.igo .. '. vAllja 
I ii I. 

"ikor Idl:'11 "alaki lIugy b'natba plk. 
gondl)lja Illeg, hu~y aLUh'lIl naIY Gröm, 
\;Irl'Y legalább b \' igu)ozllll:í.S. meanyugvú 
\ .... holdog)oltg fog ki"lvl'lb.ezni. 

Kiiliinö)oclI a nii, kinek helyzeté" .. ' 
log\:! ... okkal lühb alkalma nlll, hogy ma
g:iha n Il'pl'iiidjl·k. liihilll' nagy haszn6.t 
\'('~zi, ha lIH'glallulja , hogy nlinden rossz 
dologn:lk van jó oldula is, Ilu hOlZH szok
laljuk magunkat ah hoz, ho,.:y a rossz után 
júl \"úrjunk, múr t'~ak c .. ":Irllkou'ls is a 
\ iga ... z hal":lIllút l'~l'pl'glt.·ti ... z!vünkbe, de 
il jú i" bizoml,"a! l'ijű: Illert II jó lsten ncm 
011011 It"lkiillkill' ... l·lIImi oh'a n rem~nységel , 
allH'ly e~~"'Zl' r"'llIilld IIll'g~'ahhilhaI6 is nc 
\'ul11:1. 

C ... akb II níinl'!i. nelll ... zabnd s-oha el
c ... ii;.:gedlli , llH'rt ki le ... z, aki bekölözzc 
majd il !>t·b('k('1. nll~lyt.·kct II férfi:lk a~ elet, 
n:lláiball S7.l' rt' i'IIck '! Ki le!',l. , ilki lllaJd UJ 
lubogót \'an'joll. ha sz;,'oll{'petik ~ régi? ~i 
It .... z majd, h ogy viga!>ztalílSI szóljon a fé rJ-

I-J ,\11: 1,1\ FIlE""I\ JI 

Iwk. midiin :17. t'll'l kiizdl'lIlWi kihi;!t lllCg , 
Ii",n'(', niiggedh'n hajol karjai küz(>'~ 

EI. II \"ilúg Il';.:ri dl'gcbh akkor I('IHle, ha 
kiírtatnék bl'liil(' a la\' :I~z , vagyis a jö\'ii 
rt'ménysl'ge: t 'Z lH"dig: (' ... ak addig marad 
meg benne , amíg: II nö :1 hil \' i1:1gúval ~ il 
hizalom lllelC'gilii !>ug.w:inll i'leszleni tudja. 

Bonb az "Il, IlIJlyun!:II:lk a fellegek, 
IILIS ;1. v;íWnl, 111(';':1111111111 III Clele!. 
~inC"scn :Iki \'if(:tulllljon senk i SI"I1l 
Oh. dehogy nincs! _ ru egben II jó Isi eu 

1)criilt n~ ~S, onlrllwk fl fcllcJ:~k 
,\ \"i lm r túl töbh,'· már nenl n'llletlek ; 
Kisiiiö lI n'ulI ;I hi7nlum SZ,' I) napj". 
f:ll cl11r 1'>1 :I I"H, !:u,l(lol elo~~h,tjll, 

VIgIIsz II kl'th't'lll'll,lo,t;gben, 

.)ok.,7.o r , llil~yO ll .... okszo r jutunk abba 
a hclyzetlw, hogy all l· lkiil. hogy ludnúl: 
nlie r!, lllll·lkül. hogy ludnók mi óta , el\'e
~I.e llllek l' rl'zzii k lelki erünket. í'lcsüggcd 
:IZ önbizallllllllk s az l'mberekcl keriiljük. 
mintha fl~ llléllk lőliik: a beszed zavar, ~öl 
meg ijesz t, mintha il t ill o ll gyiimü\('sből et
tünk \'olnll. 
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II:'Iwnkhan II i II('S lIyugodalmunk. 
munka, mil ('dd ig daloh'a Vl"geztünlr. _ 
ol, l1('h.·y It-IU'rm'k !(-!."ik, mintha a 
dicsombúl az':'r! iill-lliiuk \'ohm ki. 
t'71 \'t'·g(,77iik. 

OI\'al1 k(iziill~{'gcs , 

iinúi ,:.~ ro~'z indulalll mind('lIki 
Egy-('!!y pillan:llban ~!ljú t {odc ... 
kein!..tiíl i .. (-I(ordulunk: llH' rl 
hogy l'''zr(' \'el1l1l'k :l Illi 
., ré"z!n'll ni igyek('wt" lw k I)('nn(", játszi 
ked\"lel':·",('1 esapollf{lIak . ujjongnak , ránk 
. .,('111 tekintelwk, 

Erdtünk . .,('Ilki .,('111 t" r('z, n'lUk senki 
!oem gondol. i\lilld(~nki cllt,.li.ink van, min
denki magúnak í-L Onl.l'S t' • ., Ílmílás min
den , :.lmit az emberek te"7nek. 

Valóban úgy lútjuk , hogy nekünk 
jobb is leli \'olna IWIll súilclni , ha ennyi 
rossz jutott oszb'tlyrészi.il. Ebben a boron
gós hangulathan a hiz:llmatlansilg ann:o-' ira 
eriít "('~z rajtunk , hogy e .. aknem észrevét-
1(!Ilül meg\'('lt\'1 t, gyiiliile t('t kezdünk érezni 
mindenki idlt!. Eközben elfog a vágy, 
hogy b:'lr .. .,ak li."" t'niuk \ o llla , hogy tud· 

. ,,~ 

nók megfékezni a gonoszt, megbosszulni a 
~érclmet és meghiintetni a bűnt. 

Midőn se m itt , scm olt nem boldogu
lunk, sótutjtozni kczdünk a legnagyobb 
hatalom: II pénz után, Ha csak egyszer, ha 
bár rövid ideig gazdagok lehetnénk, oh 
mennyire músképpen lenn('nk , mint mos t 
tesznek nz cm berek ! Előttünk nem lIlelUle 
e l üres kt\zzcl II szegény, és rongyosan az 
úrva. Mi mened .... ket készítenénk nemcsak 
a testi , han em II lelki betegeknek is, 

Mig így elmélkedünk magunkba me · 
rüh'c, egy~zcr a z i!rzehnek hatalmas hul 
láma keresz tül csap fejünkön és elborít a 
gyűlölet és bnssz t"l iszapjúval. MöM már 
arra kellene a pénz, hogy csillogásunk fé · 
nyévcl , a magunk köriiI teremtett pompú
val, homályos ít~unk cl mindenkit és 'izé
s:yenítsiik meg azokat , akik eddig oly meg
vc tessel fordultak el tö lünk , éppen csak 
azert , mivel nekik valamivel több jlllotl , 
mint nckiin'k. 

Az ilyen lelki :íJlapot nem tarthat so' 
ká ig. 

Midön ehhez a k érdéshez eljutottunk, 
m:'ir k Ö7('1 vim II mE'goldn'l. mf>rt, Ilmit ('d-

3 
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di" csakneUl .')zÚlldi,ko.')an c1kerülliink ; 
1I1~.')t ... umbell illllluk önmllgunkkal. 

.\ ki-b!l'gbecl>elt .. zh·l1e~ ,,~ a~ l~els6 
ono:'>:o.:iga , ha önUla~Úbl~ :o,wll cs ~'lDlf~ 
hll~lonllllal ó reIlH·ny!>t."ggel lllegvizs8Alja 
lllindel: ~o'ldolat:'al, luinden l-'rzebR6t. Et
kor bckon>lkt'úk ol kib~kült's. 

:\ béké.') cl>önd ... l> ódkb.ln más a " 
I:':su~k , m:1!> ' III íll'letiink. EII ... hetü~k kt
,.zű!\'(' arra il>, hog~' pironkOl.h'a logunk 
,b:.zaemlékezni :1 telkorbiu:!>oH indulatok. 
:Hjilball mondolt !>Z:l\"ukra. :Séha el St'Dl 
his!>zük , hogy tőlünk sz.ilTlnazoH "utott 
('~,·.egy c::.elekedellink. 

E~ a bámlto!> :.zh- harcu önmaga <,llen. 
Hogy halll:!r 1~~ gyl)7.IH'.')!>ük. ford~ljunk jó
zan ill'ldünkhez. lia l'l. ncm segll . rordul
Junk :l jó hlcn!wl.. aki küzd. van ~s meg
"'l.nhadil minden \'c!>Led(>!em tol . 

. .\ n6 lelld neje. 

.\.unit! a 1('~li é!'> lelki ~lerdelnl'l fogsa.: 
.undl\'el hlen a női nll'~:lldottll, - a lll' 
~okk~1 ~Z('bbeI1. jobban ~ igazaljbull tud 
imádkozni, mint a fern. A leUl\y gyöug:éd
~t>g(' . az J.i1yil crn;keny sth·e. a felhcg ru-

< =-
;:,a~zkodo ün~cllIldozil~a. a nö lángoló hon_ 
.. zerelme. Illlnd a nö erényei és a nöéi 
(,~ lIp:'ln, 

:\l:'tr_ ki!'>kor:'iban, avagy talan még azl 
nwgclozolt'g, akkor amikor ki~ kezp meg. 
indul. érzik fogú~úról. I:ihzik lllozgasar61. 
hogy gyöngl'bb l'S gyöngedcbb munk{lra 
\:ln teremh'{', mini ~I tl'rti, De ,':tjjon az a 
hiúny, :wagy kiiliinbség. amely ill látszik . 
mindenbell ugy:lllilyel1l1ek Illa rad e.' ?\em. 
.\z lsten o~z:'tg:'lb:\n nin('~en hi:inyosság. 
nicsell hCz:I!{. ~elll ugrú~, .\z, ami a lesi i 
erö eszküzeibl'll hiúnyzik a nölU~1. ki van 
púloh':\ ;lZ l'rzell'lll l'~ :I Il'lek crcjéhC'II, 

\"an-e li~l.l:'ihh l'!I ~zt' lIt ('bb oltúr, mml 
az :\ Icúll~·!lzí\'. :llIIl'IYl'll :I lege~zményibb 
érzelmek tüze l:'ingol '! OlyAn föllétlen : z 
i5 hile, Ol~':lll ag[.:udalolll nél\"üli fl szere
tete. m ert íj a rll',!llat Hem ismeri s hog) 
létez ik , el !leln hi.,zi mindaddig, mig a~ 

f>lsű csnl6d:'i!l hl' IH'LII kö\'etkezcll Ha ki 
,·oll1n t:ilill,":! az t~r/l'lelll hhméröje. talún 
l'Zf>11 kelleti \'(lllla :I legmélyebb és leg· 
1LIag:l~:lbb lokokat jegyezni föl. 

E léleknek boldog és csalódOl! allapű
I:ibnll is. csnk egyrt'le ,·igaszlal!\ .. k{'pzel,. 


