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IMA. 
Örök Urunk, ki a Mennyben vagy, - jelenj meg közöt

tünk1 Könyörgünk és hívunk, - jelenj meg ebben az órában 
Istenünk a földön, itt közöttük, hogy ami imánkban és a mi 
hitünkben lássanak meg Téged, - Atyánk, - azok, akik még 
nem hisznek . . . 

Jelenj meg közöttünk Te, csodálatos Lélek, - Atyja a vi-
lágnak .. . aki jelen vagy a fákban, a virágban, a piciny roszál. 
ban .. . fenn a fellegekben, fénylő nanpsugárban ... 

Drága vonásait szent arcodnak sokszor látjuk a mosolygó, 
harmatos hajnalokban és hallgatag, kékes alkonyatokban . . . 
szivedet érezzük dobogni nagy, néma hegyekben, - Szent han
godat halljuk zugó, mélységes mély tengerekben . .. 

Találkoztunk Veled mosolyban és könnyben, szenvedés, 
ben ... kétségbeesésben és halvány reménységben . •. jelenj 
meg közöttünk most itt, vágyakozva kérünk, hívunk jó Istenünk, 
hogy olyan nagyon egyedül ne legyünk .. ! 

Mint a fénylő napot a halvány csillagok körülkeríngik és 
körülrajongják ... ugy rajongunk körül, ugy fordulunk feléd éle
tünkkel, - örök, szép, jó Napunk, - , Isten ... hogya Te lel
kednek boldogságából, égi szépségének szikra záporából részesül
jön szívünk, hogy ragyogjon egy óráig bár fényben, a mi fény" 
telen életünk ... érezze a szívünk egy óráig csak: milyen 
nagy boldogSág, hogyha Veled vagyunk . • . 

Kegyelemből tedd meg! - Jelenj meg szivünkben Atyánb 
Jóság, mert ha nem vagy jelen, magának rabol el minket a Go
noszság . .. Gyulj fel értelmünkben Atyánk, Világosság, mert 
N~lküled minket elborít a Vakság .. . Lépj b. a szívünkbe Iste" 
nunk} hogy templommá szentelje azt jelenléted és fonódjék össze, 
koszoruba, azoknak szivével, akik ebben az órában keresnek és 
várnak Téged . . . 

Hozzád most sóhajok szállnak és könyörgő hangjai halk 
imáknak . . . Hallgasd meg őket Isten. - Feléd könnyes sze" 
mek néznek s bűnüket megbánva, - szívek, - bocsánatot kér
n~k : . . Bocsáss meg nekik Isten. - Kínban összegyurt fehér 
p~rnakon. Hozzád sírnak fel a betegek a haJálos ágyon . . . 
Legy a gyógyítójuk lsten. - Kifosztva, összetörve emberek, -
utolsó reményiikkel Hozzád mennek • • • Öleld karjaIdba őket 
lsten. - Halálba sápadtan felsóhajt a rab, _ bórtőne mélyén, 
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- Hozzád, - kí írgalmas vagy . .. Irgalmazz neki Istenűnk. -
Némán zokog fel hozzád, sok szenvedő jajja, és fájó szíveknek 
eltítkolt panasza . .. Értsd meg őket, vigasztald meg őket Atyánk. 
- Itt alant, vergődve keresnek, megfáradt, szomoru emberek . .. 
Itt alant a földön szörnyű mélységekben, - sokan sirva tanul
tuk meg, Hiszek egy lstenben ..• Hallgasd meg hát Atyánk 
odafenn a Mennyben a kérésünk, - holdogits bennünket s jelenj 
meg közöttünk, amig imádkozunk . . . Szent fiad a Jézus nevében 
könyörgünk ... 

, Ámen. 

• 
• 
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Megtalál az Isten • • • 

Jeremiás , 23. r. 24. ver!!. , • Valjon elrejl6zkOdhetlk- e 
vaJaki a rejtekhelyeken, hogy én ne lás
sam Ot 'I • . . azt mondja az Ur. - Vajjon 
nem toltOm-e én be a mennyet és a föl
det 'I •.. azt mondja az Ur.· 

Kriptát bontogatok. Kriptát bontok széjjel. Segitsetek nekem 
testvéreim felnyitni egy bezárt kökriptát, melyben él a 
halott. Egy nehéz kókriptát, amelynek ajtaja régen be van zárva, 
kulcsa rozsdásodva, hogy ne is gondoljon senki arra, hogy föl· 
nyissa. A nagy kriptát bontsuk most fel együtt, hogy az elte
metett halott, Isten, - kit a hitetlen szivü ember befalazott, 
-- felébredjen. Isten ez a halott, akit kedves fia és leánya, az 
ember befalawtt. A szivek kriptájában Isten ma csak halotr. . . 

De amig a nehéz köveket emelem idebenn és abezárult 
ajtónak a kulcsát keresem, - fekete ünneplőbe öltözött fecskék 
röpködnek ott kinn a levegőben . . . hosszu hegyes szárnyuk 
élesen hasit ja, vágja a levegőt ... fehér mellényük villogva emeli 
ünnepélyessé fekete kabát jukat. Olyanok a fecskék, mint az em
berek vasárnap. Mindig ünnepélyesen öltözöttek. Nem biába 
tartja a népbit valabogy az Isten madarainak. Mintha éreznék, 
hogy kék égboltozatu templomában mindig jelen van az Isten ... 
hogy a szine előtt szállnak ... a fecskék mindíg tiszta, febér 
és tiszta fekete ruhában járnak, - repülnek ... 

Mint az emberek, egy-egy földi nagy ur előtt ... 
Mig Itt benn keresem az Istent . . . ott kinn a fecskék 

Isten elött szállnak ... itt benn keresem az Istent s ott kínn 
a nyári virágok fölött röpködő fecskék szárnyaiban, virágok kely. 
hében megjelenik Isten, aki él s nem halott a szép természetben, 
a n,agy Mindenségben ... csak egy sokat tanult, de keveset 
tudo, on magára büszke, rövidlátó, - semmit nem ismerö, holnapba 
ne.m látó, - jövendöt nem sejtő, hinni még sem tudó gyermeke 
sZivében . . . a te szivedben testvér ... 

• • • 
Tavasszal könnyü az Istent megmutatni . .. Tavasszal köl

temények születnek az erdón amezón - ódák, amelyeknek 
betúi virágok ... a piros, fehér, kék ~irágok ajakán aszinek 
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. . , . 
é I lmévei az illatok: érzeimet ébresztő csodás nyelvén Byőnyörií 
k~let én e' ket szaval az Élet - Istenról ... Zöld levélbölcsöben 
o em y I l f l ' 'Iá t ' ringó rózsabimbók minden mozdu .1sa, es ese, nyi sa ilZ .sugla: 

nézd itt jön az Isten, - nézd iI~ bennem van az utJa ... 
felső Yirágomban most lép be il foldr~ hal.kan, - lsten . " . 
Tavasszal csak fel kell csodálkozni a felhotlen egre, amely nernecg 
még szürke volt .. '. ~intha egy 1~lhatatlan kéz elhuz!a volna a 
függönyt 'az ég ablakar_ol : ... egy lat?at.at~an ké. z ... az Isyen ... 
Tavasszal mint egy foldon vánuorlo egi regüs: Isteneül dalol 
ablakunk ' előtt fényajkával a napsugár és a Menny Uráról zeng 
dalt a. madár ... Tav:asszal ... mindenütt megvillan az Isten 
arca a föld születő szineiben, megölel két karja az első meleg
ben ... ruhája megJebben, a sugárzó fényben, suhogás követi 
a lábnyomát az első szellőben ... tavasszal ... de most ki 
tudja megmutatni, hogy hol van az Isten? ... A tavaszi virágok 
azóta elvirultak, elszállott életük; ki tudná mo~t megmutatni Istent 
a száradÓ fOben, a buza kalászban, melynek mosolygó szép 
feje polyva lett és lisztté örtött mag ... gyenge bizonyítás volt 
elmuló világgal, hervadó vírdggal bizonyítani az Istent, aki 
örök .. , 

Ha a virágban, amikor kinyilik, jelen \'an az lsten .. . 
hova lesz az Isten, amikor elszárad a fű és elhervad a virág .. . 
ki tudja 1 ... Hol van most az Isten? . . . 
.' "Vajjon nem töltöm-e én be a mennyet és a földet 1 . . . 

ezt mondja az Ur ... II 
Ezt mondja az Ur egy régi próféta ajaka o, - de ha a meg

hd;1t virájJocskára nézünk és a füre, amely elszáradott, mintha 
mind a feltö koporsója volna az Életnek . .. és az összesodródott 
fOszálra, a szinefakult sziromlevelekre, az elmuJas fakó tintájával 
ez van irva: ítt, ebben a virágban lakott az Isten, mig e kis 
virág élt ... De hol található most az lsten? ... A tavaszi kertek 
tllata elszállott és lelkünk nePl repülhet iltatszárnyakon az Isten 
trónja elé. " .. felszedték a rétek vírágszö%:,egeit, - - nem tudjuk 
kik, - s nincs ki elvezesse szívünket az Isten lakásáig ... 
Hol van most az lsten? 

.. VaHon 'nem töltöm-e en be a mennyet és a földet? ..• 
~zt. mondja az Ur" ... Be nehéz is ezt most elhinni, hogy itt 
IS Jelen van, hogy most is köztünk van ... nehéz ... mert 
mi nem látjuk 6t, nem halljuk, nem kapunk hírt Róla és az 
ujs~go~ sem írják, hogy megjelent valahol az lsten . . . nehéz 
elhln11l most, amikor mi inkább azt tudJbk megmutatni, hogy 
hol nem volt az Isten, hogy hol ninc.:;en az Isten. Tudunk irott 
betüket és olvasott könyveket mutatni, melyekben níncs lsten . .. 
tudunk eseményeket felsorakoztatni, melyekben nem látjuk az 
lst~nt, tetteket, m~I~~kból hí~~yzik elZ Isten ... tudunk világok, 
O~S:lágok feleli, mdhok sorsarol döntö gyülésekról, amelyekre 
hiVatalos volt. s~k nagy és kis ország minden íja-fjja, - csak az 
Istent nem htvtak meg oda ... apró tragédiák és véres nagy 
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drámák - ugy látja aszemunk, - hogy lsten nélkül folynak ... 
vannak I palotáink és kunyh6ink is vannak, ahova nem léphet 
be az Isten . . . és emberszivek is élnek a napfényben, közöt
tünk - emberszivek, melyek kapujába tilos jelzésü fa van 
áJlitv'a az Isten ut jába ... a M ennyek országa telve lehet veled 
Urunk, - de a földön egy-egy virág ha szállást ad Neked ... 
mert az ember, - nézzetek csak végig a földön, az életen test-
véreim . .. nézd át te tteidet, keresd meg szívedet, kutasd át 
lelkedet ... hol találod Istent 1 . .. önmagadban 1 ... életed. 
ben 1 . . . Minden sziv elbujik Előle, elrejtözik Tóie . . . hogy 
titokban megszülethessenek a gonosz tervek, hogy a rejtekhe
lyen kinyiIhassanak a bünvírágok ... tudatosan vagy öntudat
lanul, de elrejtőzik Tőle, Isten szeme elói majdnem minden 
ember .. . aranyai alá rej li szivét Isten elói a pénz szerelmese, 
_ mámoros hajnalok igézetébe bujtat ja életét a másik sziv ... 
önzését, szép szavak, jóságot hazudó pózok keretébe rejti Isten 
elóI, az önző, aki csak magát szereti, - és békét kiáltó, szavaló, har
sonázások csak a háboru t akarják eltakarni Isten szeme elói ... 
de vajjon elrejt6zhetik valaki a rejtekhelyeken, hogy én ne lás. 
sam öt 1 ... ezt mondja az Ur. . . Igen, ha elrejtóhetik a 
virág a kert elóI, amelyben nyílik, ha elrejtheti magát a nap 
az ég elóI, honnan reánk fénylik, ha elrejtözködhe tik és elkülö· 
nitheti magát a gyümölcs a virágtól, amely szülte . .. akkor 
te is testvér, elrejtóíbetsz az lsten szeme elől ... De az Ur 
betölti a mennyet es a földet . . . és tudta nélkül egy falevél 
sem hullhat le a földre . . . 

• • • 
Nyolcvanhárom évvel ezelőtt , épen eze n a napon esett 

el a segesvári csa tában, hazánk, nemzetünk szellemhöse, lángoló 
szivü költöje , Petöfi Sándor. A napról bizonyosan tudjuk, hogy 
ez volt a halála napja. De hogy hogyan tö rtént, ki ölte meg, 
szurony, vagy golyó oltotta-e ki az életét , e felól teljes bizony· 
talansághan és homályban van a tö rténelem. Senki sem tudja 
elmondani, meri senki sem látta . Lehet, hogy igaza van annak 
a szomoru legendának, amely arról re~él, hogy egy !prosz katona 
Szurla le, egy tavas orosr. dzsidás ... valahol eg kukorica 
földön, ahova Petőfi menekült . . . Igy csak ke lten voltak tanul 
a tragikus jelenetnek: az orosz és a magyar ... az egyik mes
halt, ó nem mondhatta el ... a másik nem tudott magyarul, de 
még biztosabban nem is álmodta, hogy hegyes lándzsája milyen 
n~gy tétek szivét szu rt a halálra, - neki csak egy volt a sok 
~ozött . . . lehet, hogy azután 6 is elesett, - az orosz katona és 
Igy senki semmit nem tud róla, a tanuk nélkül lefolyt párbajrój, 
Petőfi haláláról ... de a kettőn kívül _ az áldozaton és gyil
koson kivűl volt még egy tanuja enne'k az előttünk ismeretlen
~égbe. ködbe temetett történetnek. Egy láthatatlan tanu, aki 
Jelen volt ott és eltudná mondani ... a harmadik. A harmadik, 
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k' á 'k ket to' nem iálott de aki 1átta őket a küzdőket, a 
adamSl , . 'h' 1 é 
halálos sebet ... hallotta az utolso'l so ajt! '1' 'b ádtta

l 
al v

lk 
resen 

lebukott lestet, amelytől a lélek elva t és ~ e sza a II t e et ... 
egy Csodálatos Jelenlevő, aki I?índent lal olt, tudott régen . . . 
i t a helyet ahol történt es oda ment, - oda sem ment, 
~~r~r ~tt volt azelőtt ... és azután is o~t volt, "!l mindenü,H 
. I nlevó mindent néző, látó tudó ... Isten. Ó volt a harmadik 
~e :mit ~i nem tudunk a mult mélységéből kibányászní, mindazt, 
ahogy tqrtént, Isten el tudná. mondani .. ',Iste,;, a mín~~nt 
betöltő Örök felenlevó . : . a klfáradhatatlan figyelo ... VaJJon 
eJrejtózhetík-e valaki a reit.ekhelyeken, hogy én n.e l~sam ~t ? ... 
Vajjon történhetik-e bármi magasban, vagy barml a melyhen, 
hogy én ne tudnám azt? ... Vajj~n nem töltöm"e én be a 
mennyet és a földet? ... ezt mondJa az Ur. 

• • • • 

Színte hallom feleletül az istentagadók hahótázó nevetését, 
naiv és együgyünek gun'yolt hitemre. Nincs Isten! Az Istent 
tagadók hivatalos egyesülete, - mert nem is egy van ilyen, -
kimondta hat;irozatban is, hogy nincs Isten. Mikor elöször olvas
tam nagy gyülésükról, egy Istennélküli világot láttam embertelen
séggé fagyva ... ilyen lenne a föld jövendöje? . . . S a der
medés jeges~ borzongása zuhanyozott a lelkemre. Mi lesz a világ
ból, ha már nyiltan egyesültek a Lélek tagadóí, az Isten nem 
létezésének vallói? . . . Megfertőzik az t erre a megbetege~ 
désre hajlamos embert. 

Sokáig tartott lelkemnek ez az ájulása . . . de aztan fel· \ 
ocsudtam a rémületnek élettelenné merevitö szuggeszcióiából ... 
és ma már sajnálkozó, - könnyes. mosolyba oldódó szeretettel 
szanom -- és sajnálom öket, - az istenteleneket. - Mert kép" 
zeljétek el csak testvéreim, hogy a New~yorkban, vagy Berlin-
ben, vagy egy más városban, egy fényes teremben, ünneplő 
feketében összegyült urak kijelentik ünnep~lyesen, hogy nincs 
Isten. Nincs és ezzel vége. Egy ragyogó teremben. A terem 
egy palotában van. A palota pedig Párisban, vagy New-yorkban 
vagy valame~yik nagy városban. Az a város pedig Európában, 
vagy AmeriKa testén és Amerika meg Európa a földgömbön ... 
és a földgömb, - nos a földgömb hol van '1 . • • Ki tartja ölé" 
ben, vagy ki inditotta el ... ki biztosit ja azt, hogy holnap is 
ott lesz, ahol ma, hogy. m~gles.z! hogy nem) pattan széjjel és nem 
hull darabokra? ... KI blztosltJa1 ... az k az urak az isten-
!agadó gyűlésen 1 ... Hiszen azok az ur!}k a gyűlés végén etg 
mdultak haza, -- és biztosan volt közöttük ~ tematik-us a szamok 
t,!dom~ny~nak . tudora, de azért azok közül egynek ~em tudta 
kls,zárnIt?Ol és . Irásban biztositani, hogyha elindultak, - haza is 
fognak erkezm ... de hitte mindenik mert ha nem hitte volna 
e~ sem indult volna egy sem, pedig biztosan . nem tudtak, csak 
hitték .. . csak hitték az Istent tagadó jó urak, - hitték, hogy 
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haza fognak érni és ~egfogják ~átn.i Őket ~ggódva váró gyep 
mekeiket. Hisznek az Istentagadok IS ••. hISznek ... 

A madarak is egyszer összegyültek egy erdőben és ott ki
mondották, hogy nincsen levegő ... aztán szárnyra keltek és 
szét repültek a levegőben és elkapkodták a bogarakat a levegő
ben .. . a levegő táplálta is őket ... de a madarak kimon
dották, hogy leveg6 nincsen ... 

Nincs .Isten 1 Akkor miért nem rendelkezel a természeti erők 
felett vagy a halál felett Istent tagadó testvérem 7 ... Miért 
nem vágod a hal~1 szemébe: értem hiába jöttél~ nem megyek 
veled l De akkor nem szólsz semmit, csak a szíved remeg, mint 
egy haldokló madárka .. . óh aRRor halk sóhajtóSSii hanyatlik 
djRadon dZ Istent m eglagadó hangos Ridllds. Egy segitésért 
rimánkodó könyörgéssé : Isten l Szegény Istenttagadó. Most még 
fölényes gőggel tagadod Ot, - és a következő pillanatban, már 
némán, engedelmesen Isten ölébe ejted a fejed . . . Megld/dll 
dZ lsten uglJebár, testvér megtdlált? J ••• Nem töltöm-e én be 
cl Mennyet és a föl~e t 7 ... ezt mondja az Ur. 

• • • 
Nincs Isten, és gyermekes mese a lélek, csak a természet 

van és minden a természet erőitől való és az embertől. - Istent 
kereső utunkban mint egy lélekrabló bandita ugy szegezi hivő 
szivünknek gépeit a. legmodernebb ember, a technikus. Nézzünk 
szembe Jvele. Az embernek csodálatos hatalma van egy mon
st ruozus gépen. Egy félelme tes, izmos acélkaru, óriás kerekű 
gépen. Egy félelmetes izmos aCélkaru, 6riáskerekü gépször
nyeteget könnyen engedelmességre kényszerit egy vékony kis 
ember . . . csak egy fogantyut mozdit meg és a gépkolosszus, 
mint egy mesebeli óriás elindul ... Lám az ember, aki meg
közelitöleg sem annyira szellem és lélek mint a teremteni- tudó 
lsten, - még az ember is mennyire uralja szellemi erejével az 
anyagot . .. de fe, ,aki olyan okos vagy testvérem, annyi acél
cS?dának a feltalálója nem gondoltál még sohasem arra, hogy 
milyen tehetetlen halottak lennének gépeíd, ha nem volna a 
góz és a gőznek feszitő ereje ... ha nem volna a ,földben olyan 
fOlyékony anyag amelyből elóállitod a benzint és ' 8 benzínnl?k 
nem volna robbanó tulajdonsága, amit nem te adtál annak ... 
nem gondoltál soha áhítatos bámulattal arra, hogy a földön egy· 
szer valamikor régen ... mikor még e mberi láb nyoma sehol 
sen: volt. a réteken t • • nesztelen léptekkel á tsuhan t a földön az 
a ,IUnemenyes csodá~at teremtő .égi Technikus : az Isten ... ~s 
mig te még a Mindenség öntudatlan méhében aludtál ... elreJ. 
tette a villamosságot , a borostyánkőben és éle tre hívta a gózt a 
tavak és a tengerek felett. Gondold el csak testvér mily sok 
ezer évig vart rád az elektromosság a földben, mig belebol· 
lo~lát ... te kis hasznot hUZÓja az Isten erőinek . . . Nagy 
gepeid mellett borultát.e le csak egyszer is elragadtatással a 
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Mindenség gépezetének aikotöja előtt .. '. lsten lábaihoz 1 ... 
Nem töItöttem-e be én a földet is te etotted ember? ... Ezt 
is mondja az Ur . . . 

És nem fedezted még fel életedben, - te nagy feltalálóem
ber, - hogya gondolatok és a.z é:zel~e~). az akaratoR és az indu" 
Jatok is ilyen góz és robbano es mdlto elemek az embernek 
nevezett csodálatos gépezetben . . . a vágyak, a gondolatok és 
érzéseink az indítói annak a kordénak vagy automobílnak amit 
életünknek hívunk, de azért nem vagyunk képesek arra, hogy 
ma meghatároz'zuk azt, hogy holnap délelótt ' 10 órakor milyen 
hangulatban legyünk, sírjunk vagy nevessünk ... még ennyit 
sem tudunk megfenni, mert Isten üt érzelrI'l'eink kormánykere
kénél és feltámadó vágyainkban. nyiló gondolatainkban Isten 
irányítja, vezeti láthatatlanul sorsunkat • . . nem vetted még 
észre testvér, hogy egy-egy felébredt gondolat vagy indufat ke
zében olyan tehetetlen vagy mint egy falevél a vihar karjaiban 
és olyan engedelmese vagy egy titokzatosan hozzád érkező aka
ratnak, mint a gép a testébe tóduló gőznek . . . Elrejtözhetikse 
előlem egyetlen élet is, hogy meg ne találjam '1 •.• ezt mondja 
az Ur ... 

Nem is hiszek én a ti szavaitoknak, inkább a hallgató szí
veteknek hiszek. A szivetektől tudom, hogy hivők va~ytok ti 
mind testvéreim ... akármit beszél is ajkatok . . . Hisztek az 
Istenben. 

Te drága testvérem, aki üzletember vagy, hiába erósitgeted 
azt, hogy csak annak hiszel amit látsz, ami a kezeeben van ... 
hisz abban nem kell hinni, - de látod én jobban tudom mint 
te, hogy abban is hiszel ami még nincs is a kezedben, ami sehol 
nincsen, de mindennél jobban hiszel abban, amikor áruídat ve
szed hiized, hogy el ,is fogod adni valakinek .. . hiszed, hogy. az az 
Égi Boltos, akinek boltjában te is sokszor bánat pénzen öröm 
vásárló vagy, az az égi boltos, aki ingyen o~ztogatja, nem pén
zért árulja neked a jóságát, hiszed, hogy az Isten beküldí a ve
vőt ... pedig azt nem tudod, csak hiszed ... 

Vagy te kedves embertársam, aki míndenáron különcz 
akarsz lenni, miért mondod azt, hogy sok mindenben hiszel, de 
Isten létezésében nem, mert még nem láttad a kisujját sem ... 
Ne haragudj érte, de olyan koldus vagy, aki még sohasem látott 
ezresbankót csak 10 és 20 filléreseket, meg kétfíllérest. Ezres
bankó nincsen, mert én még nem láttam. ---< Igy beszél a kol
dus. ....... Mondd híszed~e azt, hogy föJébredsz holnap reggel, 
együtt gyermekeiddel . .. hogy holnap sem marad éhes a kis" 
lányo~, a. ~enyerét ezután is megtalálod ... hiszed, hogya fiad 
megno s.. Ja ember lesz .. . hiszed, hogy valaki vigyáz rá ak
kor is, ha apja már nem lesz ... tudod, hogz mi ez a láthatat
lan, "fz az ismeretlen, amiben te hiszel .. . ez az Isten, az J:let
nek Lelke, a Szeretet, és amit kapsz tőle mindennapra, ha fáj, 
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ha jól esik, ha bánat, ha kenyér. . . az az Ó jósága, áldása . . . 
napl 10 és 20 filléresekben ... 

• • • 
Nem1 Én nem tudok Istennélkül élni. Értelmetlen minden 

és céltalan, - ha nincs Isten. De értelmet kap a szenvedésem, 
hogy ha tudom, hogy valahol vár az lsten. Érzitek ugyebár test
véreim , hogy mílyen magasan szállunk, hogy a felhők között 
repül már a lelkünk, - lsten közelében. - Itt már nem is lehet 
szavakkal heszélni csak ugy megáradva a fénytől s örömtől lsten 
körül hullámzani és $zomoru szemmel visszanézni az elhagyott 
földre. III a felhök kőroll, ahol napfény csókol, meleg ölel, innen 
már világosan lá thatni az emberi éle t titkát, hogy az ember föl~i 
élettörténete egy vizcseppé lehült felhő, boldogtalan sorSa. Az 
ember is olyan, mint egy vizcsepp. 

Nap fénye csókolta és meleg karjában ríngatta . . . a szél 
kocsija pedig ville és világok felett utaztatta a felhöket . . . bol
dog volt a felhő fenn a ragyogásban. De egyszer egy darau ki
szakitolta magát a fény meleg öléböl. Elöször egy, aztán több 
felhő darabka követte az elsőt, - nap és meleg nélkül akartak 
megélni ... de amint elszakadtak a meleg től: megszüntek sza
badon uSZó, szálló felhők lenni, - összesürüsödtek és megsulyo· 
sodtak és a föld felé zuhantak. Halálos esés volt. Fenn még mo
solyogtak . .. de amínt leestek, közben megsiratták a felhőfosz
lányok, hogy elszakadtak az églöl s könnycseppé változtak . . . 
Halálosat zuhant és ezer darabra tört széjjel mindenik ' . .. 

Lehulló örömök, mind bánattá estek széjjel és sárba kerül· 
tek, - lépések, kerekek faposása alá .. . a szép tiszta felhó a 
fekete sárba .. . Repülni nem tud már a vízcsepp, csak gördül 
félszegen amerre ép lehet . . . porral keveredik . . . jaj neki ... 
Elvesztett boldogságát siratja az egyik egy füszalon s várja meg" 
mentőjét a Meleget . . . sokan a vízcseppek egy folyó medrében 
mehnek mint az összefüzött rabok és egymást nyomkodják a 
folyó mélyébe . . . egy-egy v ízcseppecske virágot lát a parton, 
- magának kivánja . . . a parthoz csapódik és felugrík, de 
visszahull és menni kell tovább, amerre a folyam sodra paran
csolja. Irtózatosan hideg sors egy szabadon s melegben s'zületett fel
hőnek vizcseppé változni ... de a vízcseppek nyomában az egész 
világon mindenütt mint a Szánalom a Meleg és Fény jár, mint 
az édes anya szive elveszetett gyermeke utá n, - ugy meg~ ~ 
Fény és a Meleg a viz után és hívja minden pillanatban : JŐJJ 
vissza ka rjaimba fiam, repüljűnk fel a naphoz szép felhő országba, 
régi társa ídhoz ... 

Vízcsepp az ember is . Emberré hidegült régen meleg lélek. 
Aki elszakadt a fény és Szeretet meleg országából ... lezuhant 
és emberré hüvösödölt , - az Isten közelében régen boldog 
lélek. Balsorsok és bűnök taposó kerekei alá. Gonosz akarat~k 
és hitetlenségek foly6iban egyik embercsepp a másikat nyomja 
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alá . . . boldog lélekből emberré anyagiasodni iszonyu sorS 
ugye 1 .•. De felettünk, mellettünk is mint az árnyék ki~~~! 
hozzánk hajol, hiv, szeret a Meleg, a Lélek, - az Isten: JOJJ 
vissza gyermekem. Minden pillanatban felhővé könnyülhet a 
vizcsepp ... minden pillanatban boldogabb. emberré, nemesebb 
lélekké Isten gyermekévé szépülhet a nehez sorsu ember ... 
de nem 'tudom miért, - bármilyen nehéz is, - inkább vizcsepp.ember 
akarsz lenni és maradni és sohasem akarsz szenvedés nélküli 
lélekké változni testvér ... örök vizcsepp élet, - egy örök 
könny ..• ás mindíg elrejtózól Isten elói ... 

Mint mikor egyik faluból a másikba utazunk s amint köze
ledünk, megvillan a fák és bokrok kőzött utunk célja, - a másik 
falu tornya ... ugy villan meg sokszor földi élet-utunk célja: 
Isten. Egy ideig eltakarják a fák ... az örömök, vagyonok mu
latságok és földi elfoglaltságok, dolgok.. . de mind közelebb 
érünk Hozzá ... és egyszer, óh egyszer, testvér, - megtalál 
téged is az Isten ... az Ur, aki betölti a mennyet és a földet. 
Hiszen egész életünk egy kis egérfogó, mert sohasem azt tehet
ted, amit akartál, - csak amit lehetett ... 

Egy láthatatlan kalitka a földi élet, - melynek szenvedés 
a drót ja ... bánat a tányérja, szomorusá~ a kendermagja ... 
és halál a kalítka ajtaja. Egyik rudacska benne az egészség, -
a másik a betegség ... röpködhet, ugrándozhat egyikről a má
sikra a rab madárka és énekelhet is ha v,an kedve hozzá ... 
de egyszer elhalkul ajakán a dal, - ez a rabmadár te vagy 
testvérem, - és megfog, megtalál a föld kalitkájában az Isten. 

Megengedi, hogy gazdaggá légy, földi értelemben, - hogy 
sok pénzed legyen s amikor már tfdjesen tudod, hogy milyen 
jó gazdagnak lenn!, akkor egy napon valaki ... a sors a ke
zedből kiveszi. - Erzed, hogy az Isten vette ki kezedből ... 
és sirva keresed az Istent, te aki soha sem gondoltál Reá, -
sírva keresed és kéred, hogy adjon legaláhb kenyeret, de még 
inkább kéri a gazdagsághoz szokott lelked, hogy olyan gazdag
sá~ot adjon, amít el nem veszíthet soha az életed ... valami 
örök gazdagságot adjon, - szeretet aranyból, - az örök gazdag 
Isten ... 

Szegénység a sorsod 1 ... arra való, hogy amig a gondok 
között örlődik a lelked, - egy gondtalan életről álmodozzom 
szíved, - egy boldog életl'ól, rn~llyel 6 áldhat mes, - ezen a 
világon, vagy a következőn, - O áldhat meg: Isten . . . 

Beteg testet kaptál; hogy .betegségedben meglássa szived 
az Isten Lélek-arcának szép pirját .. , a Lélekét, aki sohasem 
lesz beteg ... 

Erős izmaid, duzzadó erői testednek, mint a süru erdők a 
faluna~. tornyát, . - eltakarják Istent egyelőre ... de egyszer 
széthaJhk az erdo ... meghajlik az erő .. . a hát, - a test ... 
és a betegágyon megtalál téged is testvérem az Isten ' ... Az 
lsten, aki betölti a mennyet és a . földet ... aki azt akarja, 
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hogy te is megtalát.d Ó l, a j6 Istent, hogy ne mondja ki ajkad 
többet soha, hog~ megvert az Isten . . . azért keres téged, hogy 
rátalálj az Isten Jóságára, arra az Istenre, aki csall. jó hozzád 
aki egyetlen nagy Jóság a világon ... aki nem szeret jobba~ 
engem, mini téged is ... az: egyetlen jó Istent , akit nem lehet 
darabokra oszt,":il templo~okkal elkülönítení, aki nem olyan, 
amilyennek tanItani szoktak, hogy megharagszik rád, ha egy 
másik templombanlát . .. 

Mikor Szegedre megyek a reggeli vonattal, sokszor beme
gyek il szeged-rókusi római katoIíkus templomba. Imádkozó 
diákok, gyárba igyekvő munkások és munkahelyükre indult 
hivatalnokok között én is imádkozom . I • és ott is, abban il 

templomban is ugyanaz a jóságos Isten hallgatja imámat, mint 
az én templomomban . . . mert az Ur betölti a mennyet és a 
fCilcl~t . • . 

Az örök Jóság - Isten, a Szeretet keres téged, hogy te is 
m~gtalálcl Ót testvér, hogy jó kezekb~ k~rülj •.. az Ó k~z~ib~. 
hogy N~ki acid magacI ... az ÓrCik Sz~r~t~tn~k . .. 

Még n~m vett~d észre testvér, hogy akár Sz~nv~clés láto' 
gat meg, akár az Öröm köszönt be hozzád, - mind csak egyet 
akar . .. hogy jó kez~kb~ k~rülj . . . az Is t~n jó k~zébe ... 
És ha n~m sikerül gazclagsággal, s~m szegénységg~1 . . . s~m 
betegen, sem egészségesen ... ha sem mosollyal, sem a bánat 
felett siró könnyel nem tud rávenni az Isten, hogy szeresd, -
mint Jóságot ... akkor a I~gvégén, mikor alkonyatba hajUk 
az életed .. . akkor mégis megtalál az Isten, amikor halálba 
hanyatló f~j~dn~k az Ist~n két karja lesz puha párnája . . . és a 
Tulvilágra ébred6 lelkednek, az Isten mosolya lesz az első 
csókja ... m~gtalá1talak hát tég~cI is .. . m~gkerü1tél te is, -
én gyermekem . . . 

A kripta I~omlott. Falait a Hitünk lebontotta. Az ajtója 
nyitva . . . s ott benn a középen a halott felravatalozva .. . 
Az ember szívének élöhalottja: az Isten . .. a Szeretet . . . 

Ébresszétek fel most testvéreim; fogjátok meg kezét a 
Szeretetnek és ugy ébresszétek könnyel, sirva: Szeretet . . . 
Te örökszép Isten. .. Szeretet, - boldogtalan vagyok, -
ébredj fel az én szomoru szívemben . . . 

Ámen. 
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