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A Mester lóbainal

.
Sadhu Sundar Singh Összegyüjtött írásainak sorozatóban első
helyen áll a párbeszéd nTanitvány és 'Mester" között: A Li E S T E R
-L-k-B-A-I ·N-Á -L, - rnely-i·rása-a· többi- -kö zü-1-a- le gk iemelk e:dóbb-é·s-a--- --1-e·gértékesebb hitéletünk-szempontjából. - - - - Azonban, hogy a lényeget jobban megértsük kell, hogy a ezer.::ó
életével és isteni elhivatottságával is megismerkedjünk. Ezért,
részben a saját irását közöljük, amelyben származását, neveltetését és csodálatos - szentpáli megtérésé.t irja le.
Ezután eg;/ 1922-ben kiadott .Életrajzból három olyen eseményt
közlünk, amely mind a három e"gy-ef!:/ vértanuságot jelentett számára:
- I. Megmérgezve, II. Az első halálos i télet, III. A mísodik halálos itélet; de amelyekből mindannyiszor - Isten ~sodálatos akarata
folytán - az utolsó órában megmenekült. Ezekból me~ fogjuk érteni
Sundar Singlmek az Ur Jézussal való benső kapcsolatanak mélyséeét.
E három eseményen tul még sok csodálatos élménye volt Sundarnak:
pl. találkozás vadállatokkal, rablógyilkosok oect:Eri tése stb.
Azonban életének legszebb e;yü.mölcse és öröme édesapja megtérése és
megkeresztelkedése volt.
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élményeim a KrisztuG nélküli Js a krisztusi életemben.

,
Én egy Sikh-családban születtem /Sikh törzs Punjab-ban, Ra.mpur
varosban, 1889 azept. )./, mely vallúsát illetően a hindu vallás tanát tekintette leglényegesebbnek, és anyám volt e vallásnak hüséges, eleven p~ldaképe és képviselője. Szokása volt kora hajnalban
fölkelni és fUrdés után a hindu szent könyveit olvasni. Az ó tiszta élete és tanitása rám nagyobb hatással volt, mint a család többi
tagjára. Már korán, lticsi koromban belém véste azt a szokást, hogy
ha ~ólkelek akkor első kötelességem, hogy imádkozzak lelki táplálékért és Isten áldásáért, és csak utána foeyassza.m el a reggelimet.
Néha mégis azon voltam, hc;>gy előbb re&gelizzek, azonban az én Istenfélő anyám belém sulykolta néha szeretettel, néha meg büntetéssel,
érzékelhetóen azt a rendszert, hogy előbb Istent keressem és azután
egyéb tennivalóimat. Habár én akkor mdg tUl fiatal voltam ahhoz,
hogy ezt értékelt}! tudtam volna, annál inkább f'elisoertem ennek
hasznát később. Ba most, ha valahányszor arra visezagQndolok, nem
tudok elággé hálát e.dni Istennek ezért a nevelésért. i:e eoha sem
tudok elég hálás lenni Istennek e.zétt, hoq, nekem egy ilyen jó anyát
adott, aki kora gyermekségem idejárt belóm ömlesztette a szeretetet
Ieton irdnt ,, ~e az isteni félelmet·. Az 5 ezh'e \r.'Ol t az dn lefijobb
tooldgiámf ·Óa amennyire t6lo tollott, jól al5káa.e1tott ·ongem, boey
ogykor mint Sadhu /hith1rdet6/ ._.„'
az Ur szolsóla:tában mUködjok.
'

'l'u

.

Egy Pancltt h, OftY Sa.dhu~; .i; • · ·
Néhány 'év.ig anyám tani tott- _e"ng:em a liindu ~zent könyvekből. Később átadot~ e.€::f. hindu ~anditnak /Sans)cri t-tudós, oktat~7 ée eg
öreg Sikh Sadhunak. Ezek napoµta .két-három órát e~oktok nálunk eltölteni, hogy en_gem tanitsanak •. A Pa.ndit 9Q'~z.erU tételeket tanitott a hindu köriyv~kból, ée amikor megha:\.t, _egy másii Pandi't tanitott a Se.nakri t-irasokra. A tiszteletremcl i:o "Sadhu a Ol'e.Otb-ot
tanitotta nekem, vagyis 8 Sikbek szent iráse.it. Én. elfogadtam eme
tant és bizonyos·-v1c;asztalás~ is nyertem belól~; de én mégis éheztem a valódi ~kesség után. Ok engem na.gy ·együnérzéssel tanitottak
és a saját jó tapasztalataikat ssivesen köz8lték. Azonban ők azt az
igazi áldást nem birtokolták, amely után e.z én· lelkem sóvárgott. Hogy
is tudnának ók a_.zon ~gi teni, ·hogy azt/a lelki~ékességet/ megtaláljam?'
Az apám.
.
Szokásom volt, hogy sokszor éjfélig olvastam a ·hindu irásoka't,
hogy valamiképen. a lelkibékességem utáni szomjamat csillapitaam.
~-~!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ ook§or fi~el~~etett: nArta~ fog~ e~~~g~ek~ ~te~~~~

-~!ió;!~::ak~i~O:~a~~~:te~fv~:!;-:Z~f~!:l\~:k~m®Jlik~Y~~on,

rám vonz6 hatást. Apám sokszor mondogatta: ,1A te korodban a fiatalok nem gondolnak másra, csak a játékra, szórakozásra; hogy van az,
hogy téged már ilyen fiatalon ez a szenvedély megfogott? A későbbi
életben van elég id5 ezeken a dolgokon elgondolkodni. Nekem az a
gyanum, hogy te ezeket a bolo~dságokat a.n;yádtól és a Sadhutól örökölted.
A Pandit és én.
Többször kértem a Pandit-ot, hogy lelkinehézségeimet oszlassa
el ó ezt mondta: „Ug? tilnik nekem, hogy a te nehézségeid egy egész~n ritka jelenség. En csak annrit mondhatok neked: ha te felnősz
és lelkileg több „tapasztalattal és ismerettel rendelkezel majd, akkor ezek a nehézségek maguktól elmulnak. Most ne §Y9törd magadat
ezekkel, hanem ~edd azt, amit. apád neked tanácsol'. En pedig ~t
mondtam neki:. nEs ha én nem élek addig mig megnövök, akkor mi lesz?

III.

II.

Azonkívül az éhsér:;nek és szomjuDágnak a csillai,Jité.sa nen for:.~: 2- kortól vuc::;1 1 hoey valaki kicsi var.;y nagf. Ha e1-,y fiut::l lcen;tcr~t kér,
t;kkor ~zt ~o~j~~ok rnoncJ~ni neki: - menj jcits:;;::ni, és ha n!E.;jü rac.:_,11.Ssz
es az 1caz1 ehseget met:;erted, akkor fogsz kcn;rcrct kapni?! - IJaj jon
a játék megnyuetatja őt ha az éh~ér; kinozza, vac-r étkez8D nélhiil
meg foc; élni mire nagyra nő? Líost kell .neki erin"i aC::ni ! Bn 1:1ost 110.f;'.{On éhezem lelki-kenyérre. Ha neked ez nincsen, kérlek, mondd meg
hol és hoQTan juthatok hozzá. Ha azonban nem tudod hol kaphatom mec,
azt is mondd meg nekem". A Pandi t 3zt rr.ondta nekem: 11 Te ezeket a
mély szellemi doleokat most r.1éc nem érted. Te a szellemi életnek
ezt a fokát nem tudod egyszerre elérni. Aki el akar oda jutni, annak hosszu időre vnn szilksége. Lliórt olyan sürgős neked oda eljutni?
Ha ez az éhség ebben az életben nem nyer kielégülést, al..:kor a te következő ujjászületésodkor, - feltéve, hogy tovább fo~sz törekedni
ezért." · - Amint igy beszélt· fölkelt és eltávozott tulem, de feleletet nem adott. ·
· ·
. . .
....
A 3edhu és én.
A· Sa.dhuV.01 folyt::. tott ~;cidó vita után,· S~ndar~. i.'gy fe ,iezte be
a beoz618etáats 11 A aegitsé6 heJ,yett,,- ezzol a n:6dszeí:rel ccc.k ee;y
ujo 'bb t> rv6nybo tnazi to_t tatok.~· tn nagyon Mlúa lennák. nektek, ha a.
tnpaoztalat. 6s az ian1qro~. nlopj6n aoa:I. ten6tok o.z ;rotont mo~iarnorni,
ho(IY ez:::ol az 6ho6camot oa Ot-;Omjuoógomat Denne lecaillupi thntniim.
Kérlek, gondolcl mef!, 6n ne1n :1'elold6dn1 nkarok. Bonno,, hanem az.abaélu~óst akarok .Bfilnne .elérni" ... ~e.kor i(JY 0~61~· a Sadhu: i;qyerm~kem, nem
·e~emee most" ilyen dol~l~ká.1.· az 1d6t. elfecsérelni~· .Ma.;id el;iön nz
ido, ami~or te: me.g&d· meg· fogod érteni ezeket. a 'dolgokat".
Meeint ésal9dto.m. 'Sehol sem találtam meg ruita. szellemi táplálékott· amely után éheztem; és· ·ebben a"nyugta18.n állapotban maradtam
mindeodig, m~g_·~g.nem. ta;Láltam az él5 Kr!s~tust.··. .. .

édesséeet vásárolni. Ilostantúl kezdve apéJa többé nem szub2.dkozott,·
ha valamit kértem tőle; én petlic; a rae.cam r:5széról ~iebfogadta.in, hoty
sohasem fogok a lelkiismeretem ellen cselekedni, vaw peclig ~ 3ZÜleim akarata ellen tenni.
Bátyám és anyám halála.
Ezután e(!;J idő mulva rneghalt az anyóm /14 éves koroc:ba.n/, és
néhány hónepra rá az idósebb bátyóm is meghalt, aki lelkileg és
érzelmileg nagyon közel állt hozzám. A két leGltedvesebb elvesztése
rám nézve sulyos csapás volt. hlindenekelótt az a tudat, hol}Y többé
nem láthatom óket elcsüggesztett és kétségbe ejtett; mert en sohasem tudtam azt felfogni, hogy milyen állapotban fognak uj~ászületni,
e arr~l sem volt aejtelmemi hogy~i leszek én az eljövendo ujjászUletésemkor. A hindu val ásba.n egy összetört eziv ezé.mára, - amilyen az enyém - csak eE;.tetlen vicasztalás van1 alávetni magamat a
sors végzetének ée a kerlelhetetlen hindu törvénynek /Karma/meghajolni.
Misezi6a ée állami iskola.
Ezutón tt>rté.nt e.Z· élotembon Bf!:i másik változás. Polgári lcópzéaom odljóból OIJY kio elomi ialcolába küldtelc, wnelyet ee;y w:iorika.1
miaazióa tolol> nyitott itt nálunk Rwnpurbo.n. El>bon az ia6bon olyan
nagy volt bonnom az ol61tólot n ko~0oztónyoées01.eeembon 1 hogy vonokodtrun n napi biblio.6rékon a Bibliót olvnoni, A tanó.rnl.m megkl:ivetelték, hogy ezeken a~ órókon részt vas:yek. En azonban annyira
elleneztem azt, ho(tV a következő évben ebből az iekoláb61 kimaradtam és egy állami iskolát látogattam Se.newal nevü hel:ységben, [!.mely
három márföldre volt tólUnk, és ott tanultam néhán,y hónapig. .En
éreztem, hogy az evangélium mit tanit az Isten ezer.etetér61, kissé
megfogott engem azonban én .még mindig he.misnak és ellenmondáaosnek tartottam. 61yan er6een kitartottam a saját felfogásom mellett,
és a beleó nyugtalansá~ oly.an nagy volt, hoSl egy napon apám szemeláttára és mások elott egy Ujszövetságet széttéptem éa a tU.zbe
dobtam.

~),'

•.

--

"•

~.-

, ~ ! t.f. '• •

1....)

•

•

••

•

•.

„

I~

::

••

'.

J

;_

•

•

"'""

<:

4

~

......

·~

J }

- ..

1

~„'

,.

·Harugság'és"lop.as.·.'. · ~.-···~"·· ·
.A korábbi -~vekben -anyám·
ieikembe véste, hogy a biint minden
formá~ában kerüljem, és minden ember iránt. segitókész leijYek,. és
szüksegében részvéttel visel tessem. Egy napon, amikor aprun egs_ kevéske zsebpénzt adott nekem, kiszaladtam a bazárba,, valamit vásáA z é 1 ó K r 1 s z t u .s m e g j e l e n é s e .
rolni. Utközben találkoztam er;J namron öreg nénivel,' aki az éhségtől és a hidegtől teljesen e~pedt. Amikor tőlem segiteéget.kért,
1
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··
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Abban az időben: a~ akkori felfogásom ezerin't azt gondoltam,
o yen reszve
ogo
e ' Of!iY az osszes penzeme o. aa am ne i.
. ho6V ~zzal,
az :1."'azKvetse' D'A• elé,gettem, eov.·- j6ceelekedetet ,vitAhogy hazaértem, szóltam aprun:ne~, hogy adjon a §Zegény asszonynak
1:>o1
Ud
u
~-~
~w
egy takarót, mert különben a hidegben megfagy. o elutasitott és
tem véghez.
e a szivem cyugtalansaga egyre nott, és ezután ket
--iM-----azt-mOndta,--hogy-ő-már-~OkSZOr-Seg-1-tett-ra~ta-é.S-I!lO St-már-a-SZOID.-------1-------n,=apjg nagy_Q!L szerenoeétlenn.!'_k__ é_re_zt~m. magalllat o Amikoi; . a ~d·ik nap
· --szédokon a sor, ho·gy-ólc-i$-me gtegyék-a- magukét.
.
· - .ugy_ére_zt_e.m,_hQG:1'_ '-~_a_ ~~gtalan~~~~e!!!,=_~~oJll_-_t_o!a~~-:_elvi·s~lni-,---1
~ ne a.kar segi teni - 1 ko ... 1·tokban
hajnali 3 órakor f'8l.kel tem1 megfürtSdtem és imádltoztam: lfa-vai-o·jában
Amik or az t 1. a'ttam ' hO.Q'V
"i"', a
.
m
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Ist"'n
létez~'-,
nav nv ~ atko"'ta·ssa ki ,,_ná• és mutasa"" .,,..en nekem
kivettem a zsebéből öt Rupiát, an.it a szegény néninek oda e.kertam
~~
ow
~
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--o ,..g. ~ ~
adni, hogy vegyen rajta Sf!3 takarót. Az a gondolat, ·hogy segiteni
az.üdvösség utj~t, és ve~aen véget lelkem nyugtalanság~. En végtudok neki, ötj)mmel töltött el; azonban az .a tudat, hogy én most
legesen elbB.táróztam, hogy ha ez az i.mádságOm vála~z nelkUl man;d,
bünöző vagyok, kinozta a lelkiismeretemet. A szorongásom mée; naakkor még hajnelhasa4ta eló·tt leme·Qek a vasuthom es az elhalado
gyobb lett, amikor apám este megúllapitottei., hogy az öt Rupia hivonat előtt a fejemst a sinre teszem. Egészen té.lnágy 6rá1g folyányzik; s nyomban megkérdezte, hogy én vettem-e el, de én tagadtam.
tattam az imámat és vártam, hogy Krishna vagy Buddha, vagy valaki
Habár a büntetést elkerültem, egész éjszaka nem tudtam alutlni, anymás - a hindu aszentek" k~zUl - JIRltatkozzon meg ngkem.
_ nyira kinozott a lelkiismeretem. Kora reggel Oda.I?lentem ap6.mhoz, beÓk nem jelenték. meg. ehelyett azonban &fi:J. fénysugár bevilávallottam bünömet és hazugságomat, és visszaadtam a pénzt. Bir félgitotta 8 szobámat. En kinyitottam a~ ajt~t, hogy lássam,
nem kellett a büntetéstől, annak elviselésére szivemben felkészülhonnan jön a fény, de kint minden sötét volt. Ujra. bementem
tem. Azonban büntetés helyett karjaiba vett és könnyes szemekkel
és láttam,. hOQ a f{Jey folyton e:rQsödik és alakja, mint eg;;
ezt mondta: 11 Fiam, én mindig biztam genned és rnost tisztán bebiz9-fénygömb he]1skedik el a pad1ón. Es ebben a féeyben ne~ e.
nyosodott, hogy nekem igazam :volt". C nemcsak megbocsri.tott.nekem,
várt személyek jelentek meg,. hanem az é l ó K r i s z t u s ,
henem az öt Rupáiért vásárolt az öreg néninek e.gy takarót és nekem
e.kit én halottnak hittem. Soha - mindörök~ - nem fogom eli3 ajánöékozott még egy Rupiát, amelyé~t szabad volt nelrnra valami _
1
fele~teni az ó d1cs6séges szeretettel te11· arcát, s annál kevésbe a szavakat, melyeket nekem mondott:
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„Miért üldözöl engem? Lásd, én érted és az ecész világért

v.

1

I.likor Sundar a!Jja est látta, akkor ld tört belóle minden eddig
felgyülemlett harar;, kcr-;crüség és fájdalom: 11Azt reméltük, hogy félszeg utjaidat abhaha,;yod, s engedelmeskedni fOBSZ elódeidnek és
Ezek a. szavak, min~ egy villám, beleérrtek a szivembe és ekkor
azoknak, e.l{ik javadat akarjcik. Nz a tetted azonban azt bizonyitja,
~-~adl~ra estem Elott~. A szi~em kimondhatatlan örömmel és
hoey
te bennünket és édesc.nyádat bolonddá te~zed. Ha képes voltál
~ ~s~agel_ t7lt be, es az,egesz életem megváltozott. Most a
arra, hog<J velünk U{!;;f bánj, akkor az egész család nevében kijelenreg
nqa: Si~gh meghalt es ee;y uj Sundar Singh született
tem, hogy nem vagy többé gyernekünk és családunk taaje., s többé
hogy az Elo Krisztusnak szolgáljon.
'
egymáshoz semmi közünk. El foeunk felejteni, minthe nera is lettél
Az üldözés kezdete.
volna. _Holnap elha14'1od a házat s esek azt viszed mar;e.ddal, ami rajtad van. Lajd meglatjuk, hoe;yan ment me9 a Liessiásod, ha többé senEgy kis idő mulva bementem apámhoz, aki még aludt s elmondt
ki sem viseli gondodat:• Sundar már nem etkezhetett a közös asztaloeki a látomásomat és közöltem vele, hogy én most kere~ztén
am
nál, s nem alhatott a házban. A ház előtti tornácon töltötte az
~ igy válas~ol t_:_ „Miről ~e~zélsz te? - alig három napja . hokv:f'ok.
•r.
utolsó éjszakát, oda is vitték neki az ételt. Virradatkor felkelegetted a konyvü.ket. lienJ es al.ut.j, te ostoba gyerek" ',
l
tették, Mindenét oda kellett adnia, csak a rajta lévő ruhát vihette
megfordult ,és alud~ tovább. Később el.I!lesél tem az e.gész' c:!iá~~!it ,
magával. AztÁn ig:f elzavarták. Sun~ar Sineh kilépett a na~ilá~ba
hogy ~it lattam - es hogy én most keresztény vagyok Egyesek azt'
mindentől megfosztva, se otthona, se barátja. Kint,egy tavoleao
mond~ák, ·hogy bolond vagyok, mások meg hogy álmod~ De -amik
·
helyen aztán leborult, a a megkinzott, kimondhatatlanul szenvedő
lát:ták.'. hogy engem nem tudnak eltérite.~i, elkezdtek uÍdözni ~re
ifju szabadfolyást engedett könnyeinek, és imádkozva öntötte ki minaz illdozés semmi se volt ahhoz a lelkinyugtalansághoz ké e t
z
den· bánatát.
melyben szenvedtem, amikor Krisztus nélklil éltem;· és nem~ v~lt :;
Uror határozott, hogy a · közelbe fekv6 Ropurba mee;y, ahol a. Ramház a· szenvedést és Uldözést elviselni, amel7elc most bekHvetkezt~
purból kiüldözött keresztények legnagyobb rés~e lakott - egy ben· · Azzal·a gondolattal, hoe;y Sadhu legyek már régóta foglalkozszUltltt lollccfazhoz, o.ki ő io narorrabec sUl t. SundL'r Singh abban a
trun, 60 most 'elhat1fro:atrun, hoBY mint Sa.dhu fogok az Ur Krisztuonok
fol tev6abon, ha{!Y ott az t\tmonoti időben ozorototot mop:árt6ot óo
azolgdlni. ·Abban az id6bon volt móg k6t va~ három fiatal akik
j6tnnócoot ta.lól., nem codl6dott. No.eY. ~rlinunol 6e moiog kózazoritóoozint6n koree1zt6nyek a.Jmrtak lonni. Kott6 mog10· visozo:!ordul t 3 U
aa.l, azorotottoljoo szava.lclco.l fogadtíik. - De hirtolon olho.gyta nz
loi komóny bUntot6ao miatt. A· hannadik pedig elment Khanna novft. ereje az ifjut ée· ráneató&~rcobon összerogyott. Mog volt mérgezve.
h~~eégbe?·és._ott Rev. E. P~ Newton·mee;keresztelte; de resviddel
övéi a.z utolsó vacsorába, amit az apai ház tornácán egymagában
u
a .eljött az apja. hozzá ee elmondta neki . hogy ~ja hEi.J.álo
fogyasztott el lassanhat6, de erős mérget kevertek, hogy megszababetegen fe~szik~ és ezz~l ha~ csalta a. fiuii.- Kis idd' mulva ó ~t
duljanak a szégyentől, amit a ·11 hitehagyó csavargó" hozott rájuk.
meg, nyilvanvaloan megmeJ:"geztek. :
-. . _
· . ·. ·
·
A megijedt szemtanuk az eszméletlenül heverő ifjut bevitték a lel. .Kere~z~é:i1t!k - a. megU.tközés' b~·t'rányköve~
kész lakásába, és mindjárt egy derék benszillött orvost hivta.k segit: ·A.mikói;- éz~o1?1'8 fla:mpurban /a szÜlői házban( a· ~ely~et már elaégUl. Az elhivott orvos sulyos mérgezést konstatált, aminek csak
viselhetetlenne. vál ti ?úr. Newton azt tanácsolta, hogy lépjek be
halálos kimenetele lehet. A beteg időnként egészen kihill t, lélee;Luthi~naba a Kereszteny Ko~légiumba /missziós iskolai'. Ott a mi szzete kihagyott •. Az orvos kijelentette, hogy már nem segithet·· rajta.
~zio~ariusok - ,Dr. Wherry es Dr. Fife _ nagyon kedvesen fogadtak:,
De azért néhány utasitást adott s jelezte, hogy valószinüleg nagy
es mindenben tamogatt~. ~zonban_ne.G,Yon-megijedtem, amikor ott látvérzések előzik majd meg a halált, - és hogy a beteg aligha éri
tam azt a nen-kereszteny eletet, e.melyet egyes fiatalok és egyes
meg a reggelt. A jelzett vérzések hamarosan megindultak:, de nyeldekpennlak6 keresztények éltek; - mert én azt ·gondoltam hogy.aki az.
ló mozdulatok mellett hirtelen abbamaradtak. Az ifju magához tért
E1ő _i;r1sztus1i: k6veti, an~~ _anQ'alnak kell l.ennie; ebben óriásit
s csak nagynebezen tudott néhány szót szólani.
csalodtam_. ,Naroron·~~6~zinu: ha nekem nem jelent volna meg az Élő
Mikor az orvos másnap eljött csodálkozva látta, hogy a beteg
Krisztus, es ,nem .a.~andékozott volna ,meg uj élettel, akkor én e me _
nem halt meg. Amikor betegének ragyogó szemébe nézett, maga sem
botránkozásto~ eltevelyedtem volna es a kereszténység ellen ford~tudta hogyan, de· ezekből a szemekből csodálatos életerő sugárzott
•-----tam-volna.-Azert-ugy-i-s-határoztam,-hogy-ezt-az-iskoJ..át-és-ezeket
az ő lelkébe is •. Sundar még sokáig .lebegett élet és halál között.
a_, keresztényeket -i tt_bt,l.g;yom é s-egyedill.-élek„ --és -min t-Sadhu,-Krieztu,-a-t-·-_-__-_-_-._t=.._-_-:-__
-_-~~---_~A _joságo s pap i-c sarád-é-j·jel--napp?l-ápolta-ót,-min tha-o sak:-sa-j á t - - - - - kovetem minde?kor o.z o szolgálat~ban, bárhová visz_ engem.
.
gyermeke-re-n--vorna. - -- - - -·
-- - -- - - --- --· Sunde.r állapota lassan javult, és néhány hát elteltével már
· I. Megméreezve .. ~ik~r övéi,R~pu~ba visszatérni látták azt
annyira volt a javulás utján, hogy bucsut mondhatott vendéglátó
hitték~
hogy a kere~z~enysegnek hatat forditott. Nagy szeretettel
gazdájának és hü ápolójának.
fogadták,. s ~gen elozekenyek voltak iránta. Azonban csakhamar be
Az átélt csodálatos megmenekülése, neki, a fiatal mártirnak
kellett látniok, ha~ elgondolásuk téves volt. Nem azért tért visz'
a legszebb bizonyítéka. volt annak, hogy a Mester őt el nem ha~ja,
sza, mert ~ondolkodasa megváltozott, hanem azért mert most még
hanem támogatni. f_ogje. a. kereszt hordozásában, bármennyire nehez is
sokkal hat~ozottabb,keresztény volt, mint azelőtt.
·
lenne az.
Hazaterve elhataro~ta, hogy megteszi az utolsó döntő lépést
II. Az első halálos i télet. Amikor Sundar Singh missziós utame~y át vé~eg~sen elvalasztja ~pai hitétől és kasztját6l •. SUnd~r
ján Tibetbe hatolt előre, sok veszély és megpróbáltatás várt rá,
levagta bajdiszet, s,ezz~l ~yil~anos tanubizonyságát adta annak,
de azért a.z'Ur csodás megoltalmazásá~ is tapasztalhatta, amit a köhogy nem tekinti ma.gat tobbe 11Sikh"-nek. - A hajviselet a.z indiai
vetkezó esemény· is bizonyit:
kasztoknál negy sz~repe~ j~tszik, s kül~nös ~nddal ápolják a ha.jat.
Amikor Rasar helysé~be é·rt és ott prédikálni akart, az ottani
A· hajviselet letevese mindig a legutolso, amire. a keresztény hitre
Láma elé ~ezették és bevadolták, hogy engedély·nélkül jött az orátté.ró qenszülött elhatározza magát.
szágba és uj 'tanokat hirdet. - Bünösnek találták, halálra itélték.
l!l~ghal t9.Iij___,;>,__1:_e_xg_~_:t_en~'.
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VI.
Ott kétféle halálnem volt szok;_\sbc.n: vaw bevaIT jék az eli tél tet
ee;y ,fr~ssen lenyuz~tt ök~rbórbe, amit ki tesznek a forró napra, amely
aztnn osszeroppant~a az áluozatot, - vagy petli6 beledobják egy használaton kivül lev.ó, nehéz vasajtóval lez:irt sziksókutba. Sundart ez
u~óbbir~ ítélték. Felnyitották az ajtót és bedobták a tátongó málysi:;gbe. Osszezuzott jobb karral esett cr;y re.kás rothadó emberi csont.:.
vazra. A vasajtó bezárult a feje felett, őmaga peui~ ott feküdt tehetetlenül a borzalmas kriptában, kitéve a fetózés es éhhalál kinjainak. Le is számolt az élettel. - Lel.két Istennek ajánlotta.
A harmadik ii.ijel, l!likor imii.dkozva készült e. halálra, feje f.elett kis neszt hallott. BorzalI!l.as börtönének ajtajában halkan nyikorgott a kulcs, s az ajtó kitárult. Aztán - milyen csoda - egy kö. ~él. ereszkedik alá Sugdarhoz, s egy han~ hal.kan szólitja: fogja meg
a kötelet. Sundar a meg fennmaradt ere_jevel eleSet tett a felsz6litásnak, s érzi, mint ernelJcedik felfelé. Csakhamar friss leveg6t
szivhat megint. Valaki kiemelte a korláton át,· e vigyázva.letette
·a. földre. Azután hallja mint zárul ismét az aj.t6j de szabaditója
egyszerre el tilnt. Sunde.r narornehezen elvMszorgott:·egy·-karsván
sz0l.161g ahol mindaddig I!laradt, mig megint préd1kálni,tudott.
. . ·Ezután ujra viaezatórt Raaar-ba •. rJegjelenés'e driáai izgalmat
okozott. A Lómának ia jelentett6k, · hogyi az, ak1r61 azt hitték,hoe;y
r~g meghalt, 11:11'1lút' itt van éa pród1k6l. - Mdaodazor 1a lota.rtóztat. t~ 60 e\ Lámo. 1t616oz6ko old voz"ettók. Ott ol k 01.iott mÓndo.nia mosmonokU16o6nolc tört6not6t •. A Lúma tojtókozott a dUht61. · i"Ve.J.aki, ellopta tólom a.kuloaot - orditotta - de jaj nnnak, akiné megtal.á.lom; azt a halólre.itól ttel közti s aorara juttatom".·. Erre mindenütt
keresik a kulcsot,. s v~fe i_s ott t~ál.ják a szokott he_lyén,. a Láma
kulcsainak gyUrUjében.
Láma elha.lvonyodik félel.máben, egész valójában megreme~;. azután megparancsolja: hogy SUndar.Singh azonnal
hagyja el a varost. Sejtette ée érezte, hogy Sundart egy fele6bb
Hatalom védte és szabadi totta. meg .. · · · _ · . ·· ·
· - ·
·
0

Előszó

A világon semmi sem olyan t'5kéletes, hogy abban hiba ne fordulna elő. Hisz magában a napban is, amely világosságot és meleGet
ád nekünk, napfoltok vannak. De ezen hiányosságok ellenére is szabályosan végzi a feladatát. Igy nekünk is illik, hogy ugyenugy,
tőlünk telhetőleg, a feladatunkat lankadatlanul véeezzük, hogy
életünk gyümölcsöző legyen.
Azok az i~azságok·, melyeket a .Mester kinyilatkoztatott nekem
és ebben az irasban közlök, mély hatást ~akoroltak az életemben.
Néhányat már közöltem prédikációimban, kerésekre: ~rópában, Amerikában, Ausztráliában és Ázsiában. Barátaim kérésére most ebben a
kis könyvecskében ö~szegyüjtö~tem ~et. Bár bizony~s vagyok benne,
hogy ezekben a közle~ekben,hianyossagok,le~znek, ~gi~ bizom benne,
- ha az olvasó imádeagos"lelekkel és eloiteletek nelkill olvassa, hasznot fog belőlük meriteni.
· Képtelen lennék ezeket a kinyilatkoztatott igazságokat átadni,
·ha nem fejezhetném.ki magamat hasonlatokkal. Azáltal, hogy haeonla~okat-;használ.ok, vi~zonylae k~nn~ a feladatom.
-. Miként. Isten· az 0 kegyelmével es irgalmával ezen igaaeágokkal
me6d1dott, ugy 6hajtom, hogy olvasóim ie réezeailljenek ebben az áld áebcm. - Ez az tSn·· 1mdm.
·· · .
·· ·
j
_, .~•• , J 1
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A 'ti alúzntoa ezolgátok
· 19J2. juniuo hÓ''.)O.
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· . Els6 látomás._ Egy~zer egy sötét éjszakában elmentem egredill.
az erdóbe imádkozni. Ott leültem egr sziklára, feltártam Isten
· · · III ··A·- ' dik h lál
it 'l t ·
··
- előtt lelkiszilkségleteimet és könvörögtem az 0 eegi teégéért. Kis
•
maso • a
os
e e • · n.fi.or
Sund"a·r Ilom.ban Pra'dikáJ.t '
'
......, f e lé m koze
· 1 edn i • Rö g tö n arra
~
id6 mulva láttam eQ szegeny
embert
letartóztatták és börtönbe vetették. Nem cellába zárták, hanem mingondoltam, hogy ez az ember ~egitségre szoru.;, hiszen éhezett és
denféle szedett-vetett néppel közös terembe kerUJ.t. A Sadhu ezt isfázott Azt mondtam neki: - En magam is szegenl vagyok és semmim
·tani.vezetésnek tekintette. - Kinn a szabadban a szivek-igen kemé. sincs ·csak ez a takaró. JobQan tennéd, ha a közeli faluba mennél,
nyek voltak, ugy látszott, hogy ott egy· elvetett mag. sell\ kel ki, de
és ott segitséget kémél. -- Es ime, mig beszéltem fényben áradt e·s
itt. a börtönben sokan megértő szivvel 1'ogac1ták az evangéliümot.
rámvilági tott mint a villám, elárasztott engem.áldásával h azonnal.
Sundar arról prédikált, nAki az emberi szivet meg tudja változtatni".
eltUn~. Ahf én röirtön tisztában voltam, hogy 0 az én szeretett
A börtön piszkos. falai temploI!II!lá v:ál toztak, ahol a hallgatók lelkébe
Mesterem volt, ••• es nem azért jött, hogy egy szegény t~remtéenek
eddig so~a nem isme~ békess~g költözöt~. SzemUk pedig, mely a Menyvalamit kérjen, hanem azért jött, hogy en&em ~egáidjon es gazdag~á
1--•-----JlY-e i-~tyara-,s-EL-Ue gvál-tqra-ne zett ,-e sodas-fény-ben-I"agY.ogott:-.--------1---_-_----,t
_
~gy!!!!__/~~K_o r__ ~-,_9/. Számo~-~em-:_~rad ~-mae-hatra, -~ sak-::-a-sirás-e s . - - - - Mikor kitudódott,- -hogy-a-Sadhu a-börtönben-1s-prédikál1-.;..--:-amit--- ;,..-jajvesze.kelés, hogy oIYan balga es vak voltam.
·
pedig megtiltottak neki,- a Törvényszék megszigoritotta számára a
büntetést: kalodába .vetik Sundart. 1IB'91ajlitott derékkal. ült a
Má·sodik látomás '
· munk.t--• b f j te
puszta földön, Keze-lába a fába volt zarva és meztelen fels6testére
•· Egy másik napon, amint a
l:Wlö~ e e ez m,
6 ák
T....
,
,
,
megint elmentem az erdőbe imádkozni. Ugyanarra a sziklára ültem és
pi c at raktak. "'"f5J kinlodott egy ege sz napig~. Ez nehez volt neki
elkezdtem azon gondolkozni, hogy milyen kegyelemért imádkozzam.
s a rákövetkező hideg éjszaka sem volt könnyü • .Mikor kinzói másnap
Amint ia.r elmerUlten Ul tem, n.ov tünt nekem, ho.av egy má, sik val, aki
reggel eljötte~, azt hitték, hogy halva találják: Sundart.
°"
-c.J
t
be
De ő élt, s különös nyugodtsággal nézett rájuk, ~ szemei a belsó
közeledik felém aztán megállt mellettem. Modora, ruhaza a es
- ·
békességet tükrözték feléjük. Ekkor valami babonás félelem fogta el
széde után itél~e komoly~ Istenfélő embernek lá~zot~; azonban szeóket, s azt mondták: - nEZ az ember biztosan összeköttetésben áll
mei ravaszul fénylettek es furfangos volt a J)lagatartasa.· ~t, bevalami titkos Hatalo!!IDBl, mert különben halott volna már, igy meg
szélni kezdett, kelleme~len szag áradt belőle, ami a pokol büzere
még valami veszélyt is hozhat.ránk. lhgedjük hát szabadon".
utalt_. Tigy 9 bzeenstzéle,ts ~~~~~ietremélt6J.- bocsáss meg, hogy imádban,
9
Kivették a kalodából és szabadlábra helyezték.
1
éagUnk
t
Sundar olyan gyenge volt, hogy csak a legnagyobb erőfeszitésmegzavarlak és magányodba betörtem; de nekünk köte ess
erormas
sel tudott a városból. kivánszorogni. Eov titkos keresztény testület
segiteni és azért ~öttem, hogy neked egy fontos dolgot elóterjeámuszcw.
ezek A te tiszta as önzetlen életed nemcsak rám, hanem nagysz
tagjai ápolgatták addig, mig megint tovabb nehetett.
komoiy egyénekre mély benyomást tett. Ámbár te Isten nevében testet- .
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lelket áldoztál másokért, mégsem rcfszesül tél méltó elisaer·°'sben
Az én véleményem az: Te keresztény Va{!;'J és ig<J csak néhány~ezer•
1. F E J E Z E T
keresztény tartozik a te hatáskörödbe, és emiatt néhányan bizalIsten jelenlétének kinyilatkoztatása.
matlanok veled szemben. Nennyivel jobb lenne, ha te hindu vagy moI. A tani tv6ny: ó Mester, élet forrása! füért rejted el magahamedán lennél' és ezáltal e~ nagy Vezér lennél! Azok keresnek
eg;/ szellemi vezetőt. Ha te ezt az ajánlatomat elfogadod, akkor
dat azok elől, akik Téged imádnak; miért nem örvendezteted mcc azok
neked Háromszáztiz millió hindu és moha.IÍledán követőd lesz, akik
szemeit, akik Téged látni vágynak?
·
tisztelettel hódolnak majd neked.
A Mester:
Ali~hogy ha.11 ottam ezt, ~r.. ajkamon volt a s~ó :, - '!e Sátán!
Kedves gyermekem, az igazi lelki boldogságban nem a
testi szemeken keresztül, hanem a lelki látáson át részesül az emTávozz tolem! Illegismertelek rogton, hogy te egy baranyborbe bujtatott farkas vagyl - Egyetlen kivánságod az, hogy én a keresztet
ber; ide sziv kell. - Sok~ezren láttak engem Palesztinában, de ezelvessem és a keskeny utat, mely az életre visz fölad~am; és a
által mégsem lettek boldogok. Halandó szemek csak halandót láthatszéles utat válasszam, ·mely a_halálba visz. Nekem az en tiesterem
nak; mert testi szemmel nem lehet a halhatatlan Istent, - a szelleaz egyetlenem és a mindenem. 0 ·odaadta. érettem az életét és ugy
mi Lényt - látni. Ahogy te magad sem láthatod pl. a saját szelleme!llik, 'hogy életemet ,és minden~met e.m~ van, Neki·- aki egyeFenem
det /lelkedet/, hogy tudnád te a Teremtődet meglátni? De ha lelkies mindenem, .- Neki áldozzam. Epp~n~.a.zeI_"t hordd el magad inne:t, .
szemeid megr).yilnak, akkor valóságosan megláthatod Őt, aki szellem
mert_.veled semmi dolgom nincs!: .~: •J,„·,.:::;.;~·, <,i;-~ .. ,, ~-~ .. ,
jJn 4,24/. Es ahogy most látsz Engem, igy nem fogadja be testi sze1
•• • '·
Amint ezt· hallotta,,·.: mogorván ~és;~iugolódva el távozott )nnét.
medl ~zt a valóságot lelkiszemed igazolja.
·
.
Es most azt kérdezed, hogy annak a néhány ezernek a lelkisze. \.· · ·· "•" · · · •· , · · ,„, ~ · · ·
. !: 1· Éa én könnyes 'ézeriímel, lelkem ára.do'zva".imában' foháezködtam
Illei nyitvn voltak-e, akik Engem Paleeztig.ában láttak, - vagJ pedig
Istenhez: .. ·: ;•.•' · .· · ',',:,:' ·
-~ 0 .1··~·„·:-.~..: ·' 'ír:'".~· 1 • .„ '· ·
En io halandó voltam? A felelet: - nem! En hoJ.ondó toatot vettem,
. - Én Urcun Iotonom r Én ~gy- otionom' óa ru:l~donom, · ói~föl uzórt hogy mogv-111 t61 ol6trt6tel t cuihaeeo.k a vilóg bl1no16rt. i!e
. ~'. tomno1c éloto 60 lolkomne.k lollco, tokinta rorun kegyolmodamikor a bunöaCik mogvúlttfoónok mUvo botoljoeodott /Jn 19, )O/, n hoJ.. del óa tt>lto ol engem Szontlollcoddel, ·hogy ozivom Of!YOhatatlan átvóltoztatta nzt,· cun.i hnlo.ndó volt, dioe6e6aben. A foltódUl csak Téged szerethessen.
·
·
.
·
madás után azért láthattak Engem caak azok, akiknek lelkiszemek
. Nem kérek. Tőled. más aján~éko:t, csak egyedül Téged,
adatte.k /Csel 10, 40-41/.
aki nekem az életet és minden más áldásokat ajándékozol.
2 A világon sok embernek tudomása van Rólam, de Engem mégsem
Nem kérem Tőled a világot és kincseit, még nem is a menyismern~k. Ez azért van, mert személyes kapcsolatot nem tartanak Venyet kérem én, hanem ·egyedül Téged 6hajtalak,. mert ahol
lem. Ezért nem ismernek valóságosan és ninoa bizalmuk Hozzám, noha
Te vagy, ott van a mennyország. Te egyedül tudod szivem
Uruknak és tidvözitójüknek tartanak. ·
éhségét. és szomjuságát kielégi teni, mert Te alkottad azt.
Ez ugyanolian, mint ha egy vakonazületettnek mesélnének a kü... -·· - . ,6 én Ter1fo1tőm! Te'' az én szivemet· nem„ másért teremlönbözó szinekrol: a pirosról, a kékről, a sár9áról, azok bájáról
. :, :tened,: cBa.k~ egyedül Önmagadért;„ éppen ezért szivem béés szépsé~éról. De mindezek n.em érintik őt és erdektelenek maradnak
·_· -:kéjét esak Benned„ találja meg, ~·Tebenned, aki azt alkotszámára; 0 csak tudomást szerzett róluk és a különböző nevüket is, .tad és abba· a„béke vágyát beleplántál tad.· Távoztass el
merte meg, _ a szineket a valóságban csak akkor ismerné meg, ha sze:: szivemből mindent, ami Veled ellenszegül; lépj be oda,
mei megnyilnának. Pontosan i~ van ez az emberekkel is, akiknek
: maradj ott és· örökre uralkodj benne. ·:Amen.: ·
·
·
lelki szemei csukva vannak; barha magas képzettséggel is birnak, és
M:lkÓr az imámat befejeztem és fele~enesédtem, láttam egy vilámégsem ismernek sem Engem, sem a diceóeégemet nem láthatják, - és
git6 lényt magtµn előtt fényben és szépseges ruházatban •. Nem szólt
valójában nem értik meg, hogy Én Isten vagyok emberi testben.
·
egy szót_ sem. Es, mert szemem· könnyes volt,- nem. láttam ót egész
.
3. Van sok olyan hivó, akik sziyük mélyén érzik azt a boldogtisztán.:"<Ekkor szikrázó ·sugarak,. életet .adó szeretet árasztott el
ságot és lelkibékességet, melyet az En jelenlétem ajándékoz nekik,
---~olyan-e-róvel-,_:_hogy-az ok..:...l elkem-mélyé ig:_hat ottak.-é s-azt-elárasztot--.---- :__ _ _ ----azonban-Engem-mégsem-látnak-tiszt án._UQ_vannak_e zzel ,_min:t_az_a._ _ _ _ __
ták. ·Rögtön tudtam: az én szeretett--Udvözitóm-áll-elóttem.--Azonnal
.
-- - szem,--amely-ugyan-homál-yosan--mindent-lat,- de ha va.lakLmegf.eleló
leszálltam a szikláról amelyen ültem, és lábaihoz vetettem magamat.
·
gyógyszert csepegtet belé, akkor ez a szem őt nem látja, de érzi a
A kezében tartott elf.! kulcsot, ••• a szivem kulcsát. ó felnyitotta
gyógyszer hatására., hogy az a szem belsejét tisztit ja és a látása
szivem belső ~mrájat az Ó szeretetének kulcsával és.betöltötte azt
erősödik.
jelenlétével. Es én bárhová néztem kivülról-belülről, mindenütt
4• Az igazi hivók a valódi lelkibékét, e.mellyel az Én jele~lécsak Ot. ·1áttam. · ·, .. · . ·. ·· „ ·
·
·
·
·
tem szivüket elárasztja, nem láthatják, de érzik annak hatását es
. ·· ~or· megértett~m, · hogy az ember szive Isten vára e.s trónusa,
ez boldqggá teszi őket. Ők a sziv és érzelem boldog hatását, melyé s ha 0 oda ·belép hogy ott lakjon, akkor ott kezdődik a mennyország.
ben az -En jelenlétem békéje él tati, nem látják. Ugy vannak ezzel,
E néhány rövid másodpercben annyira megtöltötte szivemet 'és oly csomint az emberi nyelv az édessé~el. A nyelv izlése, valamint a cudnlatos szavakat mondott, hogy ha én bármennyi könyvben akarnám megkor édessége melyet a nyelv érzekel, nem látható. Hasonlóképpen adok
irni, képtelen volnék mindent elmondani. Me~ ezeket a mennyei dolén gyermekeimnek életet és örömet a rejtett n.L!annából", melyet a vigokat csak mennyei nyelven lehet kifejezni; földi nyelv erre nem
lág bölcsesége nem ismer, ée nem is ismerhet /Jel 2,7/.
képes. Azonban mégis megkisérlem, hogy néhány dolgot, - melyeket
,
b
·
1
' 'k li
't 1 i 't
belső meglátás utJ·~n8 a Mestertől kaptF.:.l!l - leirjak. A sziklán, melyen
5. Van bete~seg, mikor a eteg nye ve nem erze e
az e e
ze '
,
bár ha az étel meg oly jóizü is. Ebben az állapotban a betegnek az·
előzőleg én ültem, 0 maga ült le, én pedig a labaihoz ülte~. Igy
étel nem izlik. Hasonló módon megzavarja a bün a lelki dolgok iránti
kezdődött a beszélgetés Mester és tanitvány között a következóképpen:
izlést. Ilyen állapotban sem szavaim, sem szolgálatom és jelenlét~m
nem vonzza többé a bünöst és ahelyett, hogy ajándékaimat elfogadna,
elkezd vitatkozni és kritizálni.
1

1
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6. Megint más esetben némely hívók hasonli te.nak a vakonszületetthez, a.ki visszakapja látását: ők, - 9ár látják Jézust mint prófétát és Emberfiát, - néGsem ismerik el Ot, mint a Krisztust és
Isten Fiát /Jn 9,17 és 35-37/. Ez o. felismerés akkor következik be,
ha majd másodszor, teljhatalol!lIIlal nyilatkoztatom ki Magamat.
1. Egyszer egy édesanya e kertben süri.i bokrok közé elrejtőzött.
A kisfia hangos kiáltással szaladt ide-oda, és kereste édesanyját.
Keresztlil-kasul rohant az egész kertben, de sehol sem találta. Egy
szolga megszólitotta őt: - Kisfiu, ne kiabélj! Nézd ezt a mangót
ezen ~ fán és a sok e;yönyörü ~irágot ~ kertben. Gyere, .adok neked
ee;y parat. - De a gyermek tovabb kiabált: - Nem, nemi En az anyámat
akarom, amit ő ad nekem enni jobb, mint az összes mangó, és az ő
szeretete szebb, mint ezek a virágok, - és te is tudod: ez az egész
1'ert az en7ém, mert minden, ami az anyámé, az az ·enyém is. - Nemi
En az anyamat akarom! .- Amikor az édesanyja a rektekhelyén ezt meghallotta előQukkant, mellére szoritotta ~ermekét és elhalmozta
csókjaiva1. Es ekkor a kert a gye:pnek sza.mára a paradicsomot jelentette. - Ugyanigy történik ez az En mrermekeimmel a világ naq kertjáben: ez is tele.van Qsodálatos szép dolgokknl,-de valódi örömet
csak Bennem találnak. En vagyok nekik
Emrnánuel, mindig velilk va. gyok ás mindig mognyilntkozom nekik /Jn 14,21/ •
Ha o ozivacoot vi~bo,toaozWt, o,viz ótjórjo a ozivaooot~ de
n viz nem loaz azivn~o óo n azivoco nom looz vi.z, honom ~ind a kott6
mog5rzi a saját termeaze"\;oo tulo.jdonaógót. Ugya.nigy: az En gyermekeim Bennem maradhak és 1'n óbennUk. Ez nem panteizmus, hanem Isten
királyi uralma, és beépül azok szivébe, akik _ebben a világban maradnak. Ahogyan a viz ·a szivacsban, ugy vagyok En jelen nii.ndeniltt és
mindenben,· de az Enem megmarad /Lk 17, 21/~
·
·
9. Végy egy darab fasze~et, ha. bá'rmennyire megmosod, a e~ine
nem változik meg, de ha a·tüzbe teszed, a fekete szine eltünik.
Valami teljesen hasonló történik, ha a bünös a Szentlelket befogad ja. /ő az· Atyától és Tőlem származik, mert az Atya és Én egy va.~un.k./: ha. megtörténik a tüzkeresztség, akkor a fekete blinfol t eltlinik, és ó a világ világossága lesz /~t J,11; 5,14/. Ahogyan a
tüz a faszenet áttuzesiti, ugy leszek En az én gyermekeimben, és Ők
énbennem, - és őrajtuk keresztül nyilatkoztatom ki magama~ a világnak.

az

.: >.a.

';

.
II. A tani tvány: 1Iester, ha Te a világnak rendkivüli módon ki1
nyilatkoz~at:µád ~h:;-gada~, akkor az emberek tovább nem kételkednének
.-----Istenben-:-es-a-:-Te-_~s~eni-voltodbanrh~em-va:i-~ennyC~~r a lirt-=-é_-e____-_-1.. az igazsag-utJ·ára teme.
- -A r.Iester•
.
, . •. Fiam,_ .l:.n mind~n ~mbemek a belsó állapotát jól i:;imere~, es En minden·s~i"Vl3ek kinr.1latkoztatom maga.ma~ anni;J! sz~sege
sze~int •. N~n~s jo~b mod es e~zkoz.~z emberekne~ a~ igazsag utjara.
va~o-téritesere mint az, ha .tin sa~at magamat kinyil~tkoz~atom nekik.
Azert lettem ember, ~ogy az emberi akaratot megnyerJem, es az embereket meggyőzzem arrol, hogy Isten nem egy félelmetes és idegen
lény, ~anem telve szeretet~el~ ~asoi:J.ó lett az em9e~hez és az em~er
hasonl~ Isten~ez, mert ,az 0 kepere es hasonlat~ss~gara van.teremtve.
. Bar teri;iesze~es vagy-a az embernek, hogy latni szere~e a~t,
ak19en hisz es akit.sz~re~,,azonban egyetlen ember sem lathatJa,az
Atyat, me~ sze~lemi_lenyenel,fogva megfogh~tatl~. Csak hasonl~
sz~llemi le~y la~hatJa az Atyat. Az ember fizik~i, testi t:remtes,
azert-nem lathatJa Is~ent •. - ,Isten a sz~retet, es ~ t~r~mtesben az
enbernek a sze~etet kepesse~et adta. :Azert! h~gy k1eleg7tse az ember szeretet-vagyát, hasonlo lett az emberi lenyhez, Alcit az embe· t en i • · I gy 1 e tt o~ emb er, i. gy az o·· e;yerme lcei· a szen t
r ek meg tud n ak er
1

j

!

l

·

angye.lokkal együtt láthatjik Út és benne örvendezhetnek /Kol 1,15;
Z,91. Ezért I:lindtam .l::n: „Aki engem lát, látja az Atyát is" /Jn 14,9/.
Es bárha Engem emberi alakban a Fiu-ne.k neveznek, mégis az örök
Atya vagyok /Ez 9 1 6/. · ·
2. Én és az Atya és a Szentlélek egy vagyunk. Ahogyan a napban
két tevékenység van: meleg és vil~osság, - de a világosság még nem
hőség és a meleg nem világosság, megis a.kettő egyet képez, habár
más-más formáben jelentkeznek. Ugyanigy En és a Szentlélek az Atyától jövünk és a földre viláGosságot és meleget hozunk. A Lélek tüzzel keresztel és a hivók szivében eléget minden bünt és hamissá~ot,
megtisztitja és meBszenteli. Én vagyok az igaz világosság és szetoszlatok minden sötétséget és gonosz szenvedélyt. A hiv6ket az igaz
-qtra viszem és végül bevezetem az örök hazába. Végezetul nem három
/Istenség/ vagyunk, hanem ee;1r mint ahO&Y a Nap is_ egy.
). Azokat a. képességeket, e.melyekkel Isten e.z embert megáldotta:
erő, kUlönböz5 tehetségek, talentumok -·az embernek használnia kell
á a ezekkel munkálkodnia, mert különben ezek elhanyagolása következtében elvesznek ás semmivé válnak. - Ugyanigy vagyunk a hittel ia&
ha oz ember· az életét nem irányitja az éló Isten fel~, akkor a bUn
k~votkaztóben mogren4Ul 60 kóteó6ek közt tong6dik /elsatnyul./. Sokaz·or ha.llani: ezt 1 - .b'n acorotn6k h:tn.nii hn bbonyoa kótoóaoim folold6dn6.nok. - Aki itJY boezól, n~ b1loon it. ahhoz nz omborhoz, old
ooonttt>réooo·l o.z orvoahoz megy 6a kóri, ho~. ol~sztsr n fájdalmától
szabadi tea meg, és majd .azután kezelje a tör<st~ osontját. E>'1 természetesen, eaztelenoég lenno, ma:it .a fájdalmat. a t~rött csont okozza,
és ha ez meggyógyul akkor a fá~dalom ia megezUnik.
A kételyek, a Íelkiszenvedee abból adódnak 1 ha az ember a biln
. áJ. tal megszaki 1tja a kapcsolato.t az Istennel. Azert tehát as egyedlili
. orvoslás az, ha Istennel a kapcsolatot felujitja; akkor minden kéte11 me$ezünik - pl.: az ~ istenségem és Isten jelenlétének kételye magatól megszünik. ,Akkor a lelkisl!lenvedést felvál. tj~ a csodála"tos béke melyet a vilag nem adhat, de el sem vehet. bert vettem
Eo emberi testet fel, hogy Isten és a szegény megtört emberek közt
létréjöjjö.n a közösség, hogy igy az égben Vele örökre boldogok lehessenek.
.
4. Isten a szeretet, és a szeretet erejét minden teremtett lénynek me~ta - mindenekelőtt az embernek. Ezért tehát i~azságoa és
méltányos, hogy ö, a nagy Szeretet, Aki nekünk életet, erte~t és
szetetetet a.dott tóllink v i s z o n t s z e r e t e t elvarJon.
Az o kivánsága a~ hoe;:y minden teremtménye osztozzon.a szeretetben.
. Ha mi ezt a szeretetet nem jól használjuk fel és_~~,_,aki minket
~- -...,..- a_szere_te_t:t.eLfelrulli~ot~~'- _nem terjea s~~yvel ,_ te:J.:_jes l~l"~kk_e_l, t_e1----jes elméból és minden ero~ból ~ze~tjwt, - .ukor ama,Szer~tet letaszit bennünket a magaabol az onzesbe /egoizmus/. Ezert novekszik
bennünk és Isten més teremtményeiben ~emmi máa, ~sak a ~aj és szerenceétlenség. Minden önző ember - eleg furcsa modon - ongyilkoe lesz.
Továbbá ezt mondtam:_ Szeresd felebarátodat mint ö~gadat.
Miután minden ember bizonyos értelemben az ember ~elebara~ja, u.gy
ek
vak mindenekelőtt a közelálló közellako embertarsakra
ez t~ :~~ Könnyü az olyan felebarátt~ közösségben élni, akivel
;~~áb~an v~n dolgunk, még akkor is, ha az illeté barátságtalan modo:ni. De nehéz az olyan embert elviselni és szeretni mint ~nmagamat,
aki s közelUnkbe lakik és nap-nap után kellemetlenkedik. Mégis, ha
ezt a nehéz állapotot_ önmagunkat legyőzve - elviseljük, akkor eo*kal könnyebb lesz minden más embert nU5:f szeretni, mint önmagunkat•
H az ember szereti Istent teljes szivvel, teljes lélekkel, telaéból és minden erőből,· és felebarátját mint önmagát akkor
jes e~~ nincs hel e a kételynek; de annál nagyobb megbeqsüÍésben lesz
o~t ma
I t
kiyál · uralma'ban amelynek nincs vége LS ómaga a
resze
az tUzében
s en
r yi
'
, ,
• , ,
szeretet
felolvad
és a mennyei
Atya kepere
formálodik,
Aki ·
eredetileg is a saját képére teremtette.

___ „_ '\.--
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5, Én mindenkinek kinyil~tkoztatom magamat, aki hngem ószinte.

szivvel keres - a.z .J:.:n igém ?.l tal. 1..iQ'anu5-y, ahogy LI1 az emberek mer.vál túsáért ember lettem, Ub."Y az i:;n it;-éf:'l is - mely lélek és élet /Jn
6, 6)/ - emberi nyelven van írva /ev2.nt:;élium/. Ebben a~ isteni és emberi eeyesi tve ven. De aki Encem nem fogad be, az az En igémet sem
érti meg. Aki pedig az i~émet meg akarja érteni, annak nem ~ell sem
héberiil, sem görögül tutlniu, mert arni t valóban tudnia kell, azt elnyeri a Szentl4lekkel való közösségben, Aki tól a próféták és az
apostolok éltek éo irtak. Kétségtelen, hogy az igének ez a nyelve
lelki és csak aki lélektől született, az tudja teljesen megérteni,
- 1:1ég ha a világ kri tilrus gondolkoc!ását isneri is, akár pedig egy
gyermekhez hasonló, - megérti ezt a nyelvet, mert ez az ő anyanyelve.
De gondolj arra, hoey azok az emberel~, akiknek bölcsesége csak e .világból való, nen tudják megérteni igémet, mert nincs részük a Szentlélek világosságábó.l.
.
.
„_
6. Én kinyilatkoztatom magamat még ~etszésem szerint a természet könyvében is, hiszen ezt a könyvet En hasonlóképpen irtam.
MégisL aki ezt a könyvet akarja olvasni, azt lelkiszemmel te~e,
hogy ~ngem /a Teremtőt/ megtaláljon, mert különben az a veezaly áll
fenn, hoey helyettem tévutra téved. ·
· .';
·
,., ,
Elp' vak olve.aúskor uz uj je. hegyét használ ja szeme ryolyott 60
topintossnl olvna; ao ozzol a módozorrol hL lúUo hiányubun/ a tónyekot, n maguk vnl6 o6gúbun nom tud ja magi tólni. .Bzt u kátellcod5
· tudományos kutatók is bi::onyi tott1ilc, hogy a tt>lc6lotoa világ helyett,
csak a hiányosságokat látják. Azt mond jálc a kri tikuaok: "Ha egy
mindenható Teremt5 megteremtette ezt a világot, miért van benne anynyi. baj: földrengés, orkán,. szenvedés, fájdalom és :halál.?" -_Ez a
kritika esztelen és hasoniit ·ahhoz az esztelen emberhez, aki el?/ befejezetlen épületet, vagj festményt ócsárol. Ha aztán később keszen
látja ezeket, akkor szégyeli ·a saját butaságát és dicsérően nyilatkozik az alkotásokról. Ugyanigy, Isten sem egyetlen napon adta meg
ennek a világnak a jelenlegi· állapotot, és a beteijesedése sem fog
: egyetlen napon végbemenni. Az egész teremtett világ a beteljesedés
felé nalad. Ha az ember a tökéletes világot - melyben semmi hiba
nincs - Isten szemével a távolból láthatná, akkor alázatos lélekkel
dicséretet zengene és igy szó.Ina: n1Iinden nagyon jó" /l.Mózes 1, 31/.
1. Az ember lelke a testben él és hasonlít a tojásban élő madárkára, mely várja, hogy kibujhasson belóle. Ha a kis madárnak megmagyaráznák, hogy kint egy nagy világ fog feltárulni, mindenféle
gyümölccsel és vir~gal, folyókkal és nag:yszerü hegyekkel, és az
anyjuk is ott lesz es mindent látni fognak, csak először a tojásból
ki kell jönniük. Ezt azonban sem megérteni, sem elhinni nem tudnák.
---sót-;-na ve.lalfi mondaná--uefik-;-liogy majd E!-__s_zárn~~J.- r:epj,(lni~é_s:_
· szemükkel mindent látní-fOgnEik;- minde-zt--nem -tudnák elhinni, mig be
nem bizonyosodik, amikor a tojáshejból kibujnak.
· · Hasonlóképpen V8:D sok ember, akik a jövendó életról, Ist~n v~ó
ságáról semmi bizonyossá~ot nem tudnak, mert nem tudnak a nt~JásheJ
ból" a test bezá.rtságábol ki tekinteni. Gondolataik - ha.sonloan a
madá~kák szárnyaihoz, - nem tudnak az aeyuk szük kereteiből kiszaba-· dulni. Gyenge szemükkel nem lát j 21~ ~az el nem muló kincseket, mely e.;.
ket Isten azoknak készített, akik Ot szeretik /Ez.ó4,4; 65,l'(/.
Ha az örök életet el akarjuk nyerni, akkor egy fontos kapcsolatot
kell létesitenünk: - ahogyan a kis madárka a tojásban anyjától az
életet adó meleget kapja, ug<J kell nekünk is, mig a testben élünk,.
hitünk ?..ltal a Szentlélektól az élet melegét fogadnunk, mely nélkül
a halálban örökre elveszünk.
8. Ismét mások azt mond j.ák, hogy mind ennek, az életnek is van
kezdete és szükségszerüen, van vége is. De ez ~em igaz. A Mindenható,
aki e. saját akaratából a senmiból tereI!ltett; - lehetséges hogy az,
amit mindenható szavával teremtett, ne lenne halha~atlan, hanem meg-

- 7 semmisülne? Ha ez Í(fY volna, ez kétségbe vonná az ó mintlenhatósá.gát.
Az élet ebben a vilagban látszóla.e a hiába.valósáéj11ak, u w.la.ndóságnak van alávetve. Ha azonban ez az élet /az ember/ a vóltozandósúgok és hiábavalóságok behatásaitól megszabadul, és az örök változhatatlan Istennek lesz alávetve, Aki az örök élet forrása, akkor
megmenekül a halál karmaiból és elnyeri az örök életet.
Akik Bennem.hisznek, azoknak nör9k'életet adok, nem vesznek el
soha ~s senki sem ragadja el őket a kezemből" /Jn 10 1 28/.
Bn vagyok az Ur, 11 Aki itt van, Aki volt és Aki jön, a 1Iindenhat6" /Jel 1,8/.
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I. A tani tvóny: - .hlester, csaknem minden ember tudja, hogy aki
Istennek nem engedelmeskedik és nem imádja őt, bUnt követ el, és a
világ jelenlegi állapota igazolja, hogy a bün a romlásba visz. De
mégis, hogy val6jában mi a bün,. pontosan nem tudjuk. - Hogy lehe~
o6~es az, hoey a toremtmóny a Nindenhot6 leton jolonlétóbon, az Ö
eaj át toromtett vilrieá.bo.n ftsllázad. az ö ulcar1:\ta. ollon 60 ietY v6tkoz1k !
A Mesteri,_ l., A b~n cibbdl adódik, hogy o.z. .ombor az Ioton rucaratdt elveti és o. ·saját aka1•ata .szerint alca.r álni1 a való igazságot
eldobja magától és a saját szenvedélyeit k~veti s azt hiszi, hogy
igy eléri a saját szerencséjét. Fedig ak; igy.v~lekedik, az sem a
valódi szerencséjét, sem az igazi lelkibekesseget nem talál.ja meg.
A bilnnek nincs saját tulajdon .élete, ezért nem mondhatja. senki, hogy
valaki a·zt teremtette. 4 bün egy bizonyos állapotot jelent. - Csak
!!....A.Z. Teremtó van, és O jó; és egy jó Teremtő nem alkothat rosszat,
iii~ ez ellentmondana szent Lényének. Az egy Teremtó mellett ~e~
létezik egy másik teremtó, eki a bünt létrehozta volna.· - A Satan
csak elronthatja a teremtett dolgokat, de nincs ereje, batalma,hogy
teremtsen. Igy tehát a bün nem tartozik a teremtéshez és nincs létjogosul tsá.ga a teremtménynél. A bün egyszerüen az ámi tás és rombolás lét-állapotát jelenti.
·
,
A világosság a valóságos lét; a s~té~ség ~edig csak .a v~agos.
ság hiánya. Ugyanis a büt; vagy g<?nosz~ag onmagaban sem m~s~ ml;Ilt a
jónak a hiánya., vagy a jonak a tauollete. A rossznak e sotet állapota nagyon veszélyes, mert emiatt sokan eltéveszti~ ~z ~g~z utat;
a Sátán szikláján hajótörést. szenvednek, a poko~~tets_!g~_E.e _esn~e_k~~~
•~~~~~-éS-Slvesznek-:-ED. azért nyi~~~zyS:~taiilk~i ~~t~moeri testben,
t-·
--..: A1a:a világ virágos-s~ vagyok - l;ogy az em~er~k, akik ~e~ne~ biznak el ne vesszenek· En megmentem oket a sötetseg hatalmatol es •
biztosan elvezetem őket ama óhajtott mennyei kikötóbe, ahol a sötetségnek se hire, se jele többé nincs /Jel 21,23; 22,5/.
2 Te azt kérdezed, hogy a bilnnek ez a sötét állapota hogyan
jöhetett létre a Teremtés Ura jelenlétében? U91 keletkezett, hogy
a Sátán és az ember a saját inditásáb6l - törvenyte~enül és hamis
módon _ csak a saját szenvedélyei felé igyekezett. Es ha azt .ké~de
zed hogy Isten miért nem alkotta meg Uf!Y az embEn't, hogy soija ilyen
áll~potba ne jusson, erre Én ie;Y, válaszolok: .Akkor Isten az embert
gépnek kellett volna alkotni~, am akko~ nem JUto~t volna soha oda
a boldogság állapotába, ahov~ ~sak az Jut e~, ai;in~k.s~abe.d aka~ta
van. Ádám és Eva elestek a Satan alattomos~aga es amitasa fo~yté!J?-,
mert az ó bünnélküli állapot';kban n~m tudták, hogy olyasm~ le~ezik.
ho • hazugság csalás. Azelott a Satan sem tudta, hogy letez1k ~
ke~iység góg' mely miatt őt letaszitották az égból; ugyanis elotte
nem létez~tt a'kevélység. És habár a bünnek ez az állapota az emberr
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ben és a Sátánban megjelent, Isten mégis az ó mindeható hatalmával
ezen állapotnak egy uj arculatot adott ugy hogy Ómaga még a legnemeeebb eredményt nyerte belőle.
'
El. „
I t
'gt
oszor: az s en ve e 1 en s~eretetének a megnyilatkozásg~gy__
vált ismertté, hog,y Krisztus emberré lett és életét áldozta; enélkül az Isten ezen végtelen szeretete örelkre rejtve.maradt
volna.
-

soha senkit nem tanzitott a pokolba, és nem fogja valaha is megtenni. Ami a bünöst a pokolba juttatja, az kiziróiag az ő szennyes
élete. Addig, amig az élet befejezése elérkezik, és a menny vagy a
pokol igérete fennáll, minden ember szivében - a jó vagy rossz lényétól fü~óen,- már beköltözött az ó számára a mennyország vagy a
~okol.
örök és.adja
kinoktólNekem
való amegmenekülését
~éri,
az
oszinténAzert,
bánja aki
megama
büneit
szivét. Akkor En
ővele

Másodszor: amikor a megváltott lelkek rájönnek arra, milyen keseril
~ze van a bünnek, annál inkább fognak a meru;y~i boldogság elérésének
•rve d
i
E
i ha
ló
b
,
v
n ezn • - z ugyan s
son
az em er izleséhez: a méz édességét a.D.nál inkább élvezi a nyelv, ha elótte valami keserilt izlelt.
A mennyben már nem vétkeznek, hanem alázattal és o_daadó szeretettel
szolgálnak az Atya-Istennek.és vele végnélkilli örömben élnek.

leszek és a Szentlélek nüködni fog benne - és ó az örökkévalóságban Isten országának a gyermeke lesz.
7. Ha valaki ebben a világban a sa ;át királya ,vagy az uralkodó
ellen fellázad, annak menekülnie kell, és valamelyik más országban
kell oltalmat keresnie /emigráció/. De hol talál biztonságot az
olyana ember,
akivagy
Istena ellen
fellázad?
fordul! J9.
mindenütt,
akár
mennyben
pokolban;
ott isB~rhová
0 van ~elen./
Zsolt./
Egyedüli menedéke csak az lehet, ha visszatér es Urának lábaihoz

). Az emberek kiván·csian kutatják a napnak és holdnak hiányosborul. ,
,
ságait napfoltokat, fogyatkozásokat, ~,azonban 8 bilnnek foltjait
8. Adám és Eva részére :niházat céljára a fUgefalevelek nem fe1
és ~öté_tségét
figyelmen kivill hagyják.„ Ebb51 fel.mérheted, mekkora
leltek meg, azért Isten állati Mrből adott nekik öltözéket. Ugyanigy az emberi jótettek (jnmagukban nem használnak semmit, nem mentea sotá.tség az ·ember~kben, ha"niég - ann_ak ell_enére, hogy a fény birtokában vannak, - sötétben já:tmak /Mt·~,2J/. Ahogyan n beteg test
nek meg nz eljövendő haragt~l. Ami egyedill elágs6ges, az az igazság
gyengoo6gánól fogva minden ór~ékát elveszti, ·ugy veszti ol az ember
(jlt(jzeto, melyet ~ adok.
ozivo de kodólyo - n bUn miatt - minden 6rzolmét 1 - mór nem óroz
9. A mol~ norn vigyóz O:rro, hogy u láng ológoti ós olpuoztul,
aom undort, oom fújdnlmnt. De ogyazor oljt:in az id5, amikor folóbrod
hanom a fónytől megigézve, bolodobj6 magá·t óa olv6ez. Ugy. nz omber
ós látjn a biln rottonotos pueztitóaút,· óo akkor leaz oirás ós fogsom gondolja meg hogy a bUn rombol és mérgezi csak a~ ingert, oaáosikorgatás.
···
·· ·
''
'~ , ':· · ,
bi táot érzi, és beledobja magát a pusztulásba. De az En vilá.goaeá' ::4~ Sok e~ber', ak~k a bUnben elm~rlil~ek;·~í:Dár ném érzik a bUnnek·
gom elriasztja a bilnöst a haláltól, - életet ád neki és maradandó
-terhét, mint ahogy a vízben alámerü1t.ember sem ~±zi a ránehezedő
boldogeágot. Az ember ugy van teremtve, hogy ó maga· birtokba veheviznek több tonna sulyát, amig meg nem 'fullad. Aki viszont a vizból
ti az En igaz világosságom drága ajándékát.
kijön és egy edénybe bizonyos mennyiséS\i.vizet próbál megemelni, az
10. A biln nem csalódás, még nem
beképzeltség terméke, hanem
megtudja, hogy - az· aránylag kevés viznek is, mekkora sulya van. Aki
ebben az állapotban: szellemi sötétség, amikor az ember rossz akabUneinek eulyát .föltárja és bünbánóan eljön .Hozzám, az ingyen elratát érvényesítette; éló magvakbók kihajtott rossz, melyek állan. ~yeri.az igaz békességet, mert ·ilyenekért jöttem, hogy megváltsam
dóan. fert5zik a lelkét és végül rombol, ugyanugy, mint a himló,mely
oket /Mt 11, 28;. Lk 19,10/.
rövid idő alatt· az ember szépségét mindenkorra tönkre teszi és visz5. Az ember halálának bekövetkezése nem mulik azon, hogy a test
szataszitóan elrutitja. Amint Isten nem alkotta az istentelenséget,
ezerviezete vagy végtagjai elgyengülnek. Bármilyen erós, egészséges
ugy nem hozta létre a. betegsé~et ás a test szenvedéseit. Ezek sokkal
légyen a test, egy szivroham vagy agyvérzés az életnek végét jelenti.
inkább· engedetlenségének termeszete·,s következménye. A szenvedés és
;)
Ugyanugy, egyetlen bün, amely_ a lelket és a szivet megmételyezi, ·
betegség nem egyéni képződmény, hanem ezek külső és látható gyümöl~
li
n~mcsak egy ember /saját/ lelki életét, hanem egy egész családnak,
csei /betegségei/ a rejtett és nem látható bünöknek, - akár egyéni,
'i.
vagy egy egész népnek; v~ akár az egész emberiségnek lelkét megakár pedig a családból származó bilnöknek. - Ha,a család valamennyi
'
i b .. b
·d j
··1 · k bün / A
b
tagja megtér és Velem egyesülni fog, akkor az En U.dvhozó vérem át1
mergez , un e so or a osszu ein
e • zon an aho~ egyetlen
áramlik bele' jük•, ·mindannyiuk belső és láthatatlan .bete_gségét_m_e.cr0
'.
szavammal Lázárt a sirjából visszahoztam, ugyanugy elegséges egy_
_ _ _ _ _______
----•"i_ _ _ _ szavam,hogy-mindannyinak-az-örök-él:e·wt J:ll~~~j~-===----=--===· -,gyo-gyifömés
et$~Sz~egge~
aj~d~!fozom_
Dl~g_
o1'etliil.nc;l5)_iö~._M~-~
BZ
-.-- ·
emoeriljen egeszseges állapotra van teremt-18e, hogy Urával es

is

1

l
1

Í'

!:

r.

·:,
I\
:
JI
1

r

. - 6. Alkal~si~t elóÍordul, ho~ egy erdei állat vagy madár, miután hosszabb ideig e·mberek közt el t, visszatér a saját fajtájához·
azonban ezek már nem fogadják be, hanem megtámadják és agyonverilq'
mert hosszabb ideig emberek közt élt, teljesen megváltoztak a szokásai és a magatartása. Ha már az állatok kizárják a társaságukból
a saját fajtájukat, mert emberi befolyás alatt élt: hoB;Yan fogadnák
be a mennyei szentek és angyalok az olyan bilnöst, aki szoros viszoeyt
folytatott a bünös emberekkel? Ezzel azonban nem mondjuk azt, hogy
a szentek és angyalok nem éreznek szeretetet a bünös ember iránt;
de sajnos, a mennyei szent légkör az ilyen emberben sajátságosan·
bosszut vált ki. Ez természetes: ha ebben a vilá&ban a bünösök a
jók társaságát nem tud~ák elviselni, hogyan tudnanak az ó /a jók/
társaságukban az örökkevalóságban boldogok lenni? Az ó számukra a
menny ugyanolyan bántó és kinos lenne, mint a pokol.
De mégse ~ndoljátok, hogy Isten vagy az O" népe a bilnöst a. mennyből kitagadja es a pokolba taszitja; hiszen Isten a szeretet és még

Mesterével boldogságban éljen.
IL A ta:iji tvánv: Mester, manapság e~es tudósok és követőik
azt tart~ák RÖlad, hogy a Te megváltói veráldozatodnak és engesztelő halálodnak semmi jelentősége nincs. Azt mondják ók, hogy
Krisztus csak egy nagy tanitó és példakép volt a hitélethez; és
megváltásunk és örök boldogságunk a saját igyeke~tUnktól és jótetteinktól fUgg.
A Mester: Soha ne feledd, hogy a lelki és hitbeli gondolatok
kevébé az ésszel, de sokkal inkább a szivvel függnek össze. A sziv.
az Isten temploma, és ha Isten jelenléte betölti, akkor az ész is
megvilágosodik.; Az igaz világosság nélkül az ész és az ismeretek
látása hasztalani hasonlit a testi szemhez napvilág nélkü1. A sötét-
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ben tévedés~ól ef!;f, köt~let kigyónak lúthatunk. Irsy a világ bölcsei
a ~zellem~ ~gazsa~ot e~ ~z eeys~e~ lelkeket tévedésbe ejtik.
6, ,Sok embernek az élP.te tele van veszólyekkel. llasrinUte.nak
Ezer~ ,a Satan, e.nu.kor .t:.Nat elcsabi totta, nem bárány vagy galamb
arna i:adasz~oz, ~i ee;.J fának az áGón, - mely mélye11 belehajlott a
IlakJabe.n ,tette, hanem a leeravaszabb állat a kigyó alakjában
folyo me~rebe - e~zrevett ec;y de.rab l,jpesm~~et. De nem condol t arr8.,
gy ~c;szni;l~a. a Sátcin a bül~sek bölcsesécót: a tudósok ügyességét
hogy ,hal~os ves~~~y fele~t ,lebeg: alutta a vizben feküdt eG/ krolcoa saJat cel~aira, Az nem eleg! ho[,-y vala.ki okos és ügyes legyen;
dil cs tatott sznJJal lesi ot, hoa felfalja, mialatt lent a fa törkell, hogy nrtatlan legyen, mint a gz,.le.mb. Ezért mondtam m·
zsénél összeverődött egy farkasfalka és várta, hogy leszálljon.
„Legyetek okosak mint a kigyó, ~s árktlanok mint a galamb" iut 10/.
D~ a ,lee~osszabb az volt, ,hogy a fi; Qlökereit rágcsáló rovarok el.
2. ,Az Én keresztem és eni::;es~telé h:-.lálom a hivőkben ugyanazt
ragták, es e. fa eg"Jre inkahb letöressel fenyegetett. Kis idő rnulva
vis~i vceh~z, mint. az eCTk?ri l~igyó az izraeFtáknál. Aki ugyanis
a .. fa, letört és az óv~tli;.n vad ás~ a krokodil zsákmánya.. lett. _ Igy
a h1 t szem•~ve1., tekintett fol ra, az meg volt mentve / . 1,,iózes
, i
t~rtenik ~z az emberi lelekkel is, mely a testben rejtve van: e~
9
Jn )~14-15/. LiéfP.s akadtak eeyesek, akik ahelyett ·hol!V4 hittek 21
volna
rovid ideig P.lvezi a bün hamis és mulandó élvezeteit melyeket mint
c:su~an csak a~ ercet látták benne és elkezdtek zugolÓdni: _ Mózes '
lépesmézet az egyában összehordott és Mm gondol arr~, hogy egy fé1nkabb ellenme~eet ad~tt,volna, var;y egy erós gyógyszert, vagy egy'b
lelmetee őserdő közepén talál.ja magát ezen a földön. Itt i.il a Sátán
valamit ezen merges ki~o el~en, az lett volna az igazi tárgya a
felkészülve, hogy őt darabokra tépje, és a pokol les rá mint a krohi tnek; de ennek a karonak nu.lyen ereje van a kit;yóméreggel szemben?
kod il, tátott szájjal, hogy őt mohón felfalja; mialatt mint a legAkik igy beszéltek' valamennyien meghaltak. - .l!:s ez _történik nap- .
rosszabb, a legapróbb láthatatlan féreg - a bün - a testnek és élet: .
jainkban is: aki azt az utat, melyet Isten a megváltásunke'rt behata'-,
nek a gyökereit elrágja. Hamarosan leesik a lcilek és örökre a pokol
l t bi nl
,
zsákmánya lesz. - De a bUnöet, aki Enhozzám jön, meg akarom szaba., ro 1
r ja,· kri tizalja, az a bünének. ·a mérge által elvész.
di tani a büntől, a Sátántól és a pokoltól, és örökkévaló örömet
..
J. Egy' fiat~l ember lezuhant ~P.'.Vlmélységbe; ~nyira megséakarok neki adni, 'melyet senki aem vesz el tóle /Jn lb,22/.
i
rUl t óa olynn sok vért ve1:1ztett, hogy m6r lcözel volt a halálhoz
AhoeYo.n a ki(cyÓ fÓnyló szem~ivol ha.tol.mába kari t i és megigé:::i
Amikor az ttpja. őt nz orvoohoz vitto, oz azt mondtu: - A vér az Ólat
a kis tntld11rat óo ZlHí.ltmtinyul ejti, UfSY vonzza a Sátán ro.vaa2 beoz6d6s onnolc n fiotul omllornok a v6rJcúszlo·to kifogyott. De ho. k6sz va.- '
dol 60 ·cot5bi ttiooklml magohoa az emboreket óa· bohúl6zzo. ókot. De a.kik
:!'
l~i a oajó.t vérét ólrlozni érte, akkor u;jra lllllt.~ához fog térni, kUDanncm hisznek, azokat örör.unol mouaza~aditom runa. óai kie;:tótól 60 o
lonben me~ fog halni. Az apa, - akinek szive tuláraat fia iránti
világ lélekromboló félrevezetései tei'1.• En ez.sbaddá teszem őket a mo.1
szei;e~ett l, - rendeD~ezés~e 1?ocaátotta vérét. A fiatal' ember ereidárhoz hasonlóan; ahogy az a föld vonzerejének ellenáll és szabadon
be fltomlesztették a vert, es _1gy ujra visszanyerte egészsé~ét.
re Ul
l' b
lk d k f''l
i 'd á
'
in '
'
lg"J van ez az· emberekkel is: az üdvösség hegyéről lezuhan ~s most
P
a eg en, ug:y eme e ne
o az rnA s g szarnya ' es vegül
ott fekszik büneitől összezuzva és megsebezve. Ezért a hitélete
elérik az :t;n szeretetemmel felrJ.hnzva, lelküknek hazáját,
. i1
la~san elap~d és közel áll a halálhoz. De aki Bennem hisz annak
8. Ahogy a sárgasi:ígban szenvedő mindent sársánB.k lát, ugy a büo~aa~om az En örök életet adó véremet, ugy hogy a haláltói me~enenözó is a bünnek tényét igaznak látja; és a filozófusok hamis elmé1
kül e~ elnyerheti·az örök életet. Hiszen azért jöttem, nhogy eletük
lete is ezt a szemléletet vallják. Ilyen értelemben az sem meglepő,
1
legyeI,l, és bősée;ben legyen" éspedig élet a.z örökkévalóságban
ha ilyen emberek - egy lépéssel ·tovább lépve - Engem is bünösnek
:11
.
,
...
•
.f Jn 10,11/.
tartanak. Azonban az .C:n müvem - a bünösó"k megmentése - nem a világ
4. A regi idokben meg volt tiltva az embereknek bizonyos
közvéleményétól·~úgg, hanem a hivek életében zavartalanul. tovább
'J
ételek fogyasztása és állati vért inni, mert az volt a hiedelem
müködik. llint ahogy Lévi - mialatt rnég Ábrahám veséjéb~n volt l'..,
hogy ezáltal távoltartanak bizonyos betegségeket. AzonkiViil· féit
Engem a tizediknek azrunitott annak ellenére, hogy ó még nem szüle,(
az ember attól, hogy - miut!ID az ember teste bizonyos fokig hasonló
tett meg; igy a hivők minden nemzedéke Bennem, aki a kereszten felaálzláltlia.~éhot~' -itha ~lliat~i huNs_t éhs ,vtért fqgyaszt, attól az ember az
áldoztiad~tbam, ~üneikért eng~ szttetlkó vál tságdi jat _ny~rtek, n~ha ők
,
. a, osz oi;e
eros i. - os a nAZ ai. testem valóban étel s az
azon
e en meg meg sem szu e e , mert a megval tas a vilag<m az
1
~:1
En verem valoban ital n /Jn 6, 55/, mert az lelkünknek életet ad és
1
összemberiségért van.
tökéletes egészséget, valamint mennyei boldogságot és_örömet.
i~-----~----;::--~~---;---~--,;-,--__:..,---=-=--~....:::_-,---::_ _ _--:____,_ _ _ _ _~
9. Ha azt mondják, hogy az ember a sa~át erőfeszítése és jó-1···!1rt
5ak._A_bünnek_megb~csátása_még_nem_jelent. telje.s_megv:áltást,
+------~----~~~~-i-eke-d·e·tei-ált~1-ts-~lnyerhe ti-a~-udvösse·get;----émindadd1-g,-ami-g---me
ez cs
a büntól valo teljes megszabadulás után következik be,
i
nemszüle-t1k-Urra-;-ezert·e1met ·en-es-bol"ondos-besz d. Világure.lko.;.
Lehetséges, hogy az ember a bünból eredő betegségében meghal, habár
dók és er~ölcstanitók azt mondják: nTégy jót, akkor magad is jó le.'11I
ezért már teljes bocsánatot nyert. Pl.: Volt egy férfi, akinek egy
szel", - En azonban azt mondom: „Légy magad jó, mielőtt jót tehetsz".
'J'
hosszasfbetegség után elborult az agya /elmebetet;/. Egy napon megtáAki az uj és igaz éle·t utj ára lépett, annál a jócseleked'ete1t: önmamadott e{!J embert és meggyilkolta. Amikor a biroság kimondta rá a
guktól következnek.
·
halálos i téletet, hozzátartozói védelmére felhozták a mentókörülméCsak a öolon'djmondja, ha egy vad gyümölcsfa folyamatosan gyümöl\'
nyeket, és kegyelmet kértek számára. Igy aztán felmentést kapott a
csöt terem, végre nemessé válik. Közismert tény ugy&nis, hogy egy
~
gyilkosság büne alól. De mikor hozzátartozói a jó hirt közölni akarvad gyümölcafából csak akkor lesz nemes fa, ha nemes alann1al beták vele - már uton voltak hozzá,- már ugyanabban a betegségben
oltják. !gy a vad törzs átveszi a nemes alany életét és tula~donsámelyben a gyilkosságot elkövette - meghalt. Mit használt most a'
gát, és a saját vadsága megszünik. Ez az, amit mi ujjászületeanek
gyilkosnak a megkegyelrnezés? A valódi megmentése az lett volna,
nevezUnk. !gy kell a bünösnek is a jót, az igazat keresnie, és egyha betegségéből kigyógyul~ volna, akkor a megkegyelmezett valóban
idejlileg elvetnie azt, ami roeaz: a bünt. Ha pedig ezen fordulat
boldog lehetett volna. - En azért nyiletkoztattam ki magamat emberi
után a hite által Belém oltja magát, akkor a régi ember meghal bentestben, hogy a bünbánó bünösöket a bün betegségétől és a haláltól
ne, és uj teremtmény válik belőle. Akkor ez az uj élet - mely a megm~gi:n~n~sem. Azért két dologra helyezek_sulyt: ~k és eredmény. Qk /a
váltásból ered - a jócselekedetek gyümölcsét hozza, amelyek örökérbunbanok/ nem fognak büneikben maghalni, mert En meg akarom őket
téküek maradnak
menteni /Mt 1, 21/ és ők átlépik a halált . és elnyerik az örök életet.
10. Sokan, a saját tapasztalatuk alapján r'ájöttek, hogy az ember természetes jó.s ága nem biztosi t megnyugvást a szivnek, sem meg-
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igazulást az örök élet számára. Amaz ifju, aki az örök életet keresve Hozzám jött, találó példa erre. Az első eondolata /fogalma/
Velem kapcsolatban - ugyanugy, ~int manapság a világ bölcseinek és
azok követőinek, - hamis volt. 0 Engem egy olyan fajta tani tónak
gondolt, amelyek meszelt sirhoz hasonlitanak, és akiknek életében
egy szemernyi jócselekedet sem található. Ezért igy szóltam hozzá:
nMiért kérdezel engem a jóról? Senki sem jó, egy kivételével". De
nem volt turelme ahhoz, hogy Bennem a jónak és életnek egyetlen Szerz6jét meglássa; és amikor megkiséreltem őt az Én követésemre rábirni,
őt egy igazi jó emberré alakitani és neki életet ajándékozni, akkor
elszomorodott és otthagyott Engem. Az ő élete tökéletesen igazolja
azt, ho'>Y az ó törvénytisztelete és jótettei nem nyugtat~ák me~,
még kevesbé jelentettek biztositékot az örök életre. Ha az ó jotettei békességet nyujtottak volna neki, akkor nem jött volna Hozzám,
hogy Tőlem kérdezzen,. de ha mégis eljött, nem kellett volna szomoruan eltávoznia tőlem, hanem hinnie ·kellett volna szavaimnak és akkor megnyugodva!. örömmel távozott. v:olna el tőlem, . . .
··· .,·;.Nem sok ido mulva megismert Engem e. fiatal Pál /apostol/, ée .
szivének vágya beteljesült. Ahelyet~,. hogy_szomoruan távozott volna,
mindenét amije: volt. ·elvetett, és :Engem .követett /Fil J, b-15/ •. Ugy
mindenki, .aki nem bizik a saját igazságában ée Engem követ, elnyeri
igazi. b6kó't
éo az örök·."_ólotot. , ": · .
·. 'a~
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minden szükségletünket ismeri és tudjac.azt is, .·mint ·elégitse ki'. azokat a leg: >jobban -··nemcsak a ~jóknak; hanem·a_.=gonos:6.0knak is; - miért kell nekünk ezekért. Hozzá imádkozni? Hogy a lÍli -.szükségleteink időlegesek,
avagy_ lelkiek,~~·megváltoztathatjuk-e.imánkkal az Isten akaratát?

.,-~ .·

111e'~ier:' ~i

~z

ne~

1
1

i.
.
;llY kérdez , e sak
.j, igazOÚa, ho Ili
tud ja,
mi az imádság. ,Az ilyennek nincs imaélete, különben -tudná, hogy:
Istenhez imádko·zni nem jelenti azt,- hogy: Istennél koldulni. Az imádság nem abban áll, hogy- azon erőlködjünk, hogy Istentől magkapjuk ·
j'.
azt, amire életünkben szUkségUnk van. Az imábi;n inkább ~zon fárado~,1
zunk, hogy Istent ma~nkhoz ragadjuk, aki az elet. Szerzoje, Es ha Ot
W
megtaláltuk, Aki az elet forrá~a, és Véle közösségbe léptünk, akkor
1/_ _ _ _a-'--z életben _minden_lLm~e.nlc 1.ís_~lJLm:i.nden ,_ami_:az..:..éle.tet_tökéletes------1
séteszi. Még a .gomosztev:oknek is megadja_Isten_szeretetból-mindazt,---1
- amire az életben szüksé~ van; de a lelki szükségleteiket nem. tárja
l
fel nek:ük soha, mert nem élnek ~itéletet, .
,.
·
·I
Ha Isten ezeknek lelkiadomanyokat adna, nem volnanak alkalmasak
!'.j'
arra, hogy azokra 'méltóvá tegyék magukat. De a hivóknek Istell; mingkét módon nyujtja adományait; elsősorban lelki. áldásait azzal a cellal, hogy ·hovatovább kevesebb. árdeklódést fejtsenek ki a mulandó
ado~ány~kért, hanem szeretettik mó~nkább a láthatatlanok és a lelJ;iek
. fele iranyuljon •. Isten akaradt nem vál,toztathatj~ meg, de az ~d
koz6 ember ráeszmél arra, hogy Istennek mi a szándeka vel~. Az,~l~en
fajta embereknek szivük rejt~tt kamr6jában Isten felfedi Onmagat es
közösségben maraq velUk. Ha lá,~áls, ·hogy Isten kegyes szándékai s~á
mukra a legjobbak, akkor végkép elmul;Ut minden kétségük és nehézsegük,_ amelyekre panaszkodtak.
2. Az imáds~gban ugyszó~ván, ~~b~ l~leg~zzük a Szentlelket.
Isten kiönti az O szent Lelket az J..madkozok el~tebe ugy, hogy azok
nélő lelkek". lesznek /1.Mózes 2(/; Jn 20, 22/. Ok sohasem fognak megJ

:.''r

·•

· · ·

E~J

l

·

halni, mert az imádságban a Szentlélek önmagát ömleszti bele lelki
tilde jükbe, és megtölti a lelkeket egészséggel, erővel é.s az örök
élettel.
Isten, aki a szeretet, minden embernek a lelki- és világi
szükségleteit ingyen ajándékozta oda; mégis, miután Isten az üdvöt
és az 0 szent Lelkét mindenkinek oly bőkezüen kinálja, sajnoz, !~e
vésre becsülik. De az imádság megtanit bennünket ezeket secbecsülni,
mert mindezek éppen olyan szüksé9esek az élethez /a léleknek/, mint
a levegó és a viz, a világossá~ es a meleg. Isten oly bő~éLesen gondoskodott a lelkiélethez szükseges dolgokról, de az emberek oly kevéssé figyelnek rá, és ezért hálátlanok a Teremtő iránt. Más oldalról pedig sokra becsülik.az aranyat, ezüstöt és drága ékszereket,
- melyeket ritkán és csak nagy nehézséeek árán tudnak megszerezni mint Isten a~ándéká~; noha ezekkel sem a test éhségét és szomjuságát, még kevesbé a szivnek vágyait caillapitani nem tudják. A világ
emberéi ilyen esztelen dolgokkal akarják meGT'lyerni a szellemi értékeket. - De az imádság embere meg fogja riyérni az igazi bölcseséget
és az örök életet.
.-. ). Ez a világ egy nagy óceánhoz hasonli t, melyben az emberek
elmerUlnok. ás könnyen belofUlladna.k; a~onban a vizitUlntok o legmélyebb v~zbon .io tu~n.ak 6lni, mort alkalmilag :t'ol;!önnok a folazinro ~o ·agy bizonyoo ~monnyioéB{.l lovog5t ozivm.\lt bo, moly k6poou6 toozi 5k!Jt a' m6lyv1d: álotro. '."" 'UeyMaz t~rtónilc azokkal, C\kik szemólyoo imájukkal az' élot dooánjónnk folozinéro emelkodnoks ők magukba
ezivják az 6letet ajándékozó Isten lelkét, éa móg ebben a világban
is találnak életet as biztonságot..
.
'
4, Noh& a halak egész életUket a tenger s6s vizében töltik,
ők mégsem lesznek sósak, mert ók eleven életet.élnek. - Igy az imádság embere is, - annak ellenére, hogy ebben a büntől szennyezett
világban kell élnie, - mégis ment marad a biln romlásától, mert az
imádság tartja fenn életét.
.
. . 5. :A tenger vi~é~ a nap hó.eége pára e.lakjáb~ szivj~ fe~, és
a magasban felhő alakjaban jelenik meg, mely azut~ fri~sito edes
esócseppekben öntözi me~ a. róldet. /A nap csak a tiszta vizet szivja fel a sót és egyéb asványi anyagokat nem./ I[fY ára.dnak ki a
gondol~t.ok és vágyak az imád~ozó em~erből hasonl~an a párához, . ~s,
az igazság napjáziak augaraitál megtisztulnak a bün minden foltJatol,
- és az ó imája mint hatalmas felhő, esőként hull le a földre, - .
sokaknak /lelki felfrissülést/ felujulást hozva.
·
6 A vizimadár a vizben uszkálva tölti életét, de ha felszáll
a-légbe_:__a-tol-la....:mindi-g-száraz.----I-gy-van-ez-az-imádeág-emberével---- --ts:-ez~n.a-vil-ágon-van-a-hazája,-otth~na1· de-ha el-jön az idő, am~
kor elhagy ja ezt a bilntől szennyes vilagot, akkor - a magasba repülve - eléri az örök hazát nszáraz tollakkal" azaz, földi szennytől
mentesen.
7. A hajónak a. helye a vizben van, de a viznek nem szabad a.
ha.jó belsejébe he.toJ.Tlie., mert ez vesz~~es lenne. -; Igy van rendjen,
hogy az embernek, ez. otthona ebben a vilagban van, es ameddig,a „viz
fölö'\it"· van, segi tségére l~het ,másoknak,, ho~ vele egyiltt elerj~k,
az Elet-kikötót". De halált es romb0last Jelentene az: ha a vil~
a s~ivébe behatolna. Azért megóvja~az imádság embere ~ szivét a~ 0
számára Aki azt alkotta, hogy az 0 temploma legyen. Es igy megorzi
szive b~kéjét és biztonságát ebben, és az eljövendő világban.
s liJiridnyájan tudjuk, hogy viz nélkül nem élhetünk, - de ha
abban eirneri.ilünk, a.J;kor beleful~adunk é~ meghalunk. I:a.~att tebá~ ·
a vizet használjuk es isszuk,·megse essunk bele, hogy aoba elmeru.1jünk /vidéki gérneskut/. - A világot és a vilá~ dolgait ok~sen ~ell
használnunk, hiszen nélkülük csak nagyon neheze~, vagy egyál talan
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nem lehetn ~lni a földön. Isten azért teremtette a világot, hogy
az emberek használják. De óvják magukat attól, hogy abba elmerül:..
jenek, mert akkor ez imó.clság szelleme kivész és ők is elvesznek.
9. Ha egy ember az imaéletet abbahagyja és emiatt a lelkiélete lassan alábbha&::1', akkor ama világi dol6ok, amelyek eddig hasznosak voltak számara, most károsak és romboló hatásuak lesznek.
A nap fénye- és melegétől a növények élnek és virágoznak, de ugyanattól a naptól el is hervadnak és tönkre mennek. UgiJanigy: a levegő
minden élőlénynek erőt és életet ad, de ugyanakkor romlást is idézhet elő. Azért "Virrasszatok és imádkozzatok!"
10. Ebben a világban ugy kell élnünk, hogy: noha benne élwlk,
de ne éljünk·~· Igy a világ dolgai nem lesznek számunkra károsak, hanem hasznunkra és segitségünkre lesznek, hogy lélekben növekedjünk.· Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a lelkünk állandó
·jelleggel· az igazság Napja. felé fordul.. - Előfordul, hogy szemetes,
' piszkos terü.leten virágha~tásbk nőnek' és virágjuk édes illata be- .
tölti az egész terül~tet es elnyomja a környéken a ke~lemetl~~ bUzt.
A növények a nap fele. fordulva,,;~n!'lk.~ fényát."és. meleget. szivJák be,
6a•a .-körülöttilk; lévő •piszok és .l\l~~mé_t 1 ne.,m.,árt_;nekik, hanem inkább
·kiemeli 5ket,-·ntsvoked6aWcet el5oegiti, liomkv;arapodjwmk.- Hasonlóan
. tt>rtónik o z az imádság emboróveli mik_or illiO.dkbz:Uc' ozivét Hozzám
omoli; ·óo fónyt óa mologot kup -Tőlem,·' o a vil4g kellomotlon, roooz
lógldSróben dicsóit Engem szent. '6let6nok illotó.vol. trgyunaklcor benne nemcsak kellemes édes illatok képződnek, ,han'em gyUmöloa ia,
mely megmarad".
· :s„ .·.
·
•

...

1.... .•

.„ .)
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f:'

: ~

„

:.· :'-:; II.:_..; l. Aki imád.k:.ozft:,riem 1 ~~~ci';Í arra~,-~ho~ Isté~ :lmá~-ság
nélkül nem ad nekünk semmit, VaQ nem' iSllieri a ,_mi_'szükaéglete;nket.
De az imádságnak nagy előnye az;~hogy a le;!.ket·legjobban felkesziti
Isten áldásainak befogadására~'.~_amelyekkel 0 meg akar ajándékozni.
A Szentlélek el-jövetele sem az 'első riapon történt, "'hanem tiz nap
után, az apostolok ·rendkivüli előkészülete után. .
"- · "
. . Ha valaki egy kegyelmi ajándékba 'részesült, amelyre azonb~
nem készült fel kellően, akkor' az illető egyrészt nem mél~atja iga;án; másrészt, hamar :el i~ vesz~t~. Pl. ;i~ ~örtént, ez __ Saullal ~s •.
1.
O megkapta a Szentlelket. es a királyi meltosagot anelkül, ·hogy o
. j!
azt kérte /kereste/ volna. Éppen ezért hamarosan el .is veszi tette
mind a kettőt·· ugyanis ó elment hazu1rál, nem azért hogy a Szent---·J,,·'1----le:lket-elnyerje-,..:...hanem-azér.t ,..:..hogy_az_elv.e sze_t:t;_sz~r_4:t_J~~~ere sse · - - - - /S ám 9,-J;--10,·ll-; 15,1~14; -Jl,4/.-·-.,.c;::..s.---:- --- -.
-------. . 2 Egyedül az imádság-embere tudja Istent "lélekben és igazságban"• imádni. A többiek hasonlitanak ~z ~rzékeny nö~ényhez. Az
istentiszteleten meginditja őket a beszed es a Szentlelek je~en
léte: komoly magatartással hajtanak fejet, - de amint elhagyJák
'a templomot, minden-folytatódik a régiben.·
.
· _: _
.
3 · H~ egy· fát vagy bokrot~ amely jó gyUmölcsöt vagy virágot
hoz ne~ ápolunk gondosan, akkor idővel elfajul és vissz~ejlődik,
elv~dul. Ugyanigy jár az a hivó, ·.aki abbahagy az imával es ellanyqul a lelkiéletben: a.z~tán a Velem .való kapcsolatot is me~szakitja.
Es e nagy hanyagság utan elveszti a kegyelmi ál.lapoto~, visszazuhan
a bün utjára és elvész.
·
4. '11a· egy darumadarat látunk, ahogy eQ tó vagy tócsa part- .
ján mozdulatlanul ál.l, akkor a magatartásábol arra következtetünk,
hogy ő most az Isten fönségén gondolkodik, vagy_· a viznek kitüiló
tulajdonságain. De ez mégsem igy van. Bár mozdulatlanul áll ott
órákhosszat; de amint egy békát vagy halacskát megpillant, azoqnal

ott terem és befalja. Pontosan ilyen a mo.gatartása sok embernek az
imában vagy vallásos összejöveteleken. Ott ülnek Isten végtelen
óceánjának part~án és gondolataikban nem foglalkoznak Isten fönság~ró!, sze~teteról és ~steni,tulajdon~ág~i~ól, mely,gon~olatok a
buntol valo tisztulást es a lelek szomJusaganak kielegillest szerez;
hanem azon j6r az eszük, hogyan érhetnének el valami eredményt abban, amire vá~ddnak és amelyekkel még mélyebben átadhatnák magukat
e mulandó vilag örömeinek. Ezáltal elfordulnak az igazi béke forrásától, elmerillnek a mulandó világ örömeibe, s azzal együtt halnak
meg és elvesznek.
5. Viz és kőolaj - mind a kettő a f'"óldból ered. S habár mind:a
kettő látszólag hasonlit egymáshoz /folyékon:y/, mágia jellegénél éa
rendeltetésénél fogva a tulajdonságuk teljesen ellentétes, mert az
egyik oltja a tUzet, a másik viszont táplálja azt. - Igy a világ
az ó kincseivel, és a szivnek vágya Isten-után: ugyanazon Teramtó
müve. Aki ~ehát szivét e világ gazdagságával, hiueágával és dioeóeégével akarja betölteni ugyanazt éri el, mintha megkisérelné E} tuzet kőolajjal eloltani. - A eziv békéjét és megnyugvását csak Obenne talál.ja meg, Aki mindkettőt alkotta /a szivet és a világot/:
a ezivot a6váig6 v~ggyal, melynek tudatában van /Zsolt 42,1-2/ •
Az6rt, aki moot Hozzrun jt>n, annak cumz 616 vizb61 akurok lldni, hogy
tijbb6 ne ozomjaz~on, o rii66 inkóbb Of!Y olyan kut logyon, molynok
vize az tlrö1t ólot Forróoáb61 erod /Jn 4,14/.
6. · A~ emberek hasztalanul keree1Jc ·a világban és a vilás dolgaiban a békét; mert a tapasztalat tisztán tanusitja, hogy az igazi
béke és megbékélés igy nem.lelhető meg. Hasonlóan ahhoz a gyermekhez, aki ef!J hagymát talált és elkezdte azt lehámozni abban a reményben, hogy belül talál valamit, mint vala.mi ládába, ha a fedelét
felnyitj~. De a gyermek az elvárásában csalódott, mert nem talált
semmit, csak e~ qtolsó héjat. - Ez a vil.ág és ami ·hozzá tartozik,
mind csak hiusag /Sal. pred. 12,8/, mig az emberek a béke valódi
forrását felfedezik /Iz 55,l; Jer 2,lJ; Jel 22,17/.
· 1. A világ hasonli t egy légtUkrözé ahez /délibábhoz/. Az i'iazságkeresó reméli, hogy talál valamit, ami az ó szellemi szomjusagát
kielégiti· és elindul hogy azt megkeresse. De sajnos, csak csalódásokkal és kétségekkel találja szembe magát. Az élet vizét nem lehet
emberek által készitett 11 vizesgödrökben", sem 11 eltörött medencékben"
találni. De aki imával és tiszta szivvel közeledik Hozzám, az É].et·
Forrásához, megtalálja Bennem mm~zt, ami megbékélést, erőt és
öro1c életet ad /Iz 55,1; Jer 2,13; Jel 22,17/.
- a •. Egy_ass_z~ny gy:ermelfével--Sltarj-án egy liegyi-ösvenyen gy-Bl.-ogol t. Mmetközben a -gyermek megfitott~eg;j- gyönyörü viragot-:---A gyermek kitépte magát anyja karjaiból olyan erószakkal. 1 hogy fejest zuhant le egy szakadékba ahol fejjel a sziklának litodött és azonnal
meghalt. Az esemény lélektanilag érthető: a gyermek életbiztonságá~
és :táplálékát az ~y~a mellén talé.l.ja, ás nem ama bizonyos ltivös
virágban, mely halálat okozta. - Pontosan ez történik a hivóvel,
aki nem folytat imaéletet. Amik_or a. világ mulandó és elbájoló örömeit megpillantja, akkor elfelejtkezik az En szeretetemról és gondoskodásomr61 - mely sokkal. nagyobb, mint az anyáé,- megveti a
lelkitáplé.l.ékot, amellyel E.n gondoskodom róla, kiszakitja magát
karjaim közül és elvész.
9. Az élet ugy van berendezve, hogy a kis gyermek a táplálékát, melyet·az anyja n~jt neki ugy veheti magáhqz, ha tesz érte
valamit „ vagyis szivja /szopik/. - Ugyanugy az En lelkigyermekeim,.
akiket En a "mellemen" hordok, a lelkitáplálékban - ~ely egyedül
menti meg a lelkét, - csak akkor részesülhet, ha azt keresi/igényli/.
A gyermeket nem ~ell ta.nit~i, öruz:ag~t~l, saját természetes ~sztö
néből tudja hol es hogyan JUt a taplálékh~z. - Ugyanugy tudják azok
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is, akik lélekben ujjászülettek, - nem a világ bölcsesége, hanem a
lélek inditásából, - miképen kell imádkozniuk, hogy Tőlem, mint
lelkianyától, az örökélet táplálékát megkapják:.
10. Én beoltottam az emberbe az éhséget és szomjuságot, nehogy
- csupán meg~ondolatlanságból - Istennek érezze magát, hanem nap
mint nap eszebe jusson az ó gyarlósága.és lelkiszükséglete; hogy
élete éij tevékenysége az ó Teremtőjéhez kötődik és neki van c.lárendelve. Es ha if!:;/ w.arlóságainak tudatában van, ebben az úllapotban
ó Enbennem és En .obenne maradok és akkor örökre megtalálja a boldog. ságát és örömét Enbennem.

/!Jt ?5,l:lJ~. Kül~nbe~ - n;int az öt bn.lt;a szüz esct11bcn - c~_;::-~k búnat es ketoe~b~eses var rank. i·.i~st g-jti;jtsétek u. I1~nnát m;;:-, L.:!.GJ'
Se.~bat-ra, kü~onben nem ~ia.rac.1 m<1s, coak a szenvec.lcs t!:.:; f<Jjdu.lom
/I.Iozes 16, 15 es 27 I. "Imadkozzatok, hOQf oenekülé stek ne tr.:len legyen'',~ a nagy szomoru~Ae idej~n, var:y P.z utolsó napon, „v~~by szori.baton , - ez ez ezer eves ura.lom örök békéje, rr.ert ilyen kedve~,
alkalom soha többé nem lesz /Lit 24, 20/ ~
~ ·'
, , 6•. Al;o~o.n az ~ghajlat a növényzet növekedését, alakját, szinet es .. v;i;r~a1 t megváltoztatja /befolyásolja/, ugy az emberek is,
ak~ kozo~segben maradn~c V~lem megta~asztalják, hogy szellemi lényük szokasaiban, szeI!lleletükben, kedelyükben megváltoztak: levetkőzik a régi e~bert és az ~n dicsőséges és változhatatlan lényeri.
he.sonmását öl tik magukra.
Az uj ja.mmal irtam a porba ama férfiak bünö s állapotát, cicik
- dacára a saját belső a~j~ssá~u.knak, - efS:! házasságtörő asszonyt
hoztak Hozzám, hoe;;y elitelJem ot; azután zavarba jöttek, s egyik
a másik után szégyenkezve otthagyták ás eltávoztak. Az uj~aimmal
mutato~ meg ti tokban az „En szolgáimnak bilneik sebeit is, as ha eond~ll~odasát /érze],moi t/ megvál to:atatja., akkor ugyanazon ujjam órinte sevel meggy6eY.i tom. Amint a kisgyermek . megfogja apja ujját éo igy
Hpk~d az oldo.l0n mollotte, Ugy .ve:aotom En fo o.z uj ja.m.mal. e;fOrmoJcoimot o vilóg hoaozu utj{m a huzájUkba, n megnyugvóo ós örök bóko
honóbo. I Jn 14, ?.-J/ •
·7. Az embex-ek sokszor imódlcoznalc ci.z Atyó.hoz az l!:n novombeu,
de ők nincsenek Enbennem, azaz, bór a szó.ju.kba és ajlrukra veszik a
nevemet, de nincs jelen a szivükben és az életUkben. Ez a.z oka annak
hogy kérésük, amiért imádkoznak, nem teljesül. Azonban ha ~bennem '
maradnak és .c:n őbennük, akkor .mindenkor megkapják mindazt, amit az
Atyától kérnek, mert a kérésilk a Szentlélek utmu.tatásával történik
A Szentlélek megmutatja nekik azt, ami az Atyát dicsói ti, és önma.- •
guknak és másoknak használ. Ellenkező esetben olyan választ kapnak,
mint ama rosszhirü fiu a helytartótól kapott. A fiu apja megbecsült
ember volt, bátorsága és tisztelettudása miatt. Amint a fiu - az apjára hivatkozva· - állásért folyamodott és a helytartó kegyébe ajánlotta magát, a helytartó rámutatott az ó kicsapongó életére és igy
szólt: 11 Ne kérjél tőlem az atyád nevében, hanem előbb menj és kövesd
az ó példáját. Az ó magas érdemei·t még ne ·is vedd ajkaidra, hanem
igyekezzél ót életedben utánozni, akkor majd elfogadOPl o. kérelrneP.. e.t".

III„ - l. Imádkozni annyit ~elent, hogy mintegy társalgást.
folytatni· Velem. Aki ilyen közössegi viszonyban van Velem, és Bennem na.rad, az hozzám hasonlóvá lesz. - Vannak bizonyos fajta .rovarok, melyek·fu és zöld.levelek közt élnek és abból táplálkoznak is,
ezek hasonló színilek lesznek. Ugyanigy ·a jegesmedve, amely a fehér
h6 szidt. viseli, vagy. a bengáli tigris,· amely a nádasban él, szintén annak, a,, szinét. viseli. - Hasonlóképpen, akik' az imádságban közöaliJégben maradnak .VQ.lom, részUk· lesz ··a azontelckel 'éa angyalokkal
az En 16nyombon; az l:.'n k6pornro lllllkulno.k út óa hasonl6o.lc looznok
Hozzrun.
· .'~··:
· .·. .. · ·
. 1•
•
,
.•
•
•
. 2. Egykor rövid id6re mnge.mhoz vottom Pó tort, Jaka"Qot ós Jónoat és fönt' a hegyen megmutattam nekik egy keveset az .Én dicaóaé,:
gembcSl; "és a'i összes szentek közUl csak ketten: Mózes és llléa jelentek meg. ·:mtkor ők /a tani tványok/ e rövid menny"ei látványtól
annyira. meghatódtak, hogy három hajlékot akartak ott késziteni,
.mert szivesen.-ott laktak volna.''/Mt 17, 1~5/. - Mily .csodálatos boldogság lesz osztályrészük azoknak,- akik Enbennem maradnak. Számta~
lan szenttel és angyallal mennek be. a. hón óhajtot.t mennybe 'és ré szilk
lesz Velem teljes -dicsóségémben, ahol sem a hiányt; sem a változásnak árnyékát nem ismerik /Jn 17,24; Jak 1,17/. Az.imádság embere
sohase legyen·egyedül, hanem örökre Nálam és az En szentjeim közt
legyen /Mt 28,20; Zak J, 7-8/.
.
·
. v ,
·
t
,
t· · "'k t
gf'k
. i
J. adállatokat megsze 1 id teni; a ermesze l. ero e me e ezn1
vagy hasznosi tani ma már nem nalfY dolog. De annál nagyobb. és fontosabb dolog a világot, a Sátánt es az emberi gőgöt a~ összes szenve...
délyeivel együtt megfékezni, ill. jó utra vezetni. En azoknak, akik
imaéletet fol tatnak erőt és hatalmat ajándékozok az ellenség legyó8. · Igen nagy különbség van a kétféle imádkozók közt, - akik
zésére /IJ!. 10, 17 ·és -20/ ugy: hogr még mig a ·földön élnek, Velem a
csak a.jkukkal imádnak és dicsérnek, és akik szivük mélyéből imádkoz--.,,,-----mennye-i_:..térben-v.árakoznak-ZEt_2,_&[._A_Sát_án_lent, ék pedig· fö~ yann_~· _H.:..: ef!:l igaz imádkozó ef$Y .valakiér~ ~lll!ntatosrn l~öP;~röl'f;ött,
-nak, és igy· már-nem-é-ri-el-óket. Inkább_örökre rejtve maradna.k__Ná----_---------hogy az i-11tonek-szemei-megnyi-l-Janek-az-1gazsag-be;fogad·asara;-ugyan----lam remegés ·és félelem nélkül. Annak ellenére, hogy az emberek meg- · · alflror az a másik-egyén~-aki ernberünkkel-sze?llben-ellenséges magatarhód!tották a levegőt, mégsem tudnak tovább jutni, mint amennyire a
tást tanusitott, - aki csak formailag imádkozott, hogy Isten sujtsa
· légi viszonyok lehetővé teszik. - Ellenkezőleg„ az imádság embere,
vaksá~gal emberünket. De végre is Isten meghallgatta az igaznak imáaki a Sátánt és önmagát legyőzte, tetszése szerint bekalandozhat
ját, es a mási~ embernek - aki csak képmutató volt,- megnyitotta
az örök egekbe.
·
lelkiszemeit. Orömteli szivvel, igazi őszinte hittel hü testvére
- 4. ·A méhecske öaszegyüjti a virágkelyhek nedvét és átal.aki.tja
lett ~ En szolgámnak.
mézzé. Eközben sem a virágport, sem a virág illatát nem sér:ti meg.
9. Az imádság az emberek számára olyan dolgok megoldásé.t is
Az imádkozó ugyanigy nyer szerencsét és hasznot mindenból, amit. Islehetségessé teszi, ami egyébként lehetetlennek látszik. J::s olyan
ten teremtett és nem okoz bajt semmiben. Ahogy a méhecske a mézet
csodálatos dolgokra jönnek rá az P.letben, amelyelt' nemcsak némely
különböző tertileteknek virágaiból begyüjti és a lépbe tárolja, ugy
szabállyal és a vilá~ bölcseinek véleményével ellenkezik, ha.nem
gyüjt az Isten embere édes gondola~okat és ismereteket a teremtés
~gyáltalán képtelensegnek tartanak. A tudósok nem vallják azt, hogy
minden részéből. A Teremtővel való közösségben szivébe begyüjti az
O, aki minden teremtményben renaet és törvP.nycsséget oltott, soha
igazság mézét és az örökkévaló békességben minden időben és minden
nem lehet a· saját tö:r;-vényeibe bezárva. A törvényhoiíÓ utjai kifürkészhelyen elragadtatással izleli· meg Isten édes mézét.
hetetlenek, mert az 0 örök szándéka é~: akarata az 0 terefltményeinek
.5. Most van az.ideje, hogy szivilnk edényébe a Szentlélek olaáldása /megszentelődése/ és boldogulása. A közönséges ember ezt a
ját befogadjuk és megőrizz.ilk, mint ahogy ezt az öt okos szüz tette
valóságot nem tudja felfogni, mert a szellemi dolgot csak lélekkel
is~erhetjük meg /l.Kor 2,14/.
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Mindenek,fölött ~ ~e1p1agyobb c~oda az,ember ujjászületése.
AJ;i, ezt a c~od at ma~ atell., 1:'..r:nak. oincl en mas is lehetséges. Hideg
vide~eke~ .~elen, am1k~r. ~ fo~:;ot vize, befc~.;;y, a jég hidat képez a
fol~ok ,f~lott, ~mely ~tn1salJa a folyok két part:,át, alatta pedig
a v~~ a:Ja ~oly1k t~vabb ~s az, el!ll>erek b~~tonsúgosí;ln ~özl:kedhetnek
a "Jegh1don • Ez a ~elensee ec.;szen termeszetes /v1zbol l<:cpzett hid/.
De ha ezt olyan ec,yeneknek mondjuk el, akik trópusi melegben élnek 1
- a forró nap hőségében - hogy a viz ~aga hidat képez a folyók fölött, akkor ezek a trópuGi emberek e:lt lehetetlennek te.rtjálc mert
- ,UBY,mond - ellenkezik a terméGzet törvényével. - Ugyanez a lrlllönbseg áll fenn az ujjászületett, imúúsáeos lelkiéletet élők - és a
világias életet élők között, akik csal<: az anyagiakat értékelik és
a lélek életét egyél talán nem iswerik.
10. Aki az imádság által Istentől a lelkiélet áldását meg akarja nyerni, ·annak hinnie k.ell. és f~l tétel nélkül erigedelmeekednie
kell Iste~ sueallatain~. A.mikor.· En annak ·az embernek, aki elszá_radt karjaval Hozzám jott, megpaz:ancsoltam,- hogy nyujtsa ki.a karját, azonnal engedel.n!eekedett é:;_i:tgy„rögtön me'ggyógyult /Mt 12,10/.
De· feltéve, hogy nem fogad azót,· ·hanem ellenvetést -tett volna ~s
azt mondta volna: -· hogy nyujthatom ki a karomat? .• ; • ha én azt meg
tudm.ún tonni, olckor minok jöttorn volnu ·uozzt~d? V6gro ia ol6bb gyógyi tod mag a. lmromat, nlclcor ki fOBOlll nyujtuni. - lllindoz' nagyon ~ozszorU lett volna, do okkor 11 karja aoho sem nyert volna gy6gyuláot.
·Aki imáélkozik, annak hinnie és engedelmeskednie kell,· ée az ó
gyenge. és -;,beteg karjait" imé.\dságban Nekem nyujtani, akkor. fogok
neki lelkiéletet ajÁndékozni és ·biztqsitom őt, hogy 11 bármit kértek
bizalom.m~ imádságtokban. 1 megkapjátok'' /r.I:t .21,22./. . ..
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I. A tanitvány: Mester, mit értünk tulajdonképen szolgálat
jelenti-e, hogy ~lőször a Teremtőnek szolgáljunk.és utána az 0 akarata szerint az 0 teremtményeinek? Az ember - aki végeredményben cee.lf egy féreg - nyujthat-e érdemleges segitséget Is-.
tennek, aki az 0 nagy családjának gondját viseli? Vagy ahhoz, hogy
Isten a teremtményeit fenntartsa és oltalmazza, van-e szüksége az
ember segi tségére'?
·
alatt?~Azt

~-----~----~----------~

--- A Mester: Szol~álat- azt -jelenti: lelkié'let-ténykedésbe át~ -- ·- - - - - _váltva és teljes mértekben szeretettől indittatva. Isten a szeretet,
ezért ~ teremtményei iránti go~dosságból mindig tevékeny. Azért akarja O, ho&Y teremtményei, - es mindenekelőtt az ember, akit az ő
hasonlatossagára teremtett, - soha tétlenek ne legyenek. Teremtményeinek fenntartásában és gondozásában Istennek nincs szüksége mások segitségére, mert ugy terem~ette őket, hogy .az Ó segitsége nélkül fenDI!laradni nem tudnak; és 0 gondoskodott is mindenről, a.mire
szükségük van, hogy kivánságukat kielégitse. A m6soknak nyujtott
i~zi segitségnek megvan az a na(J3 előnye, hogy Omaga segit a segitonek - ugyanugy, ahogy veled történt a Tibetbe: amikor te a dermesztő hidegben közel álltál a halálhoz, ott láttál egy másik haldoklót a hőben feküdni; aztán odamentél hozzá, válladra vetted és
cipel ted tovább~ Az eről tetéstól melyet kifejtettél a tested átmelegedett és ezt a meleget az ó teste is átvette, és igy mindaketten
megmenekültetek. Amint tehát az ó életét megmentetted, egyben a saját életedet is megmentetted. Valóban ez az igazi eredménye a szolgálatnak.

Senlci sem élhet kizárólac mG.gának, mások eegi tsér;e nélkiil.
Ha valaki egy embertől ~egi tséget kapott és ezt a segi tséget adott
alkalommal, amikor teheti, nem a.karja viszonozni, az ilyen hálátlan
fickónak nincs joga ahhoz, hogy bárkinek a see;i tségét igénybe veb'Je.
2. Csak ha az ember Istentől kapott tehetsé~ével és képességével Isten és ember szolgálatába áll, akkor fOGja Isten segítségét
is megkapni, melyet csakis 0 tud nyu~ tani. Iriihelyt az ember a kötelességét teljesiti, megadja Isten a bevégzést. Igy volt ez pl. azokkal az emberekkel, akilc Lázár Girjánál a követ el távoli tották; ehhez
Istennek nem kelletta hatalmát latbavetnie. De amikor az emberek a
követ elvették, megtette Isten - azaz Én magam azt, - ami fölülmulja
az emberi hatalmat és képességet; mert En vagyok az, aki a halottnak ujra életet ad. Ezután ujra az emberekre hárult a munka: Lázárról le kellett bontani a halotti leplet, hogy ujra szabad lehessen
/Jnll,39; 41-44/.
·
Éppen igy van ez azokkal, akik a bün halálában sinylódnek.
Tanitványaimnak a dolga pedig i;lZ, hogy hátrányaikne.k ás akadélyaiknak sirkövét eltávoliteák, az En mUvem pedig: életet adni. Sokszor
azokat, akik már elnyorték a kegyelmi életet, mág mindig fogva tartják rógi roeoz szokásaik ós rooaz táraauáguk. Ilyankor rorermekeimnek az a faladata, hogy őkot a tökólotoa azo.budoó.e utjórn ve<rnos6k.
Hogy. ozokot CL nagy folnda·tokat v6ghoz ia tudják vinni, az:lvWtbon óo
lolkillcbon mindig 6bornok kell lonniUlt.
J. Egy kiró.ly a haláloo ágyán hil szolgáinak egyikét magához
hivatta és a következőt mondta neki: - Nekem az volt a szokásom,
hogy valahányszor utazni készültem valahová, téged mindig előre
~dtelek, hogy érkezésemet bejelentsd és a fogadásomat elókészitsd.
En most a halottak birodalmába készülök menni, ezért sürgősen vidd
el üzenetemet, hogy hozzájuk fogok jönni. A hü szolga el só pillanatra nem értette meg; hogy az ura mire gondol; azonban alighogy
rájött, hogy neki kell meghalnia és.a kirá.l;y e~ót~ a halottak bi:odalmába mennie, azonnal, pillanatnyi habozas nelkül fogott egy tort
és sziven szurta ma~át, hogy igy a halottak birodalmába átmenjen
és ott urának érkezesét megvárja. - Hasonlóképpen kötelességük azoknak is, akik szolgálnak Nekem, aki az életnek fejedelme . és .. ~de~,
királyok királya vagyok /Csel J,15; Jel 19,16/t hogy az üdvosseg JO
hirét elvigyék azoknak, akik a bün halál~ban sinylődnek, és készek
legyenek akár az életüket is felúldozni En.érettem, aki megmentésU-·
kért a földre jöttem, és ujból el fogok jönni /Jel 2,lo/.
4 Egyszer egy dacos fiatalember elha~ta az atyai házat, az- - .-t-áiloelilfe-ri.ilt-e-gy-rablóbanda-társaságába,--e s-idővel-ugyanol:yan-vak-·---
meró-é8lfönyörtelen:-i-ett9 -mint-a-tö·bbiek.--·Egy napon-~tyja-ös~zehivta
szolgáit és előadta óhaját, hogy menjenek el fiához es mondják.meg
neki· - ha megtér és hazajön, mindent megbocsátok neki és visszafogado~ a házamba. De a szolgák féltek elmenni a vadonba és mégin.kább
a rablóktól, ezért nem vállalkoztak rá. Azonban a fiu legidősebb
bátyja - aki ugyanugy szerette öccsét mint az apja, - utrakelt,
hogy eivigye a.ty.jának megbocsátó üzenetét. De amint a dzsungelba
belépett megtámadta őt egy rablóbanda és halálosan megsebezték. ·
A rablók'egyike éppen az öccse volt. Amint felis~rte bátyját, erőt
vett rajta a bánat, tépelődés és a lelkiismeretfurdaláa. A bátyja
mé~ átadta atyja megbocsátó üzenetét és azt mondta: életem célját
elertem a szeretetszolgálatot teljesitettem; és igy kiadta lelkét.
Az idős'testvérnek ez az önfeláldozása a dacos fiatalemberben olyan
mély hatást·váltott ki, hogy bánattal eltelve visszatért atyjához,
és attól a naptól kezdve uj életet kezdett. - Nem volna tehát rendjén ha az Én fiaim készek volnának életüket áldozni, hogy a kegye·1e~ól. szóló üzenetet alantas testvéreiknek elvigyék, akik ~ltéve
lyedtek és a bün v~szedelmé~e ,~odr~tak, u9Yanugy, aho~an En is az
életemet az üdvösseg elnyereseert I!ll.ndenekert odaadtam!?
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5. Az Én gyermekeim, mint „a föld sója" /tit 5,1)/; ha a só
nem olvad el, nem adja át az izét. Igy áll a dolog az En eyermekeimmel is. Ha a szeretet tüzében és a Szentlélekben nem olv~unek
fel és nem vé.lnak élő áldozattá, nem lesznek képesek ee;yetlen lelket sem ama lelki és mermyei életre megnyerni, amely önmaQlkat is
megmentené. Igy aztán semmivel sem járnak jobban mint Lót +elesége,
aki sóbálvánnyá vált /l.Mózes 19,26/. Dé éppen ugy, ahoGY .l::rl a
Getszemáni kertben elolvedtam /a szenvedés tüzében/Lk 22,44/, és a
kereszten életemet adtam oda, amivel az emberek életét megmentettem, - mert életért élettel kell fizetni, - ugy ti is meghivást
kaptatok arra, hogy életeteket ad~átok, hogy mások megizleljék a
lelki"." /hit/ életet és őket a haláltól megmentsétek.

I·

I'.
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·.

tet adta, rOQT a tiéteket meonentse. Ezért maradjatok a szeretetben
e~ást szolgálva, _és szánj6tok rá saját oa~atok életét mások szolgfllatára, ahogyan En is életemet adtam értetek. biert En élek és ti
is éljetek /Jn 14,19/.

2. Ha ti valóban az Én tanitv:ányaim vagytok, akkor.a ti szeretet-szolgálatotok sok ~ölcsöt fog hozni /Jn 15,8/. ~s ha az
emberek rosszat mondanak rólatok és szidalmaznak benneteket, ekkor
imádkozzatok értuk; ne viszonozzátok a szidalmat, hanem hagyjátok,
hogy tőletek a szeretet gyümölcsét megizleljék.
Ha pajkos gyerekek_ egy fán édes gyümölcsöt pillantanak meg,
akkor köveket dobnak föl érte. A fa azonban ellenkezés nélkül nem
6. Egy bizonyos gyilkost, akit kötél általi halálra ítéltek,
köveket, hanem édes gyümölcsöt dob le nekik. A fának nincsenek könem vé~ztek ki, hanem kiküldték a háboruba a tüzvonalba. Ott hősievei, amit dobhatna; hanem amit neki Isten adott, azt adja tovább
sen, felelmet nem-ismerve·harcolt a királyért és a hazáért, és dazokszó nélkül. Ne hagyjátok magatokat semmiféle bántalmakt61 levercára eulyoe. sebesülésének, .mint hós hazatért. A győzelem után ujra
ni; mert ha az emberek benneteket ezidalma.znak, akkor az biztos jebir6ság elé állitották:,: hogy .i:téletet mondjanak felette. Amikor a
le annak, hogy a ti életetek. gyUmölceöt hoz. Akár irigységből, akár
király sebeinek· nyomait· a te.etén ·meglátta., fölmentette az itélet
rossz akara.tbol teszik, ugy épl>en ezáltal lesz nyilvánvaló mennyei
. alól és:nemcaak hogy: megbocsátotta előző tetteit, hanem magas jutaAtyátok dicsősége. Ne gondoljátok, hogy Isten éhezi a dics61tést,
lomba részeeite.t.te as egy megtisztelő állást ado'tt neki. - Igy járva(!3 hogy neki hiányzik 8 ~ tiszteletadáeunk, Bllli't mi emberek p6nok azok is, nkik az Én oldalo.mon a Sútón elleni szent háboruban,
tolhatunk. Bommiltóppon r Az ö szeretetének az 0 ocilja hogv a ezábizwcodvo 60 bátran harcolnak,. hogy toatvóroikot, nóvóroikot megnalomrom61td embQri toromt6at a bUn állapotából, o.meÍybo boloooet~
mentoók; Tólom nomoaak bUnoik booaiinutút nyerik ol, ho.nom Iaten orlciomoljo, 6o az o monnyd dioa5s6g6bo róazeoitao. Igy nem örunogót
ezágában koronát 6s egy királyságot akarok nekik a.j6nd6lco~n1 /Jok. ·
d1oa61t1 meg, honom az qmbort, Brnonnyi'ben 8t megtiaz\itja 1 - ée
5, 20; Jel ), 21/ •. · ·. · e,,
· ~-·· . .
, · „
·~
ebben nyilvánul mag az 0 ezorotetónek felségoa oeodája.
7.·A·caó./vizvezeték/, .. mely arra .szolgá.l,_hógy .tiszta vizet
). Azoknak, e.kik szolgálatuk által eokalrnt megeegitettek abban,
adjon; azáltal,.' hogy tiszta viz ·folyik -benne, ömaga ~s tiszta marad.
hogy a lilntől megszabaduljanak és Bermem az igazságot megtalálják'. !gy történik ·azokkal. is,. akik:.a':Szentlélek. által az Elet Viz~t ,máolyan diosóségsel ajándékozom meg, hogy rBBY'ogni fognak mint e. csusoknak juttatják:; ők maguk is megtisztuln?-k ,és az Isten orszagat
lagok, ée azután a teljes tökéletességet elérik; világi tani fo191ak
1
öröklik.; .. · ::..;::·;.:..:;;;.„;;:.;:·. ::;:.~r.~ .7:.: • e::.:: '°'.·:·;; .,' ··'··-1· , .. .,~:
., .
mint a nap Atyjuk bimdalmában. Ha az igazság napja felkel, elhomá8 A legjobo 'ut,t :_-·amint ·hivő a ·szeritlél"ek befogadására fellyosulnak, majd el tUnnek a oeillagoki éziidv Atyám akarata az, hogy
készült: _ hogy az 'égi ·hivásra· enged~lmeskedjen ~~ ame~nyire ere jéfiai olyan to"'kéleteeek legyenek, amilyen Omaga, és Vele az örökkéból futja, azonnal ·kezdje el a szolgálatot. Aki Jo uszo akar lenni,
val6 dicsőségben világitea.nak, .és örökké az 0 határtalan és örö"k
annak semmiféle oktatás nem használ, amig nem megy a vizbe és gyakoszeretetében örvendezzenek.
rolja az uszást~ És csak a folytonos gyakorlat, először a Eekélyeb'b
4. Vannak'apró teremtmények, mel1ek mélyen alatta vannak az
vizben, aztán a mély vizben - fogja őt versenyképes uszó~á fejleszembernek, ugymint a világi tó bogár pislogó fényével; és bizonyos
teni. Pontosan igy van ez azokkal, akik tanulni akarják, hogy lehet
növény a Himalájánál, amelyek az ő fof!zforoa sugaraival - amennyire
a lelkeket megmenteni, akik a bün sötét vizének hom~lyába·elmerül~
képesek, - a sötét dzsungelt amelyben élnek, me~lágitják. Apr6
tek. Ehhez a le15biztosabb ut, ha ők az egyetlen val<,Sságos pr~tikue
halacskák is a tenger mélyén csillogó fényt sugarozna k1 1 mely a
teológiai iskolaba belépnek, amelyet ugy hivnak: Közpsségben En.velem
többi halakat !rányitja és eegiti ók~t az ellenségt51 va.i6 .m~neki.l/Csel 4, lJ/.
· ·
· _·
lésben. - Mennyivel több kellene az En lO'ermekeim vilé.gossagaból a
_ _ __
N, 1 k i
t t · ák---;n,ir-t-1-·1-n-·1-t- - · ----~---__:.-v-i-lágban-/Mt-5, 141-,-é sságy.akozás_arra,_hogy_ö~feláldozóan~~ste._n- -9.- eme ye v ssza ar ,J - _IIl8--i;,~8___!\_!!ZO g? .!'-~ ,_:__!11~~~-~ --------tól- kapott-vi-1-~aoesággal-az
i""'zság-Utjá.ra_yezessék
azokat_, __akik_ a
guk gyengesé~ére gondolnak es nem arra, hogy az En er6m a gyeng~Kuen
'""C
clesz teljes /2. Kor 12,9/. Hasonlitanak az olyan betegekhez, akik
sötétben könnyen a Sátán zsákmtnya lehetnek.
már tul vannak a bete·gséggel járó fájdalmakon és táplálóbb ételeket
5. Akik az égből nyert képeesé~et nem ha~ználják Isten és
fogyasztanak, s ennek ellenére mégis gyengék maradnak, mert tétleteremtményei szolgálatára, abba a veszelybe sodrodnak, hogy azokat
nek és a nekik megfelelő mozgásokat nem gyakorolják. Az ilyen hivók
a mennyi ajándékokat végkép elveszitik. Ahogyan ez bizonyos halakvessék Belém bizalmukat, .és kezdjék el a bUnöeöket menteni az elnál történik, B.melyek a mély vizben sötét barlangban élnek; Vaf!:I
merüléstól
·
némely remeténél Tibetben. Mindkét esetben - mert hosezu ideig a
sötétben éltek - elveszitették látásukat. Haso~óan a strucchoz,
amely szárnyait nem használja, igy repülési képességét végleg elvesztette - Ugyelj tehát arra, nehogy azokat az adottságokat,
II A szeretet a valódi igazság megismerésének a próbaköve.
talentumokat, melyeket a Teremtő reád bizott, le'becsUld, hanem
Arr61 tudja meg mindenki, hogy ti az Én tanitványaim vagytok /Jn 1),
használd őket, hogy részed legyen hlesterednek 'boldogságában és
35/. Én az igazság fegyverét is hasznáJ,.om ugy, go gy első pil~anat_ra
dicsőségében /M:t 25,14-JO/.
némelyek hajlandók azt gondol~i, ~oBr. En hasonl~ akar~k ~enni S~la~
6. Ha alkalomadtán egy.nagy, nehéz feladat a~ódik, amely nagy
monhoz, - a müveme t irgalma;:;s.ag nelkul e.karom. veg~P.:;vimu /l. Kir
üdvöt és áldást eredményez, Eil akkor erre azokat valasztom ki,akik
J,16-28/. Amellett azonban En, pontosai: ugy ,mint ? 1 ~sru; ~ :ze~etet
próbakövét akarom alkalmazni, mely az 1gazsagot kiny1lvan1tJa es
a világ szemében jelentékteleneknek látszanak, mart ők nem a eajá~
tudásuknak /bölcseségüknek/ tulajdonitják képességliket, hanem sokkal

:a:

-~'C.

i~azolja, hogy ti gyermekei vagytok ama Szeretet-Istennek, aki éle-

1

- ?.2 inká~b. Belém helyezi~ te~je:::; ~üa.lmuka t;
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És habár sok f"<Sl nem becsülhető nap a mulandók hajhászáeában elveszett és a mulandóe~ mélyébe elmerült, m~st mégis fel kell ébredni és a megmaradt értéket /idót/ megmen~eni. Igyekezzél bő
hasznot huzni bf::lőle, akkor még sok lelki értéket gyüjthetsz.
Hasznositsd az En szolgálatomban, Aki nek~d az életet és be.nne
vala.mennyi felmérhe~etlen áldásait adta. Ee amennyiben azt hasznositod másoknak a bilntól és haláltól váló megmentésében, a menynyei ölri:5k jutalmnban részeei.ilsz.

kici:;i re

becsulik, önmo.gukat es n1nclenulrnt 1'1cJ.:em s:::.eutelik, a~ :C:n r;~olrálu
tomra az emberekért /1.Kor 1, 26-Jo/. Például: attikor En a pusit.:JL•o.n
ötezer embert öt, kenyérrel ~s kót halle.l tfipl;ü tam„ t:n ezt u CGOdát - ahoror emlékszel - nem a truli tvúnyaim körében tettem, hiszen
ő~ zavarban és kétséeek közt vol ta.k, és ~z éhes tömet;et el rJrn.rt;Jk
killdeni /Jn 6,9/. 1oben az esetben o:::olc;álato.r:ira volt egy kis fiu
akit En bénasngból kieyógyitottam. Bz telve volt vágeyul, hogy sz~
vaimat hallhassa és elhatározta, hogy Engem követ. Az édesany ja beceoma.golt neki ~gy kevés árpa1~enY.eret és sz.:íritott halat, ami éppen
e~é~ volt két-harom na-pi utravalone.k. Amint fölmerült a tömeg étkezesene.k kérdése, ez a kisfiu idehozta mindenét amije volt és a ta.nitványbk lábaihoz letette. Habár gazdag egyének is jelen voltak,
akik jobb élelemmel voltak ellátva /bu~altenyérrel/, nem mutattak
l)a.jlandó~ságot azt idead.ni. !gy aztán a kisfiu árpakenyerével az
En áldá.a?m Bltal a törnee; V~mpáean ki lett elég.itye.
0

5. P E J E Z E T
A kereszt és a szenvedés titka..

. -· 1.-·Az emberek közt sokan vannak olyanok, akik - annak ellenére; hogy eqk jóban láldásban/:l.ehet l'.éazlik,. - elée;edetlenelt és
hálátlanok.-il:Ja ha még oly csodálatos Jiiódon jutnak oegiteéghe3,
mágia l~reéketlonek/ eUaedetlenek ás Mlátlanok maradnak. A21
il.yen em~rok szolgólatra 6e óldá.uoe mUlfödch1ru. nom Blktümaonk 1
hanem h·aoonlitnnllk t'\Jl\t\ f6rfiuhoz, akit En - miutún )8 6v1g gyo- gyitbatotlcm botoaa6gbon ozonvedett - magsyd~1tottam 1 o o.holyott,
hogy: háláo lett volnn és hit"t volnn Danncm, eoha ttibbo nom vat.t
mag8nak. ~1 ffirsdsáaot, hogy Rám gondoljon /Jn 5,12-lJ/ . . Az .
ilyen emberek't51 a világ nem n~rer éldósti áldás cs.e.le azoktól jöhet ,. akik. na·sonlóan a ezegéey özve~asozonyhoz,· készek mindenUket
oda.adni, amijllk vnn, még· h~ ~élkülözhetetlennek látszik is /Lk 22,2/.
Hogy: i:iz Én· ·azolgáim il.,JUzaágba.n ·sz~lgól.ja.no.k .é·~ kötelességüketbiven:teljesitsék, kell hogy készek·legye~ek arra, hogy akár
az életüket is odaadják. - lf;Y. tett ama hil katona;ak'i órszolgál.c.tban
n..
·
tt
•
•
,
·
•
·
·
ál lt. M:lrmesztu hide-gben, hofuvasban állt kitartoa.n az őrhelyén,
amig aztán ·állya ott faaott meg és szoborként B.llt a. belyéni a
szolgálat :többi e~berei pedig elmentek és a tüznól melegedtek.
Amikor a király megérkezett .és meglátta őt me~a{;:fVa is mozdulatlanul hüségesen állni a helyén, levette fejeről a koronát és
egy rövid időre a·z ó fejére tette ezekkel a sze.vakkal: - Eror ilyen
büsé~es katona és szolga met;érdemli az én koronám tisztelotét és
dicsosé~ét. Bár élne, ákko~ én a királyságom legm~gasabb állásába
helyeznem! - Pontosan ilyeneknek kell lenniük az i;n szolgáimnak
abban a szolgálatban, amelyben ]!:n helyezem őket. I::s aki ugyanilyen
,
„ _____ hüségesen_mindv:éeig_ki:tar_:t_.~n_nak_~gy_maI'..ad.and_Q_kQ.r..Qn.á:t_a.kar_Qk_ad~_ _ _ _ I
ni az örök királysáeomban ./.Tim 4,.5-8/ •. ___ -·--_ --~-- _____ ___
_
9. ·Sokan, akik a dráea időt, - mely az életben adatott nekik
azért, hoDV Nekem ezoluál J"anak _ elfecsérel ték·, de most még van
°"
0
alkalmuk, hogy megukhoz térjenek és az időt,rmely még rendelkezésükre áll, a legjobban hasznukra forditsák. Ck hasonlitenak ama
ve.dészhoz, ald a dz.sungelen áthalndva o egy folyó partjához érve,
ott egJ néhálly drágakövet tcl.ál t. Ezek értékét nem iSI!levén, er;ymás után a parittyába rakva a fák ágai között a madarakra lövöldözött, s igy a kövek aztán a folyóba potyogtak és elvesztek. Azonban az utolsó kövecskével a kezében visszatért a városba. Amint az
üzletek előtt elheladt, megpillantotta egy ékszerész és közölte a
balga. emberrel, ·hogy a ké nagyon értékes Q'éaánt, Ell!lelyért többez~r mP.rkát kapna. Amint ezt hallotta, elkezdte ömnc;.gát vádolni:
- o, én szerencsétlen! Nem ismertem ,~:; :frtékét és egy coornó gyémántot arra használ te.m, hog': ·e. folyó ~K.rtján e. IDE-.<larakra lövöldöztem, aztán beleestek a folyóba és elvesztek, különben most milliomos lehettem volna. Liindamellett ezt nz et?Yet mÓGis hle27!lentettern,
és ez i3 e{'",;{ nyereség. - Unden nap hnsonli t eiy dri'l(;2. g-1énánthoz.

.
r, A tani tvánv Mit jelent a kereát é~nnivá·gett van ~·elen'?
Es miert van_,fáfclalom_éa s~env~és a vilá;gon?
·"
·
1 ·
.:·,·A Meste'r:~.·l. A:,~·re.83~
kulca·~/~tie. Abba.u a t:1ill'anatbnn,· ·o.m1.k~"Ea. 'a kore·eztsá-gbon a \ablcfoak6~; ~ keresztet "tiiUlEUUU
vet'tem, kinyUott a monnyoraz·ág. ED ma'rt trcLnxiuc'b.árom évi.8· b.O~
· to.m a ,keroazt'et 60 a3·on; b:aJ.to.m ur&g. -:'B momxy mvu.jn .-. me.J.„, a 'b\ln
miatt zárva-volt - cl° hiv6k ssámm~u!ri.ndellk~ , ; . : ; ~t.
<Amikor a uvkfr- a keresztet magukra vesz1k óa
követnek,
rajtam kereeztul-bememi·ek a ~tie /Jn 10.„·9/ • és ~.a·?Xlik e. vé.gtelen boldogeág ·é1vezáeétt .me.Jset a világ n~m tud ~gé-rtent1 J?r&~t
·a hitetlenek számára a.~. el van·zúva·• .e\ '1itetléine:k i~ be~lnek remán.v·ról, élettapasztaletról:. boro:ra del'il.,. a a~edést öl'Om .
váltja fel, de e~·8.3·örtSm·ttemáU:a:DA1~:. ín azonlban a'SZenvex!*
ben nyugalmat~ to'kél:e~s: ~clogs~t· ~B békét Eld'ok gyemeke~k.
Aki az Bn keresztemet o~l ma.gtµ"a,ves~i, ~ m&sa a .kere&zt·
veszi ,,_'°ám..•. Akit pedig a :kereszt tart, ~ -~ge-zetiil a.~.
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2. A sz·envedés· a- fonák. é·s dacos emberek f.~jtáj~b61 adó'CUlc.
Ez olyan, mint amikor a hideg &-~jlathoz ezo~t.t embert a tr.6- .
pusi h5eégben ·a. fáradság és bóseg.gvötri. Haeo~óan j·á%' e tl'Ó~.
ember hideg:_vidéken. A me1e.g és '&ide.8 klU!a a !'ölnek a ll&llboz 981~
állásától rttg,g. !gy az ambe·r, -. aki saját szabad ~a.ratával rendelkezik - ~ 'ál.la-potben é1: ~ár Isten ~ ~gye~e,
a.kár ellene-·lázö~ •. 1fííFínnyiben Is~ tö?'!éti:fe~ az embernek lelkiegy_e.Il~y_6,t -és boldo~a~-t _Ván hiva_'t!_a_eló_flegi~_!_ - _~· vie.zon_t_ _ _ __
ezen_törvenyek elvetese lel.Kiszenvedest okoz. Is-teu az. O akarata
elleni lázad~- éllipotat nem liá.rnja ·el; ·aotlia;t-~bb te~,
nálja azt,. és me·gmu.tatja az embernek, '!logy ez a f'old nem a.z
o veglege e hazájának van teremtve, - ez számára id~gen ország 12. Kor.
6/
5,l-~zé! viiág kell hogy elo'ké·szitae az embert 8 tökéletes és
örök hazája számára, és e.z ismétlódó balszerencse csapásai arra
szolgálnak, hogy lelkét ébren·· tartsa, hogy ne le~en hanyag, s az
iga.zságt6l el ne szakadjoni nehogy e mul~dó vilag öss~~omlásá!B-1
magával rántsa Az ember arra van· hivatva, hogy TeremtóJével kozösségben élj~ és e muland6 élet bajaitól és szenvedéseitől megszabaduljon és az ó országába, örök boldogságába és örb"k békéjé-

„._ _

be .bemenjen..
.
3 A szenvedés keseril, mint a méreg. De az is köztu.dqtt, hogy
olyko~ a méreg ellen az ellenméreg is gyógyszer és igy, En a szenvedést alkalomadtán keeerü gyógyszerként alkalmazom, hogy hivóimnek az egészséges lelkiállapotát és erejét elómozditsam. - Amint
e. tökéletes lelkiállapotuk biztoeitva ~' ugy minden szenvedés-

·_.;..
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nek is vége van. Nekem nem telik örömöm a szenvedésükben, mert Nekem egyetlen célbm az örök ~6létük.
..
4. Ahogy megeshet, hogy efi:/ kietlen kopár vidéken előforduló
foldrengés következtében a földből forrás buG&YBn elő amely azután
az egész területet átitatja éa termékennyé vál toztatj~ ·.ufir nyílnak
meg bizonyos esetekben - a szenvedés következtében /1/'- az ember
a~iv~ben elrejtett forrásai az éló. vizeknek. Es ekkor nem a zugoló~as ee panasz hangjai, hanem a hála és öröm árad belóle /Zsol t.ll9/ ·
5. Amikor a kisgyennek megszületik lényeges dolog hogy sirjon és hangot adjon, hogy a légzése meginduljon és t~jon a tüdeje; és ha valamilyen okból nem sir,. nem ad hangot, akkor megpac&kolják, hogy siráera fakad~on. Pontosan iQ' van ea a tökéletes szeretettel. Idóközönkint az J::D. gy. ermekeimet ~~área és· ezur6 fájdalmak"
közt hagyom felkiál. tani~. ·hogy imájukkál ·a .-l.élek :tude~e friss er8t
lélegezzen be, hogy· az Hrök életre meg6r1Zzem Skat·.
.
·::6 •.•eit~·~a'zt liB.áeinú~„:~ ~dt_dho:i;~~~~,:kiµ.~ '/zöld/ hé~a
keserll, de .a· .bele6_.·,·ta. rt. al.nla.· kellemee•·t_ll'.U.-a·a. ctl_per6v&l.-·l>U-~ .:.llJ1.
a kere~~5't, _s_em_ egt, ·,_~.,~b1.td:.. j'elen~g„ ·az~~~:eJ:c1.-ut· 1J:o~3a, annak

~~!-!6~~=:~:1:il6 ~fe~:f~~- ~H~!~~--~~:;·.-~~~~~. 3 ~~~~~8; i~" ~ál~

„~<~'. 7.". ~i~or.bi·'.~~~~-rrd i'et~em\~~.:~~~iZM:·4~~~~6~,~~ k~S::,ot-

..„
~-

~-

,'.

i~'.

<
·,
- -~---.:.
:·

-~

'

II. - 1. A zord téli hidegben a fák meg vannak fosztva leveleiktól és ugy tilnik, mintha már többé nem élnének; mégis tavaezszal uj leveleket hajtanak és kivirágoznak, azután pedig gyümölcsöt
hoznak. - Igy történt ez Velem is, amikor k~resztre feszittettem
és ujra feltámadtam; és igy történik ez a.z En hUséges kereszthordoz6immal is /2.Kor 4,8-11; -6,4-10/. Jóllehet az a látszat, mintha
már a kereszt sulya. alatt összerppantak volna és végük van, de ellenkez6legi szép virágot teremnek és az örök élet ·pompás gyümölcsét
hozzák, me y örökké megmarad.
2."Ha egy nemes gyümölcsfa-alanyt egy vad fába beoltanak
m'indkettG árzi a kés metszését ée ezt a fájdalmat el kell v1seÍn1Uk,

~~~tam!~n!~ ~e~:t~ö~~~~~~~zi~n~ ~~!f'k~:3~nt o~!~::;ü-

nilik, hogy igf a gonosztól do n bllnt61 mogm6rgozott embori lánybo
len _ko~e.z~öt Jnem.ooaR a_ -'kere. ~etreteemitáae:m:-&at· ,61-áici";.elaO ·vioeJ,..
lelket 6e az ont dletet bool taok, hogy a jHv6bon mindenkor· j6 gyUmi:Sl~· tom .,ela. de' mégc~ak nem •ie ~'. lid1t"Om-.·.Sa)fii1r,f4vea: :mf.lk~d:hem„tdej&~·· haoEiHt hom8on· áe ozáltal:k1nyilván1tea. Ioten· azo~otetónelt .. d1oe6BA&6t. · ·
·nem ~aes~",fts;d~i:,'~.et;amben·; 1 1)J~~e·~~~- tS~~s)lo1'S:t~ ..fl ke·~az~~- hogy
· ). Ha titeket ezen a világon az emberek rágalmaznak ás Uld.6z. az e.mberel(a·. hB;lál k~serU~8't61-megezabadü.lj8nak·;;·,~ 1 e;~Ab.ogan. eg
nek, ne lep()djetek meg ée ne afgódjatok emiatt, mert ez a világ a
t1ezt_a külsejU: embe;i::nek· kinos.'•·,:,osalr;p.éb.ánJ ~~18· ~a .-·.. -~G'.- pisati számotokra nem egy nyugvóhe y, hanem egy csatatér. Jaj nektek,
_koe,.~J?~Oskos,helyen:t~rt<S_zk~n.1,_~ugv-,mi.ndaz;:-„1ak~J!:nl)ennam.ma:r84,,
ha az emberek ezen a világon hizelegnek nektek /IJt b,26/, mert ez
nagyon_kel~~~e~le~Ul ·~rzi.;!r&Bát.;- ba.-..~.-156~-.embarek,.,:Ursas.·n!a~~
azt bizonyitja, hogy egy_ uton·jártok és szokásaikat követitek.
kell,.· élnie. ,Es·_eB _is· oka-.annék9 amj;..lli18t~:-·egyee· imádko11ó... ·.
aAz Én gyermekeimet dicsémia az ellenkezik a lénfi!kkel, mert fén7
tat ·-~15k/, ·-ak~~a. bµ.D __-ezé9DY.~t.nam:'tu4tát:el.,.;isa~,._:~·y.uUtdl ·
és sötéteég nem fár össze. Ha gonosz emberek kül86 látszatra ellenelvonultak ·~e ·lliint ·remetek't~~s~t'áben..:v:agy-;ba1"langbali·'.·fobt.tták
keznek a saját fajtájukkal és titeket már nem lildöznek, akkor ez
életüket. 6ondold e1,.· ha már kt>z<Snséges .. embe:rek, ."!"·akik' valaha az1nnektek nagyobb kárt jelent, mert befolyásolnak titeket a lelkiéletetén .bUnösök v9lt~, .,- _a,_.bUn·,,j.e1~nl:-é:t~t, oly n -he~en ..~lték el,hogy
tekben és akadályoznak a lelki elómenetelben.
az ilyen táreaekót, .. - mely ugyan: a. saját: fajtája ~.nem tudtA elHa t1 e világba és a világi emberekbe biztok, akkor homokra
viselni, ezér.t ·e!hag:yták,_ ho~ soJ:ia·_:többá v1s.s.za ·na·.té~3enak·1 épititek házatokat; mert ma felmagasztalna.k, holnap lealáznak: benmilyen:'rendkivUl -nehéz ~s fáJ.dalmae' u··a:kereszt, maly· az·:811Jáll
neteket, hogy nyoma se marad emléketeknek, mert ók minden dologban
-volt; Nekem,··aki. a_Szeritség Forrása. ve.s:yok~~~éSbb· mint_· )j"áven! á't .
állhatatlanok. Amikor husvétkor bevonultam Jeruzsálembe, akkor a
álland6an.bllnökkel terhelt emberek kl:Szt.ke.u.8-tt:élnear Ezt meA'ár'tömeg egyhangulag kiáltotta: nHozaanna, Hozsannli!-1" /lllt 21,9/. .
·
. t~ni,és:igazán méltányolni,·.~ijhaJ.ad·.mindan :emberi túdást.éa 'rtelEs amikor három nappal késóbb látták azt, amit En megmondtam az ó
met; ~ezt .. me.guk ·az. ~alok. -~~ áhitozV& ., cBOdáljálr /l;.Pét 1,12/. Bár
bUnös és önző életükról, azonnal megváltoztatták érzelmeiket és
-----(ik-/az-angya.:lok/-:-a-~er.~mtée-elótt. -tudták~boa,--Isten-:-a-ezerete't~J------·-~----·ord:ltott ák :-.,Kere sztre-vele-!-Kere sztre-vele-! 11 -/-Lk-2-;„21-/-.-.- - - - - - mindazon·által ·saját.-maguknak~1-s-=:tt;l<S1J;e-o·sod·álcato_s_és_b&mW.atoe, ·· - - - - - - - - - -.-Ha-"8gf°~zer megesik ho_g:i_e~esak, vagy akár vala.mennyi hivő
4
hogy. Isten _szeretete oly naQ~ ho'gy o· maga9 '&Z -~~berek inepentéséfélreértésból ellenetek fordulnak es bánta.lmaznának is, ezt ne. tartért és az l:SrtSk élet· elnyerés~rt ~mber:rá lett·,-„~s a kegetlen kesátok szerencsétlenségnek. Végezzétek csak tovább hüségesen köteles. reeztet hordta.
·
· .
· ··
·· - · , -..
· ségteket a Szentlélek vezetése alatt, akkor mellettetek lesz, ...:· 8.: Már „ebben~:~z :életben megosztom.·a· kerentet azokkal;' akik
amint tudjátok - maga az Isten és a mennyei seregek.
Bennem· maradnak·, 4s::sz~nvedéeeikben velUk·vagvok ./Csel 9,4/ •.. Bár
Ne veszitsétek el türelmeteket, mert közel van az idó, amikor
. ők teremtmények és .Eb a Teremtőjük, -:Jnégts. velUk. vaaok, -- ahogran
minden szándékotok és tervetek, és önzetlen szeretetetek az egész
a lélek· a- test~e!• Ez a kettcS, ;-~ noha más-más· lá117ak - JmSgi~ ·annyivilág előtt ismertté lesz. Akkor minden - a jelenben végzett - tetra egymáshoz kötodnek, hogy· ha a testnek. legkisebb tq.gja szenvedi
teitekért és a hUséges ezolgálatárt dicsóségben lesz részetek.
az értelem azonnal tudomást szerez. róla·. Igy v~ok. El:u 6let és éNekem is - az emberek megváltásáért - mindenről le kellett
~ek az én gyermekeimnek, és ék ~gyszdlván, az Én· testem és tagja.Ln.
mondanom, és Engem is mindenki mellőzött; de a vé~én mindent viszEn osztozom velük minden szenvedéeUkben és.bánatukban, és átsegitem
szanyertem. Azért hát ne lepődjetek meg, ha a vilag elhagy benne6ket az igaz világosságba. .
·
teket, hiszen /a vilá8/ magát a.z Ist.ent is elhagyta. Ebben lesztek
igazán, mint mennyei Atyátok gyermekei elismerve.
9. Én magam hordtam a keresztet. Azért tudon Én a kereszthor-·
• Ne gondold, hogy azok az embere~, akik d~skálnak az élet-·
d6kat is megszabaditani és tökéletes bizton~ás~ ·megtartani, még
ben, és5 világi ügyeikben mindig szerencsesekne~ latszanak, ho~
ha az üldözés.tüzének közepében járnak is •. En jelen voltam a három
azok mind i~z Istenfélő biv?k~ _mert legtöbbsz~r az ellenkezoje
0

-. .

ifjunál a tüzes kemencében Nebukadnezarban, ahol minden düh ellenére nem vol ~ hatalma, h~GY megsebezze, éket /Dán J, 23-25; 1.Péter
4,12-lJ/. Aki a keresztsegben a Szentlelekben ujjászületett annak
sem az Uldöz~sek tilze, sem más veszedelem nem árt, mert Ben~em állandóan békében és biztonságban marad.
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- 26 - 27 - áll fenn. - Azok a birkák, aoelyek a dusabb legelő keresése közben
6. F E J E Z E T
a karámtól és a ivájtól távol a bozótba tévednek, kiteszik magukat
annak a veszélynek, hogy ragadozók megtámaujrut és széttépik őket
hl e n n y é s p o k o l •
ami be is következh~t. Mégi~, amelY,ek a karámban a pásztor közel6ben maradnak, - habar gyengeknek lotszanak is - biztonságban vannak
r. A tani tv ány : Mester, mi a menny és mi a pokol,
a pásztor gondoz~séban. - Igy különböznek a hivók és hitetlenek is.
és hol vannak. ezek?
6. A hivók és hitetlenek élete ke~detben nagy hasonlóságot
mu.tat, de ha eljön a vég, akkor olyan killönbsé~ mutatkozik köztük,
A Itlester: l. Menny és pokol az a két ellentétes állapot a
mint a kigyó és a se1yemherny6. A kigyó, akárhanyszor is vecllik,
11
·1, b
E
b ·
mindenkor ki~ó mara.d; de a selyemhernyó, ha rut burokját leveti,
sze emvi aq an. •zek az em eri szivbol indulnak ki és alapjukat
t
t é
~ t · 1
ik
,
ebben a vilagban vetik meg. Ahogyan az ember a saját lelkét nem
j
erem m ny ~n Je en
meg es mint egy finom, kedves lepke repláthatja, ue;y a léleknek ezt a két állapotát sem láthatJ·a. Azonu
dee körUl a levegőben. - Igy történik ez a hivóvel is; amikor ezt
b
•
f
i
,
é
an o pontosan elismer ·a sajat bense j ben. ugy, mint a fájdalmat
6 testet leveti, a lélek ~önyörU állapotában emelkedik föl. az
örökké
6
ha iltést kap, vagy az édes izt, ha édességet eszik .. A séri.ilés
val mennybe; ugyan kor a bűnös a halála után nem lesz más,
okozta seb terjedhet, a fájdalom fokozódhat és végre elmérgesedve
ce_ak elf!b~~e~elyemherny6 ·a burok:jában beszUkill t,· a kényszer éa
halált okoz; és az édesség ellenkezőleg, emésztése folytán fokozza.
kU d 1
áll
t 'b
mi
·
az erőt. - Ugyanigy egy elkövetett bilncselekmény okozta fájdalom,
· z e em
apo a an van ntha. a kereszten szenvedne, - ~ ápv:af!:/ egy j6ceelekedet öröme, _ egy bizonyos fokig, közvetlen, igazpen: ezen l,étárt va16 küzdelemben erősödnek ~- ·azárnyq.i és kéaziti
nak látszanak, _ de a teljes bUntetés't vags a teljes jutalme.t csak
el6 .masát az.::elktsve:tkezc5 élethea •. - Ez törtenik az En gyermekeima szellemvilágba való bel~pé.akor nyerik el.
·
mel~is: amig testben dlnok a szellemi haro- h ellenmonaásokban,
sóho.jtvn áe vágya1cozvo. várják a ozabadultfoukat. Da a kereezthordo· 2.' Az ember azon a világon hosszabb id8re aohu sincs mogeUzáooon nyomok-Tőlem or6t, - toljoaen ftslozerolvo óe folkóezitve. _
godvo egy állo.ndó holy~·lOttol, hon'om md.ot koros, múo környozototi
az tsrijk iSlot ezdmórn·/Róm 8,2J/.
·
.
'
'.·
móa ktsrnyókot. Ebb6l vilógoonn lcitUnik, hogy o világ mulo.ndó do . 7. ~A láleknek,'o harci dllapotónok ktszopetto éo dllond6 kereemtgni eohaaom tudják lciológitoni. SolclcaJ. inkább koll nol<i ogy tartós
· hordozáeában lm osQdál.ntos sdvbeli békeaaáget adok nekik,· bos:J tUés mnradand6 Ól.lapot, amely az árzolmeinek és kivánalma:l.nak kedvez •
. relmUket el n'e veaziteák. Példáu11. B.mikor eS":/ hUe6gee véri:anum melHa. a keresésben a valódi állapotot Bennem megtalál~a, a.l<kor nem
lettem ez6ban és ·tettben tanuskodott·, m.egfogt& az ellenségei ás
fogja tovább a változatosságot keresni, mert a tökeletee társaság
fejje~ lef.elá akasztották föl egy fára. h'bben a·helyz~tbem olyan
és boldogs~ senkinek sem lesz unalmas, s még inkább óhajtja ezt
bék.Se· volt a. kedélyállapota, .ho~•„.nem· érzett sem szenvedáet;. sem
. a· test és lelek. Valódi békességet egyedill csak az igazságban leezégyent,. han.em. tlldtszóihez' fo:i'dul t„.ée ezeket _mondta: - "Ez a imSd,
. het elérni, mely egyedüli célja az emberi léleknek.
ahogy.ti·vel~mbántok·-nem-~.jesz.t,_me.($j·s6. t.-n.em ieitélem el, meri
'.Olykor az emberi szivet - anélkül, hogy gondolt volna rá,
e vilá.Rban,· ahol. minden a:feje tetején. áll.és semmi óazinte becallvagy kereste volna - hirtelen öröm vagy bánat szenvedélye fogja el.
leteeaeg nem ·1áts~ik,. én- sem várhatok. mást.· T.i .S:Zt hiszitek, ho&:J
Ez olyankor a szellemvilág kisugárzása - e,z. égből, vagy a pokolból.
a sa;fát meggy6z5destekkel ellenkez6leg ekaeztottatok fel, de a val.6Ezek mindig Ujl"S visszatérnek hozzá.· Az egyik: az erény, vagy a büságban most vagyok a helyes beállitásban. ;Ugy. vagyok itt, mint a
nös szenvedély lassan.ként, fokozatosan - lelkiállapotához képest kép a képvetitóbena csak ugy mutatja a helyes képet, ha fejjel leeluralkodik benne, attól fU~gően, hogy melyiket részesiti előnybe
feH van beállitva. ·'Annak dacára,. hogy szemeimmel a világot fejreés vall·ja magáénak. Ilyen modon már ebben a világban, az emberi
állitva látom,, ie;y mégis Istent és a mennyei vilé.~ot helyes be8J.liszivben kéezi ti elő az alapot a menny vagy a pokol számára, .és hatásban látom. Ee hálás vagyok Neki ezért a dicaóseges keresztért".·
lála után me~ át oda, ahová az ő vágy.agy szenvedélye ebben az ·
.
a. Néha' körin;rU lenne a hivókn~k az Én nevemért .vértanWiak.
életben előke szi tette•
.
lenni. Mégis szilksegem ve.n Nekem élő tanukra is, akik mások iidv.éSs·
3. Egyesek azt mondják, hogy minden fájdalomnak és 1$ondnak
,,_-~•-----sé géért-naponta-éló-áldoza tot-ho znak-/1. Ko r-1-5 ,-Jl/..-Me gha.l-ni-k<Snnyil·,.----------a_gy.ökere_a_v::ágy_,_é s_e_z~ rj; nem jQg9 s a IDfill.J1Y. ei boldog§.~g e s Istende áln1 nehéz;--mert a hivó él~te-enny-1-,-mint-naponta--u-j-ra-meghalnl.--- -+--·-----nel-:való- közösség_után.:__v_ágy6dni, mer_t __ az_üd:v:össég éppen abban __ áll,
Akik pedig kés~ek arra, hogy Enérettem életüket odaadják, azoknak
'
hogy minden vágyat megsemmisiteünk. Ez épp olyan balgaság, mi~t ha
része lesz az. En.dicsóségemben és Velem örökké örvendezve élnek.
1
egy szomjas embernek azt tanácsolnánk, hogy szomjuságát fojtsa el,
·
·
ahelyett, hogy vizet adnánk neki inni; hiszen a szomjuság és a vág:/
- "
9. Jöjjön bár a:' szenvedés és fájdalom, a gond és bánat fellege,
hozzátartozik az élethez. Aki a vágyat és a szomjuságot el akarja
amely az igazság napját sötétbe bori tják és saját tekintetedet elhári tani anélkül, hogy kielégi tené, az elpuszti tja az életét, ez
takarják, --.ne ijedj meg, mert ez a felhó életed utján áldásos ee6t
pedig nem üdvössét1et, hanem halált okoz. Ahogyan a ezomjuság felfog a fejedre· hullatni, és az igazság napja ujra fölkel neked, ée
tételezi a vizet es a viz arra való,· hogy a szomjat oltaa, ugy a
soha többé nem fog lemenni /Jn 16,20-2~/.
léleknek az igazi boldogság után a vágy a feltétele. Ha lélek ót
me~alálja, Aki a vágyat belé plántálta, akko;- sokkal nagyobb kielegülést talál, mint a vizre szomjas ember. Es a lélek vágyának
ezt a beteljesedését mennyorsz4~ak nevezzük.
4. Ebben a világban sokan haso~litanak ahhoz az emberhez,aki
szomjan halt, dacára annak, hogy az Oceán kellős közepén volt, mert
a tenger vize nem tudta a szomját olt<:n~, vagy az élet~t meonenteni.
Pontosan igy vannak azok az emberek, akik a szeretet vegtelen tengerének közepette élnek: mert engedetlenségük és büneik miatt Isten
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keB:Velmének friss vize számukra. keserU, igy szomjan halnak. Azonban azoknak, akik ~neiket megbánják és Hozzám fordulnak, azok
számára a. szeretet Oceánjából éló viz forrásoz:}k és ók Benne, aki
6ket szereti, békét ée megelégedést találnak. Es ezt is mennyországnak nevezzük.
5. Sok ember annyira, á:tolja a világhoz való szeretetét, hogy
- annak ellenére, hogy a.z En gfermekeim példákkal és ta.nitósokkal.
szivüket az égre irányitották, - a földnek vonzó ereje lehuzta
őket. Igy ha.sonlitanak azokhoz a kövekhez, melyeket a ma.ga.sba do~
nak: ,azok visszaesnek "a ,világba", és irányuk végre i'e a pokol. Ha megis az ember - sziveben tgaz bánattal - Hozzám. foroul, akkor
megtisztitom szivének.templomát a szeretet ostorával, és szivét
mennyei lakássá avatom a királ~k Királya számára. - Ilyen ez
evllági életi. a. királyok dic~sége és pompája ·ma;. még látba.t6, ,da
holna-p már :porba hull·. De akik az .Isten ország~· a fiai le'sznek,
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súgos szegénységben h~lt meg és semmit sem sejtett a kincoról, amelY,en éveken át ült. i-liut;Jn oly sokáie egyazon helyen ült, qanueeá
val t, hogy ott valamilyen értéket rejtett el. Ezért a kormanyzó
azt a helyet felásatta, és ime értékes kincset tártak fel melyet
azután a királyi kincstárba vitetett el. - „Az én szavam teljesen
közel van hozzád, a te szádba és a te szívedben" /r.Iózes 5.k. J0,14/.
10. Akik a. hitéletet nem ismerik a.zt mondjók, hot;y lehetetlen valódi békességet és mennyei örömet elérni, ebben a gondterhes
világban. De akik a lelki életet megtapasztalt<ik: tudják, hoor: ahogyan a sarkvidéken a jégmező közepén forró vizforrás fakad, U{!;'J
folynak ebben a. hideg és gondterhes világban a hivók azivébe a melillynyei béke foITásai, amit. a Szentlélek elrejtett tüze hevit bennük.
11. Isten minden embert mintegy azonos várból teremtett és a
saját haeonlatosaá~ára alakitott; azonban mégis különböző tehetséggel, hajlaminal es erővel ruházta föl. Ha a világon minden virág
szinben ás illattal egymáshoz hasonló volna, akkor a világ arculata elvesztené varáEslatos vonzalmát. - Ha a nap sugarai egy szinee
Uvegen lcereeztUl su~ározno.k, ettél a napsugarak szine nem változik,
de a ezinee ;uvegeri a~ diszes ée szép világitást nyujt. Ugyanigy
nyilatkozik -meg az ·Ieazság napja, ugy ezen a világon, mint a menny9en, - a hiv6k 60 ozontek istenadta orónyeik áltol mindenkor - az
2 hat1'tr-ta..lon d1oo6o6go 60 ozorototo. Ie;y maradok 6n bonnUlc 60 Ók
Enb~nnom, ~o tsrölckdtartó th:'timbon looz r6azUk.
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·· „. ._, · 6.- A 'bunaz6i(.:'ezei-étik ·ifiás~· :;)B:Ta,it ·.8úcnm1:," :evétJb61' ·az. áml>e~, jó~ _vagy ·r<?e_sz.e.k ·."° ~"bez"árjli:k :-'a ;leJ;cáB\ikatt. !l°a~·;elDte~e~~ ~mul.:.. ·

rek

rdl.,. Az anya:Ri j:avaknB.lt az: ~ld.ráeá~ add18.vanre~s •. '.ámts ..~
ombóronivok UM,t,6r.•cSa· Toroin:t6~Ukt61 el·.'vánn~ ..eár.f;ti~·„A.JDde··: ~ a··
· ,Hivok. drjn,, N~ld···-· ..:.. aki mindig;;a ez1"fek ajt&~~d.l)~·l tfo"koi>os
/Jel J, 20/ - nyitva vannok, 1akkor ..„a omivek v;dgt~ ·óe .Bdvársáea Jd. ...
· elósUl. .Akkor már' nem loeas · omtlke~g ··armt_ hó§i.:a 'llázamt tieéárjdk.
Mori ahelyett, ·:.~ogj'":máeok :javait,·el,lol)jax de oiaártaJ.:'.ts~baD ·
kárt. te'gy~nok ;: valamennyi,en~ e~óanak. ·.azore_ te~~en·::~oii'iák :~~ol;sQ.n1_.
Ha az emberek Istennek·megSdiák,azt,~·~.Ne.k1~·jár.; aikor.aB ·o ame-
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· "· · . 7. · Ainikor.::En.·az . elet'em:et .. a.z.. _eiriberieege~- "a.· k~re~aten•odsá4tam
1
A Mesteri : 1. Amma friseesé~ és maraQ.and6 béke, amelyet a. hi. és ·1gy_ a ~CSsl:Sk~t :·a .P~ko.ltól •·6Jn:entét'f;eni, --·é1f.4Jtet·~ e· m&~·be·,!V.~
. '·.
vók önmagukban birnak, abból adódik, hogy En a. szivükben jelen vazettem, Bkkor·u§ani:g .Vel~m, .a-~ét.; 'ol~emon. "~4-t.:·:btlnB~·:;~s''~t.
._.
gyok, és e. Szentlélek az ó bőségéből életet lehel beléjük. - Akik
Hab'r mi. hárman látszCSl.ag ·egy' sOl'"sban szen'Vedtu:Dk;·. 'did:s lalki'~'zi1· ·
pedig azt mond'ják, hogy a lelkiöröm csak a sziv gondolatainak az
te.lemben nagy !Olt· a killönbség. Emr~e. ~:.;k.é.t~-~~z!U: ·Veiem. szemben
j ..,: ·
eredménye, bs.sonli tanak ama balga férfiuhoz, aki vakon született
bezárta a szivet és bUnbána.t n&lldil. halt m:agi,·a.iná.Sik azouban.meeés a még hüvös évszakok idején kiült a napra. mele~edni. Amikor megeyitotta Nekem a szivét_ igaz· báruittai;: ·aa :Ve:J.,em. ktszéSsdgbeO m&gta.-.
___·
kérdezték tőle, hogy mit gondol a nap melegéről, o makacsul. tagadta,
lilta az Uetet, és aznap.bement Velem~ Paradic.somba /J,.k 23,39..;43}.
.
hogy a napban egyáltalán ilyesmi létezik és igy szólt: - Ez a. meleg,
Ez a Paradicsom nem csak a siron tul létezik,- ·hánaizt'inár.most kez- ·
amit most küleóleg érzek, testem melegéből jön és nem más, mint a.
d6dik el az·emberszivekbt'jn,.. nolia a 'Tilág szeme· el61 al.-van re·jtve
gondolataim. erőteljes miiködése bennem. Amit a.z emberek mesélnek egy
/'fik. 17,21/. ·..;Egyike az En hU.vértanuim.köztll.9 Dliutáil ·kimondhatat,1
nagy tüzes gömb~ől, mely itt fönt az égen lebe~, az mind esztelen_lan kinokat szenvedett kmz6it61.- ,már köz'4 volt a halállioZJ
,.
ség. - Ezért tehát: "Vigyázzatok, hogy senki felre ne vezessen bölaneyira ~l volt telv~ ~a ~e~~~~mtól,_,_-_~~g,f'Jiozz-ájulCfördiilva-i"fJ1_=-----1-------c--'selet-t·e·1-é·s-hamts-tanitással--..--ami-emberi-ba·gyományon-s-e-vi-lág----sz6lt1 tt..o bár mawithatná.m· szivemet as megmutathátiiamaiiit' a·cao_dá-_____
--e-lemelnal:ápűl, _nem--p·e-di-g-Kri:'sztuson" /Ko1-2-,-a/-;---- . latos békét,-melynek birtokában ~ok é.s amit·a vu~·nem adhat,
'
/
én/
sem el nem vehet 1 ·Akkor ti meggy6z6dnétek az ó igaz_sájár6l, ·azonban
(
2. Ha e. valódi szerencse az ember gondolatain okosság
ez ama Ti tokze.tos Mmna"; és„ez. láthatatlan~ A. .halála. után az a
mulna,
akkor
valamennyi
filozófus
és
mély
gondolkodó
tuláradna
a
1
balga náp k1tépte._bel6le a szivét,.mert.azt.re_mélte, ho:f valami érboldogságtól. De a világ bölcsei - kivéve, a.kik Bennem hisznek .c, be
d
mmit
1ialáltak
.....
al.· .e.„
valamennyien nem szerencsések. Ami nekik van, az csak egyfajta
ték e t · tal w.
nne-,. e se
·sem
· · ,.- me.n· a .metll11e , v osc:r.e
futólagos elégedettség, és. azt u~ érik el, hogy bizonyos irán~ceak azok számára ismerős,, akik. azt .befogadják é·~ benne békességet
elvet követnek. _ Azonban En az embert ugy alkottam, hogy- termelelnek.
.
· ·· · ·· ·
·.
.
szeténél fogva. kész a Szentlelket fogadni.Mert ez e.z egyetlen ut,
, e. Mária teste, melyben Éli testi el.akban néhány h6napig laka.melyen ezt s mennyei életet és örömet elfoga.dni" tud ja. Olyan ez
tam, n·e·m volt oi.,..an áldott hel~,-.mint a. biv6 sBive, amely: Nekem
mint a faszén; melynek természetes tulajdonsága.: tüzet fognii
állend6en l~ást ad, és amelyet lm mennyor~zággá 1;eszek 71ik 9,27/.
de oxigén nélkül nem tud tüzet fogni. Ha. a Szentlélek lelke nem
9. Sokan vágyódnak a menny után, de 6k félreismerik azt, a
tud az emberi lélekbe belépni, akkor sötétségbe marad és sohasem
saját eeztelenségtlk miatt. Egy szegény koldus 21 évig Ult egs eltud ebben az igazi és maradandó örömben örvendezni /Jn J,8/.
rejtett kincakamrában, és nagyon vágyott arra, hogy meggazdagodjon,
J. Az ember szive és gondolatai olyanok, mint a hegedü va.gy
és minden pénzérmét amit.kapott, rakásra gyUjtött. ?Jégis nyomorua lant hurja.i. Ha ezek jól ki vannak feszitve ·és felhangolva, ek-
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kor egi vonó vagy pengető érintésével gyönyörü zenét varázsolhatunk
belőlük. Ha viszont a feltételek /hangolás/ nincsenek meg, akkor a
hurok érintése csak hangzavart fog okozni. Hogy szép hangok szólaljanak meg, - ha a hurok is :f'el vannak hangolva, - az továbbá a levegőtől is .függ, mert a leveg6 hullámai közveti tik a filliinknek a
hangot. - Eppen ugy, ha a gondolatok és a képzelet össehangba kerillnek az emberben, kell hoBY a Szentlélek lehellete közremüköd~6n.
Ha ez megtörténik, akkor megszólalnak az emberezivekben a menn7ei
énekek és örömteli dallamok, ugy e földön, mint a mennyben.

J

I

ma •

Szeretett r.Iesterem!

III. A

tani1V~

Mester, id_ónként ugy érzem, hoa a békesSl§g
és a lelkiboldogsag
a-pota elhagyott. Kérdezem: ez azért v: ~rt
1- l
titkolt bUnöm van? Vae;y .létezik még e& másik oka .is ennek,
'n nem tudok? ,:_ „ ' . , , !__ : _;:, .~~'--' •;„ •
·•
.:
~. ·..
. „... ~.; ·.·.l~-.,'f'~"!;· ·--~ , •• ,' . „;
.
..„.
.
: .A ?&ster_s l. I~n;';'.~~·ha~~~.en~detlenSégb6l BB'1máz1k
- De alk9.lomadt~· 1·átszól~g.:'':-·:·rö_.v~~~1d6re' -· el~gyom aa 4n Q8:m&ke1met, és aklcor: elha·gfatottnak.·ée. DyustalanoknBk •rzik znasukat. -Ba
,- 6k ebbori :az -ál.lapotban."találj'dk)msukat,~, GHel · izL beigazolom nekik
" a tótllleseo dn„jUket éo· nB.B1·g1;ens~eésWrot,· .h .. megtonit~m. Gket1
bogy ők N6J.QUI nl3lkU1 nem··mösoki·.mint halot11i_ ooontvúak. /Bz. ll l/.
& ozt am6rt taozom, 'nob;!' -~ & 1' olkiWkeooós: dlle.potábnli1'.oltolehoók
valódi holyzetUko1f, önma
at ~oton:Lteék ~o .e ~ozkoadgWcben n pokol bUntetiSeábe eaeonek . Ttm ~Jtf>a ·'1'ud 6l. Bz 14112-171.• Bzdltal amereznek gy-akorlatot és kapne.1_« navelást. :.l:l~_ ha aJ.ázatosan·Bennem ~
radnnk, Aki 6ket alkottam, Bkk9.~ a„m~01.ben · tsr6k. ~é>ld9.ge48ban ·to~
- nak örvendezni·.·
:::„ -_ :'«.'~~>··~·~:·„;-J._:~~~·"~'.i'~.:~;·-.„1\-~.':.:;·:. «·• .~-._~:;;"~· , ·
2.· OiykC?r,· .ba·. áz. tn„·gy~~k~iiinii.i::~'~'e~~---,~.
a Ulak
teljességével betöl'f!ö~,
or ._a:z-„.~et~i. ~ldogeá«tdl. __4e tSrtSmtól
tuláradnak oly·ann;y1re:, :hogy ·a· dlcScS~gn~· és.·.-áldi1.anak ezt az a~én: dékát nem tudják 'elviselni•·- min;tegy· kábultug.;;.. vagy.' öntudatlan .Ulapotba esnek. -Mari test ··b vez..,Iat·en~ orszáslt:.nem ör8kölhet1a
ugyanUQ ,· a rothadó· nem, ij~kölb~tt. a~ eny~szhetetleni. mindaddig,
mig az emberek ·a halandds·ag hatálmátol me·g nem aze.ba.dulnak '8 a
dios6eégbe fel nem ~tetnek /i~Kor 15r50.b 5); -~. Bdm 8;19-22/.
Akkor az én akara.tqm= a ·föld tin minden tere:mti::zd!J7ben beteljesedik
ugy 1 ahogy a menn7ben. Akkor minden fájdalomnak és- ·szenvedésnek,
gond- és sóhajnak, bánat- és halálnak örökre ·el kell mulnia.
Es valamenny 1 gyermekemnek be kell mennie Atyám országába a Szentlélek örömébe, és ott.kell örökké
uralkodniok
/Jel 21,41 22,5/.
J
•

A Te különféle áldó.said és kec;yelmeidért szi.vemet

tuláradó hála és dicséret tölti el.
De a szivem és nyelvem dicsérete kevés nekem;
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nekem tetteimmel kell bizon~itanom, hogy életemet a Te szolgálat~dra szenteltem.
Hála és dicséret Neked azért, hoeY eneem - noha méltatlan vagyok - a ho.lt.Ub61 álet1·0 hivtál óa en,q;om mogtlrvendoztottól n To lcözöooógodbon 6a ozorototodbou.
Én nem iamerem mat;6Jllat annyira., amennyire kellene,
sem a hiányomat. De Te, 6 Atyám, ismered teremtményeidet és jól tudod a hiányosságait.
Én magamat sem tudom Uf!:J szeretni, ehogy Te szeretsz.
Magamat igazári szeretni annyit jelent, mint szivvellélekkel ama határtalan Szeretetet szeretni, amely
engem ·életbe hívott. Es ez a szeretet Te magad vagy.
Ezért Te nekem egy szivet ad t.ál, hogy az csak ef!3 felé
irányiteon, Tehozzád, aki azt terentetted.
Mesterr A Te 18baidnál időzni nekem sokkal jobb, mint
a világ legdicsőségesebb trónján ülni, mert ez az
örökkévalóság országának trónját jelenti.
____ És __ mos:t_szent lábaid_.ol.tárára_teszem maga.mat _égó_.áldozatul.
Fogadj el engem kegyesen és hésználj engem a Te szolgálatodban, ·ahogyan és amikor Te akarod. Liert Te az
enyém vaf!3 és én a Tied.
Te engem eSf marék porból a Te képedre teremtettél és
arra jogosi tottál, hot,'Y fiad legyek.
L!inden tisztelet és dicsósée, dicséret és~hála leQ'en
Neked örökkön örökké. Amen •
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Frieo Melzer
SADHU

SUN DAR

ÖSSZEGYUJTÖTT

Má s o d i k

SINGH
IRÁSAI

r é s z

Valósóg és hit
Elmélkedések

Istenről, emberről

és a természetr61

Sadhu Sundar Sinldi ,Öeszegyiljtött Irásai"-nak sorozatában
a második irása a: "'ValÓság és hit", melyben Isten szeretetéről· -'
és az ő csodálatos alkotásáról: a természetról elmélkedik.
·
Azonban, hogy a Szerző lelkivilágát megismerjük, kell,hogy

~------1---------~--~--~---~~~~~-~--~--~--~-~-~I~---életével-és-isteni-elhivatottságával-közelebb-is-megismerked--~-~~---~

- - - j ünk.-Ezért-részben

a-saj át-i-rását-kö zöl-jUk, - amely-ben-származását, neveltetését és csodálatos - szentpáli megtérését irja le.
Ezután egy 1922~ben kiadott &letrajzb61 három olyan eseményt
közlUnk, amely mind a három egy-egy vértanusé.got jelentett számára: - I. Megmérgezve, - II. Az alsó halálos itélet, - III. A
második halálos itélet; de amelyekből mindannyiszor - Isten
csodálatos akarata fol1tán - az utolsó órában megmenekUlt.
Ezekből meg fogjuk érteni SUndar Singh-nek az Ur Jézussal val.6
bemsó kapcsolatának mélységét.
E három eseményen tul még sok csodálatos élményö volt Sundarnak:L - pl. találkozás vadállatokkal, rablógyilkosok megtéritése,
az Urnak csodálatos gondoskodása. - Azonban életének legszebb
gyUmölcse és öröme édesapja megtérése és megkeresztelkedése volt.
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~.aját

élmcinyeim a Krisztus nélküli és a kricztusi életemben.

.i::n eGY Sikh-csalridban születtem /Sikh törzs Punjab-ban, Rempur
városban, 1009 szept.)./, mely vallását illetően a hindu vallás tanát tekintette leclényeeesebbnek, és' anyám volt e vallásnak büséges, eleven p~ldaképe és képviselője. Szokása volt kora hajnalban
fölkelni és fUrdés után a hindu szent könyveit olvasni. Az ő tiszta élete és tanitása rám nagyobb hatással volt, mint a család többi
tagjára. Már korán, kicsi koromban belém véste azt a szokást, hogy
ha fölkelek akkor első kötelességem, hogy imádkozzak lelki táplálékért és Isten áldásáért, és csak utána foeyasszam el a reccelimet.
Néha mégis azon voltam, hogy előbb regcelizzek, azonban az én Istenfélő anyám belém sulykolta néha szeretettel, néha meg büntetéssel,
érzékelhetően azt a rendszert, hogy előbb Istent keressem és azután
egyéb tennivalóimat. Habár én akkor még tu1 fiatal voltam ahhoz,
hoey ezt értékel~i tudtam volna, annál inkább felisoertem ennek
hasznát később. Es most, ha valahányszor arra visszag9ndolok, nem
tudok eléggé hálát adni Istennek ezért a nevelésért. Es soha sem
tudok elég hálás lenni Istennek azért, hogy nekem egy ilyen 'jó anyát
adott, aki kora eyermekséeem idején belém ömlesztetté a szeretetet
Isten irónt, és az isteni félelmet. Az ő szive volt az én leejobb
tool6Gi6m; óo o.monnyiro t6lo tellett, jól olőkészi tott ongom, hoe-y
ogylcor mint Suclhu /hithirdető/ (\Z Ur ozole;tUo.tóbcm mtucöd;Jok.
E.gy Pnndit 60 orcy Sodhu.
Néhtiny óvig anyám tani tott engem a hindu szent lcönyvckből. Kósóbb átadott e{!:Y hindu Panditnak /Sa.nekr•t-tudós,oktntó/ é~ egy
örog Sikh Sadhunak. Ezek naponta két-három órát szoktak nálunk eltölteni, hoey engem tanitsanak. A Pandit ec;yszerü tételeket tanitott a hinrlu kö~yvekből, és amikor meghalt. egy másik Pendit tanitott a Senskrit-irásokra. A tiszteletreméltó Sadhu a Granth-ot
tnnitotta nekem, vagyis a Sikhek szent írásait. Én elfogadtam eme
tant és bizonyos vi{:asztalást is nyertem belőle; de én mégis éheztem a Vll.l.ódi békesség után. Ok engem,nae;,y együttérzéssel tanitottak
és a saját jó tap~sztalataikat szívesen közölték. Azonban ók azt az
igazi áldéíst nem birtokolták, amely után az én lelkem sóvárgott. Hogy
is tudnának ők azon seeiteni, hogy azt/a lelkibékességet/ megtaláljam?
Az apám.

Szokásom volt, hoey sokszor éjfélig olvastam a hindu irásokat,
hogy valamiképen a lelkibékességem utáni szomjamat csiHapitsam.
Apám sokszor fieyelmeztetett: „Artani fog az egészségednek, ha te
-----i--------------------------------------------l----~k~é,ső
éjszaknig
olvasol". Bár az én szülői házamban sok minden volt,
ami engem
boTdoggá-tenetett-volna-;-a:zonbrui-e-zek-nem-gyakoroltak
________
-- ------ráin vonzó-nátást. Ap-run6oKszor mondogát-ta: „A--telforodbatf a -fiata- lok nem gondolnak násra, csak a játékra, szórakozásra; hogy van az,
hogy téged már ilyen fiatalon ez a szenvedély megfogott? A későbbi
életben van elég idő ezeken a dolgokon elgondolkodni. Nekem az a
gyanum, hog,y te ezeket a bolondságokat anyádtól és a Sadhutól örö~
költed.
A Pandit és én.
Többször kértem a Pandit-ot, hogy lelkinehézséieimet oszlassa
el, ő ezt mondta: „Ugy tünik nekem, hogy a te nehézségeid egy egészen ritka jelenséG• En csak annyit mondhatok neked: ha te felnősz
és lelkileg tö~b ~npa~ztalat~a1. és ismerettel rendelkezel majd, akkor ezek a nehezsegek naguktol ell!IUl.nak. Most ne §Yötörd magadat
ezekkel, hanem tedd azt, e.mit apád neked tanácsol'. Én pedig azt
mondtam nelci: „l::s ha én nem élek acidig mig megnövök, akkor mi lesz.?
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Azonkivül az éhsécnek én szomjusáenak a csillnpitása nem fücG a kortól vagy, hogy valaki kicsi vur;y nae.:y. Ha ei;y fiatal lrnnyeret kér,
aldcor azt fo~j:ítok mon<.l:mi neki: - menj játa~nn;i. és ha majd meGOóez
és ez ir,nzi ehsciget rneeérted, akkor fo~sz kenyeret kapni'? ! - Vnj jon
a játék megnyuetatja ót ha az éhséG kinozza, vegy étkezé~ nélkül
meg fo~ élni mire naG'Jra nó? lllost kell neki enni aclni ! J:.:n most nngyon ~hezem lelki-kenyérre. Ha neked ez nincsen, kérlek, mondrl meg
hol és hoc.van juthatolc hozzá. Ha azonbGn nem tudod hol kaphatom meg,
azt is mondd meg nekem". A Pandi t azt mondta nekem: "Te ezeket a
mély szellemi doleokat most mé~ nem érted. Te a szellemi életnek
ezt a fokát nem tudod egyszerre elP.rni. Aki el nkar oda jutni, annak hosozu idóre van szüksége. 11iórt olyan sürgős nelced oda eljutni?
Ha ez az éhaP.g ehben az é],etben nem nyer kielégülést, akkor a te következő uj jl:Íszületéseukor, - fel t .!ve, bOQ! tovább fogsz törekedni
ezért." - Amint igy be~zélt fölkelt és eltávozott tőlem, de feleletet nem adott.

Bátyám és anyám hal~la.
Ezutnn er:;y idő mulva meghalt az anyám /14 éves koromban/', és
néhány hónapra rá az idősebb báty6m is meghalt, aki lelkileg és
érzelmileg naQTon közel állt hozzám. A két leekedvesebb elvesztése
rám n~zve sulyos csapá~ volt. lJin~ene~el~tt az a tudat, ho~ többé
nem luthatom óket elcsugeesz.tett es keteegbe ejtett, mert en sohasem tudtam azt felfogni, hOQf mily~n állapo~ban fo~~ uj~ás~ü~etni,
s arr~l sem volt sejtelmem, ho~ mi leszek en az elJoVendo UJjaszületósemkor. A hindu vallásban ec;y öuszetört sziv sz:únóra, - amilyen az enyém - csak ef;Yetlen vicasztalás van: alávetni magamat a
sors végzetének és a kerlelhetetlen hindu törvénynek /Karma/megha.jolni.
r.Iioszi6a és állami iskola.
Ezutún törtónt az 6lotombon agy máoik vál too;:;6a. Polg1íri Jcúpz6oom c6J.júb61 oa;y kis olomi io!colálm lrUldtolc, o.molyot OIJY wnor:l.lmi
miooziúo tolap nyitott itt n61unlc Rrunpu1'bon. lfübon uz id6hon olyun
nngy volt bonnom nz o16i tálat ll lcorooz„t6nyo6ggol m~ombon, hogy vonokodta.m a napi biblin6rtUcon a Dibliót olvasni, A tt1nóro.im megkövetelték, hoey ezeken az 6rrucon részt voe;yek. En azonban annyira
elleneztem azt, hogy a következő évben ebből az iolcolából lcimarndtnm és egy álla.mi iskolát látogattam Sanewal nevü helységben, E!-lllely
h~rom mérföldre volt tőlünk, és ott tanultam néhány hónapig.
En
éreztem, hoe;oJ az evangélium mit tanit az Isten azer.etetéról, kissé
megfogott engem, azonban én még mindig hamisnak és ellenmondáaosnak tartottam. Olyan erósen kitartottam a saját felfogásom mellett,
és a belső nyugtalcnsá~om olyan nagy volt, hogy egy napon apám szemeláttára és mások elott egy Ujszövetséget széttéptem és a tüzbe
dobtam.

1

A 3ndhu 6s én.
A Sndhuvol folytl.ltott ·meddő vita utón, Sundar i~ fe;iezte be
n boozóle·;~óot: nA oflr,ituÓB .ho~y~tt, ozzo~ .q móclszorrol cuak 1;Jf!3
ujGbb Urv1mybo tno:;i tottotolc. -En .nn.eyon hule1u lonnólc nolctolc, ho u.
0

tnpnoztnlnt ÓO OZ iOl'lOro·t ulnp;ltm U06i t'on6toJC HZ lutont moeiomorni,
hoey o~~7.ol n:~ 6hofir.:cmot 1)u 0~01'ljui:11~c.omut Donna ).ocoillapithi:rtn1\m.
Kórlok, gondol1l moe;, ón nom folold6llni n.korolc -Benne, honom o~~abadu
lóst nknrolc Dennc olórni". Elckor ic;y sz6lt a'·Sndhu: 11 Gyerrnelcom, nem
ón!cmeo moot 'ilyen do] t!Olckn.l az· időt 'elfccaérelni. Majd el jön az
ido, o.milcor te rnno~ d meg fogod érteni ezeket a dolgokat".
J1Iecint coi:ilócltnm. Sehol sem találtam meg nma szellemi táplá- ·
lékot, amely után éheztem; és ebben a nyugtalan állapotban maradtam
mindaddig, rnie mee nem találtam az éló Krisztust.
.
Hazugság és lopás.
A kor~bbi években anyám a lelkembe· v..:ste,. hogy a bünt minden
formá~ában kerüljem, és minden ember iránt segitókész le~ak, és
szükseeében részvéttel visel tesoem. EGY napon, amikor apam e&"i kevéske zsebpénzt adott nekem, kis~aladtam a bazárba, valamit vásárolni. Utközben találkoztam egy n'..'l.[~On öreg nénivel, aki az éhségtől és a hidegtől teljesen e~pedt. Amikor tőlem segitséeet ·kért,
olyan részvét fogott el, ho91 az ö~özes pénzemet odaadtam neki.
Ahogy hazaértem, szóltam apanmak, hoc;y ad j9n a ~ZeGény .asszonynak
egy takarót, mert különben a hidegben megfagy. 0 elütasi tott és
_ _ _ _., ____:a:=:z::..:t...Jl!Ond:ta,~gy: ó már sokszor segitett rajta és most már a szomszódokon a sor, hoc;:y ók:i,$ megtegy~k a maguxét. _ _ __
Amikor azt l:í.ttam, hogy ó ·nem ~kar segi teni, akkor tTtolcban- --kivettem a zsebéből öt Rupiát, anit o szeGény néninek oda akartam
adni, hogy vegyen rajta egy takarót. Az a gondolat, hogy seeiteni
~d~k .neki, örö1m:ie1· töltött e~; azonban az a tudat, hogy én most
bunozo vagyok, kinozta a lelkiismeretemet. A szorongásom még nagyobb lett, amikor apám este megillapitotta, hogy az öt Rupia hiány~ik; s nyomban megkérdezte, hogy én vettem-e el, de én tagadtam.·
Habar a büntetP.st elkerültem, eeész éjszaka nem tudtam aludni anynyira kinozott a lelkiismeretem. Kora reggel odamentem apámho~ bevallottam bünömet és hnzugságomat, és visszaadtam a pénzt Dár' félnem kellett a büntetr?stól, annak elviselésére szivemben f~lkészill
tem. Azonban b~ntet.~s h~ly7tt ~arjeiba vett, és könnyes szemekkel
ezt mondta: „F12.m, en m1nd1g biztrun 9enned es most tisztán bebizo-.
nyosodott, hogy nekem ieazrun volt". 0 nemcsak neebocsátott nekem
hanem az öt Rupái6rt v<Ínúrolt az öree néninek egy takarót és nek~m
is ajándékozott rn6g egy Rupiát, ar.telyért szabad volt nekem valami _
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édensér,et vá~Árolni~ IJos~antól kezdve apám,tö~b~ nem szabadkozott,
ha valamit kertem tole; cn peclir; u mat,;am rr-1szerol mei:;foco.dtam, hogy
sohaoern fogok a lelkiismeretem ellen cselekedni, vae;;J pedig n szüleim akarata ellen tenni.
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Abban az időben, aa akkori felfogásom szerint azt gondoltam,
hogy azzal, hogy az Ujszövetséget elégettem, egy j6cselekedetet vittem véghez. Ámde a szivem nyugtalansága egyre nótt, és ezután két
., ____napJ.t$~gyon szerencsétlennek_ é_!:e~~~m ~_gamat. Amikoz; a ha~dik nap
ugy_ erJ)_zt eII!,_h_C?.GY_ezt__a_ -~yugtalansagot nem-tudom-tov ab b-e1vrselni-,------hajnal i J órakor fölkeltem, megfüröd-temifa --imádkóz'taunclía-valójában
egy Istan létezik, ugy nyilatkoztassa ki magát és mutassa meg nekem
az üdvösség utját, és vessen véget lelkem nyugtalanságának. En véglegesen elhatároztam, hogy ha ez az imádságom válasz nélkül mare.d,
akkor mé~ hajnalhasadta elótt lemegyek a vasuthoz és az elhaladó
vonat elott a fejemet a sinre teszem. Egészen félnégy óráig folytattam az imámat és vártam, hogy Krisbna vagy Buddha, vagy valaki
más - a hindu „szentek" közül - mutatkozzon meg nekem.
Ók nem jelentek meg, ehelyett azonban egy fén~sugár bevilági totta a szobámat. En kinyitottam az ajtót, hogy lássam,
honnan jön a fény, de kint minden sötét volt. Ujra bementem
és láttam, hogy a fény folyton e:rQsödik és alakja, mint egy
fénygömb h~lrezkedik el a padlón. Es ebben a fényben nem a
várt szem·5Jyek jelentek mee, hanem az é 1 ó K r i s z t u. e,
akit én halot~nak hittem. Soha - mindörökr~ - nem fogom el-·
felejteni az 0 dicsőséges szeretettel te11· arcát, s annál kevésbé a szavakat, melyeket nekeo mondott:
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· · ezt 1 ·
akkor ki tört belőle minden edd~g.
Mikor Sundar apJa
.. ~tt~, fájdnJ om: ,Azt remélttik, hol?;( felfelgyülemlett harag, ke~eruseg :~elmeskedni'fogsz elódeidnek es
Ezek a szavuk, mint egy villám, heleéctek a· ozivembe éo ~kkor
szeg utjaidat abhahai;:v~, j~ngE~ a tetted azonban azt bizonyitja,
a padlóra estP.m Elótte. A szívem kimondhatatlan örömmel ~s
azoknak, aki~ java~at,d ar ád t bolonddá teszed. Ha képes voltál
békeoaéc::;el telt be, és az egéoz életem meevál tozott. f•lost a
hoe;y te bennu~et es eb~sj°y~or az egész család nevében kije~en
réBi Sunc!Rr Sinch 1rieghal t és er;y uj Sundar Singh született,
arra, hogy velunk Uf!:f. ':° 'ermekünk és csaló.dunk taeja, e többe,
hoor o.z lUó Krisztusnak szolgáljon.
tem, ,hogy nem VBg';f_ ~~beEf'foeunk felejteni, mintha nem is lettel ·
erormashoz semmi kozU •
,
ak zt viszed mar,addal, ami rajAz üldözés kezdete.
volna. _Holni:;p elha~~d a hazat sm~~t m: 8 Llessiá.sod, ha többé senEgy kis idő rnulva bementem apámhoz, uki mée aludt, s elmondtam
tad van. L':a.Jd meglotJ~,' hoe;ynn · nem ~tkezhetett a. közös asztalueki a látomásornat és közöltem vele, hogy én most keresztény vagyok.
ki sem viseli gondodat •. sundarAm~z előtti tornácon töltötte az
0 igy válaszolt: „Miről beszélsz te? - ali~ három nupja, 1100 elnál, f} l}~m akll}attot~ a i~a~~~ák ne:i az ételt. Virradatkor fe~elégetted a könyvüket. Uenj tfo a.ludj, te ostoba gyerek" , és ezzel
utolso eJSZa a ' o a
d i
ak a rajta levő ruhát vihette
meefordult és aludt tovi.Íbb. Későbu elmeséltem az e(;~sz cc;aládnak,
tet~ék. Minde:nét oda kelleika ~~de.~sSint;h kilépett a nagyvilágba
hogy mit láttam - és hogy én most keresztény vagyok. Eeyesek azt
magDVal. Aztnn igy elzavar
•
e barát"a
Kint eg"J tóvoleső
mondték, hoc:r bolond vaeyok, músok meg, hogy álmodtam. De amikor
mindentől -~egfosztva, se otthona, ~tt kim~ndhatatl~ul szenvedő
láttnlc, hoey encern nem 'tudnak el téri teni, elkezdtek Uldözni. De ez
helyen e.ztan le~orul t' ~ 0 ~t m~~~:inek
és imó.dlcozva öntötte ki min0
az Uldözós semmi se volt ahhoz a lellcinyugtolansúghoz képeet, e.ifju ezabadfolyast enge
'
melyben 2zenvoatem, amikor Krisztus nélkü1 éltom; ~a nem volt neden b8nntút.,
h
lcö ... elbe fekvő Ropurba mee;y, ahol o. Ramh1Sz a uzenvodéat és Uldözóat ,elviselni, wnelyek most bekövetlcoztok.
· urbóUJ.c;ykihlla· dt~';~~~t~~re~~6~yok ... ~~gnogyobb ró uzo lak?~t - ~gy ben1
A::;zu.l n eonclolnttal,';.hol'Y.Sodhu lei;yek,.már fÓ66tu fottlalko~P
b
Ult s ct·r Singh ohbun a
tn.m, 60 rJoot olhat1)ro:;tnm;'.hoe:y mint Sodh_1u., fogok a~~ Ur K1·iaztuouu.lc
ozUlött lollcáazhoz, t1ki~ó itJ nr.\l'Yrt\ aco
· u~ a .
· L 6·t Ó·
.
rr
l
ó
6
b
ot·t
„
t\tmono·ti
id6bon
o~;oro tototi mogort o
o
0
1
ozolg:.Íl ni. Ahhon 11z iclubon. vo t m e; k t vaey hó1·om fiotnl, oJcilc
fo l"to{i 6 u ~nt
c~c\lódott. rroey tsrönunol 6o mo os kózo~;oritőo0
ozint6n koranzt6nyolc a.kortalc lanni. ICottö ni6g:l.o viooznfordul t ozU;1.6 tan ~cz~ro oto~tolj' ~ ·~zavalciml foc;adtí\k. _ Do hirtolon olhogyta oz
loi kemény bUntctiioo miatt'. A harr:mdilc padig elrnont Khnnno nevU
:ru.re 'je ... az if:\ut és 0 riíneatógörcoben összeroi:;yott. Mag váolánt méreozvó.bean.
helyoégben és· ott Rcv.' E. l,. Newton mooceresztel te; de röviddel
övéi az utols vacsorába, wni t az o.pai ház torn e
egymo.g
6
utóna eljött az apja hozzá és elmondta neki, hogy anl'ja holó.loe·
fonvasztott el lassanható,
de eróa mérg~t kevert~k, hogyttme9ajukzababetegen fekszik, és ezzel haza csalta a fiut. Ki~ idó mulva ó halt
l:>o1
,
t"'l amit a hiteho.gyo csavargo" hozo
ra
•
meg, ny~~vónv.aló~n mo~~rge_z~él,t~
.
...
duljan~k a szegyen ulo '
eszmél~tlenül heverő ifjut bevitték a lelKercs=tényck ~a megiltközés botrányköve.
~é:~ei~~!á~!~mj~min~járt egy derék benazülött o~ost h~vt~ s~it_, · '
·
'gül Az elhivott orvos sulyos mérgezé~t kon~tatált? ~i.ne ,~s
Amikor sz~momra Rampurban /a szülői házban/ a helyzet már el~:lál~s kimeneteAle lehet.kAi·J·beeltenegte~~~nk~!ve~á~z~~m~~~~ibel~r:~ta • .
viselhetetlenn<5 v<il t, r.ir.· Newton azt tanácsolta, hogy lépjek be
zete kihagyott. z orvos
'
°"h
ai· •
· ··leg na.ov•
Luthianaba a Keresztény Kollég~umba /missziós iskola/. Ott a miszDe azért néhnny utasitást ·adot~ s jel~zte, ogybvt os~1f1ha éri""'
szionáriusok - Dr. \i'herry és Dr. Fif'e - nagyon kedvesen fogadtak,
vérzések előzik majd meg a halált, - es hogy a e eg
g
.
és mindenben tómocatta.k. AzonbP.n na~on megijedtem, amikor ott látlt A jelzett vérzések hamarosan megindultak, de ny~laektam r~zt a ·nen-kere:::;ztény életet, e.melyet egyes fiatalok éa egyes
. ~5g m~z~~~~~ok ·mellett hirte~e~ abl:;a~rad~ak. Az ifju magáho.:z; tert
l)ennlakó keresztények éltek; - me1 t én azt gondoltam, hogy 'akl. az
csak na6Yllehezen tudott nehany szot szolan.i.
8
Elő Krisztust követi, annak ·an&all:alc kell lennie; ebben óriás:; t
llikor az orvos másnap eljött csodálkozva látta, hogy e. beteg
csnlóutam. Naeyon valószinü: ha nekem nem jelent volna meg az EJ..ó
nem halt me
Amikor beteBének ragyogó szemébe nézett, ~ga ~em
Krisztus, és nem ajóndékozott volna meg uj élettel, akkor én e megtudta hogy~: de ezekből a sze@ekből csodála~os ~letero su~~zot~
botránkozástól eltévelyedtem volna és a kereszténység ellen fordulaz ó lelkébe is Sundar még sokáig lebegett elet es halál koz~t_t_._ _ _ _ _ __
tal!l_v.olna ._Azér_t __uey_is_határoztam,_ho gy-ezt-az-iskol-át-é s-ezeket - - - - - - - 1
A_ j óaágo s_p_Q..p_i ~ sarád-é-j]!~n~pp-iil-ápolta-ót,-m~n tha-o sak_-s~J~~---,
a keresztény.eke.t .. itthtJ,e;yom és-eQTedül.-élek, és -mint--Sadhu,--Krisztust ,____ gyermeke lett volna.
,
, ,
é
lt lt,
követem mindenkor ~z O ozolgálatábe.n, bárhová visz engem.
Sundar állapota lassan javult, ea nehany h t e e e"!e1 ,mi;r
annyira. volt a javuiá~ ~tján, hogy bucsut mondhatott vendeglato
I. !.iern.~rr;ezve-. Amikor övei Raopurba visszatérni láttálc, azt
gazdájának és hü ápolojanak.
,
~--irnak
hitték, hogy a kereszténységnek hntat fordi tott.- Nagy !""-<?re tettel
Az átélt csodálatos megmenekülese, neki, a f!atal mcu"
fogadták, s iGen előzékenyek voltak iránta. Azonban csúkh8.mc.r be
a legszebb bizonyitéka volt annak, hoBY, a Meste~ ot el nem ha~~a,
kellett. látniok, hor,J elgondolásuk téves volt. Nem azért tért viszhanem támogatni fogja a kereszt hor4ozasában, barmennyire nehez is
sza, mert gondolkodnsa necváltozott, hanem azért, mert most még
lenne az.
sokkal hatórozott::i.hb kereuztény volt, mint azelőtt.
HR.zat.5rve clhn.t{rozta., hoey megteszi az utolsó dön tó lépést,
II. Az első halálos i télet. Amikor Sundar Singh missziós utamely őt véglegesen elvf,lnsztja e.pai hitétól és ke.sztját61. Sundar
ján Tibetbe hatolt előre, sok veszé~y és megpróbáltatás vár~ rá, .
levágta hajcliszi~t, s ezzel nyilvánoo
tanubizonyaágát adta annak,
de azért az Ur csodás megoltalmazásat. is tapasztalhatta, amit a köhoey nem tekinti r..:,r:~t többé nSiki1 11 -nek. - A hajviselet az indiai
'
'
vetkező esemény is bizonyit:
k asztokn::il
naCT szerepet jatszilc, s különös gonddal ápol jók a hajat.
Amikor Ra.sar helysé~be ért és ott prédikálni akart, az ottani
A hajviselet le tf!vrk;o 1!linéiiG a lecutolsó, amire a keresztény hitre
Láma elé V'ezették és bevo.dol ták, hogy engedély nélkül jött a~ oréáttéró ben:::;zülött í!lliE.tfrozza rnar,.'1t.
szágba és uj tanokat hirdet. _ Bünö snek te.lálj;ák, halálra i telt k.
11

F.!iért ülrliizül enr;ern? Láod, én érted és az crénz viliirért
l!lE!fl..~'l..l.1!9-JILé\ kere.i:i.~t..en".
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VI.

Ott kétféle halálnem volt szokúsbcn: Va{';;f bevaI.Tjúk az elit~ltet
eFJ:/ frissen lenyuzott ökörbőrbe, amit kitesznek a forró napra,o.mely
azt::ín öc::izeroppnntjo. az áldozatot, - vagy pctlic beledobj:ik ecr használaton Jcivül levő, nehéz vasajtóval lez:írt sziksólcutba. Suntlart ez
utóbbira itélték. Felnyitották az ajtót ~s bedobt~c o túton&ó mélységbe. Összezuzott jobb karral esett er;y rakás rothadó emberi csont.:.
vázra. A vasajtó bez~írult n feje felett, őmaco pedi~ ott feküdt tehetetlenül a borzalmas kriptában, kitéve a fetőzés es éhhalál kinjainak. Le is sznmolt az élettel. - Lelkét Istennek ajánlotta.
A harmadik P. j jel, mikor imDdkozva készült a halálra, feje f.elett kis neszt hallott. Borzalmas börtönének ajtajában balkon nyikoreott a kulcs, s az ajtó kitárult. Aztán - milyen csoda - ec;y kötél ereszkedik alá Sundarhoz, s efSY han~ halkan szólitja: focja meg
a kötelet. Sundar a mP.g fenn.maradt erejevel eleget tett a felszólitásnak, s érzi, mint emelkedik felfelé. Csakhwnar friss levegőt
szivhat megint. Valaki kiemelte a korláton át, s vigyázva letette
a földre. Azután hallja mint zárul ismét. az ajtó; de.szabaditója
egyszerre eltünt. Sundar nagynehezén ·elvánszor~ott egy karaván .
szállóig, ahol mindaddiG maradt, mig megint predikálni tudott. ·.
. ' Ezutén ujra visszatért.nasar-ba. Megjelenése óriási_ izgalmat
okozott. A Lómánok io jolentottók, hogy: az, alcir61 azt hitték,~ogy
rég mo~hnlt, ii:Jmót itt van ós préclik{U.. -: -Máaodazor io lotartóztattt\k: 60 a LÚJnn i t616oz6ko ·· oiö vo::;ott6Jc. Ott ol .1·ollott mondo.niCl mogmono1cU16o6nolc ttirt6not6t. A Ltúnn to.jtólco:;ott u dUht61. nValoki ellopta t6lom n Jculooot - ordi totto - do jaj onnolc, aJcinól mo~told
lom; azt n hnlólrni tál ttol közöo ooraro. juttatom". Erro mindonUtt
kereoilc o. 'kulcoot, s vócre is ott találj 'Jc a szokott helyén, a Láma
kulcsainak;e;yUrüjében. A Láma elhalványodik félelmében, egész valójában megreme~; azután megparancsolja: hogy SUndar Singh azonnal
hagyja 'el a varost. Sejtette és érezte, hOtJ Sundart egy felsőbb
Hatalom véd:z. és szabaditotta meg.
III. Amnsodik halálos itélet.
· tlikor Sundar llomb.an prédikál. t,
letartóztatták és börtönbe vetették. Nem cellába zárták, hanem mindenféle szedett-vetett néppel közös terembe került. A Sadhu ezt isteni vezetésnek tekintette. - KiLn a szabadban a szivek igen kemények voltak, ugy látszott, hoey o·:·t egy elvetett mag se~ kel ki, de
itt a börtönben sokan megértő szivrel fogadták az evangéliumot.
Sundar arról prédikált, nAlci az emberi szivet meg tudja változtatni".
A börtön piszkos falai templommá v.áltoztak, ahol a hallgatók lelkébe
eddig soha nem ismert békesség költözött. Szemük pedig, mely a Menynyei Atyára s a Uegváltqra nézett; csodás fényben ragyogott.
11:1.kor kitudódott,. hogy a Sadhu a börtönben is prédikál, - amit
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E 1 ó s z 6
Ebben a könyvecskében néhány gondolatot és látomást foglaliam
iráeba melyeket elmélkedéseim gyUmölcseként kaptam. Nem vagyok sem
filozófus, sem teológus, hanem csak egy alázatos szolgája a~ Urnak,
és abban találom meg örömömet, ha Iste~ szeretetér61 és az 0 nag
csodájáról a teremtésről elmélkedem. En képtelen va6Y'o~ mindazt megirni, amit' elmélkedéseim és imádságom közben a val6ságról megismertem és érzékeltem. Ezekben az ünnepélyes pillanatokban valamen01i
igazságot, melyeket a lélek érzékel! szavakban nem tudjuk kifejezni.
Habár ezek az igazságok szavakban k i'ejezhetetlenek maradnak is, a
fogékony lelkek mégis készséggel és könnyen meg fogják érteni. Szavak
könnyen :félreértésre vezetnek a tényekt61, mintsem megértésére a va16eágnak.
·
Nem szándékozom - ujra hangsu.lyozom - valamennyi mély élm,D.1'emet és gondolatomat közölni; azonban megkieérlem, legalább egynéhá~at, amen~ire tőlem telik, leirni. Ha ez a kisérlet az olvae6 számára legalább némi segitséget nyujt, ugy kés5bb megpróbálom a többi
Sondolataimat ée élményeimet is feltárni. Jelenleg még megfontolom
- kUlijnböz5,okokb61, - hogy ezeket.egy további olvas6tábornnk kiadjam.
SUbathu, Simln Hille, 192). ezoptombor h6.
S
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I. A t e r e m t é s e é 1 j a.
nKezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten voli
az Ige. • •• Minden ö általa lett, és nél.kU1e semmi sem lett, ami lett"
/Jn 1,1-3/.
·
Az ört>k Ige /Logos/ minden idők és a világmindenség teremtése
előtt volt. ó általa teremtetett minden, ami lel.ki és ami léleknélkUli.
Képtelenség, hogy élettelen dolgok önmaguktól létrejöjjenek, mégkevésbé, hogy élőlényeket hozzanak létre; ~ert egyedül élő tud életet teremteü, _ és az élet forrása Isten. Az 0 teremtő hatalmával teremtette
valamennyi élettelen tárgyat. Ezekbe életet öntött, és az emberb~,mini
a teremtes legfelsőbb lényébe néló lehelletet lehelt az orrába. Es as

P'ed1-g-megtiltottalcneki~a.-Törvényszék-me·gszi-goritotta-számára-a-----------8-m'tier-él:ó-réiek-rett"~Isten-az-embert-az-Ö-képére,-az-Isten-képé------

- büntetést: karc>daoa vetik -sunda.rt. :r.Ie~ajl:it'ott-d·e-rékkal.-ül:t-a
puszta földön, Keze-lába a fába volt zarva és meztelen felsótestére
piócákat raktak. Igy lcinlódott egy egész napig. Ez nehéz volt neki
s a rákövetkező hideg éjszaka sem volt könnyü. 1Iikor kinz6i másnap
reggel eljöttek, azt hitték, hogy halva találják SUndart.
.
De ó élt, s különös nyugodtsággal nézett rájuk, _ szeaei a belső
békességet tükrözték feléjük. Ekkor valami babonás félelem fogta el
óket, s azt mondták: - nEz az ember biztosan összeköttetésben áll
valami titkos rratalol!lnal, mert különben halott volna már, igy meg
még valami veszélyt is hozhat ránk. Engedjük hát szabadon".
Kivették a kalodából és szabadlábra helyezték.
.
Sundar· olyan rsyenee volt, hoey csak a legnagyobb erőf'eszitéssel tudott a városbói kivánszorogni. Egy titkos keresztény testület
tagjai ápolgatták· adcig, mie megint tovább aehetett.

- --re-teremt-e ne, és uralliiat-ad·ott-neki az egé,sz--:-földön"•- -

1. Isten nem azzal az indokkal teremt, mintha az Ó lényének vala.milyen hiányát kivánta volna p6tolni, ·mert az Isten ön.qiagában tökéleies; hanem azért teremt, mert a teremtés benne van az 0 lényében.
0 életet ad, mert ez az Ó életet ajándékozó hatalmának és tevéken~ségének tulajdonsága. És az embert a teremtésben boldoggá tenni, ás a.ZO életétad6 jelenlétével valódi örömet adni, hozzátartozik az Ó szeretetének örök lényéhez. Azonban az örök boldogságnak~ amelyet a taremtésben nyerünk, korlátai vannak. Ugyanis , egyedill isten tudja ~ielégiteni az emberi szivnek a tökéletes békesség utáni váQát. Ha az e&berek enélkül az öröm nélkül. élnek, akkor odajutnak, hogy tudatlanságb61 vagy engedetleneégból fellázadnak Isten ·ellen.
2. A teremtmények sokasága a látható és láthatatlan világokl.)an
megszámlálhatatlan. Ebben a mngszámlálhatatlan fajtá-/alkat/ban Iste~

--~--------------~----~----- --~-

- 2 -

megszámlálhatatlan tulajdonságát nyilatkoztatta ki. Minden fa~ta
- amennyire képes - Isten lényének egy-egy oldalát tUkrözi. Még a
bUnösök is az O atyai szeretetét hirdetik, mert alkalmat ad a bünbánatra, hogy igy az örök élet békéjét és örömét adhassa.
0

II.

-----

A me g t e s t e s U1 é e

Egy gyermek ezt a szót: "Isten" csak egy közönséges sz6nak olvassa imélkill, hogy föl tudná fogni a szó igazi értelmét, amit magában rejt. Ha azonban szellemi érettsége kifejlődött, akkor elgondolkozik azon, hogy legalább valamit megértsen a szó jelentéséből.
Ugyanez történik a lelkiélet kezdóivel, bármennyire képzett is legyen
valaki, Krisztust, az emberré lett Igét először csak valami naSJ embernek, sót prófétának ~artja, de tovább nem ju~ a méltatásában. Ha
azo9ban az 6 szellemi értesülései /élményei/ kitá~ak és már örUl
az 0 jelenlétének! akkor kezdi.belátnia Krisztus valóban Isten emberi
alakban,· akiben " sten teljessóse t,estile~ lakozik /Kol 2, 9/. · •
nBenne élet volt, és az él:~t volt a~ emberek világossága" lJn 2,4/.
-, - 2. Az ember nem tud ja so.ját ezem611iségát 'szavakkal. kielégi t6en
iomertotni, m6s hn uj szavakat alkn.lmoz gondolataiUQk a kifojozóoére.·
M6g jolokkel /jolz5kkol/ 1 kópokkol oom kópoo erre.· Ée o. teat som k6poA n lólek tulnjdonoágo1t 60 k6pooa6goit - molyok oz ombor ozom6l1ia6g6hoz tartoznak -.kimutatni. Mao azóvol.1 (UDig nz omber ozon n világon von a ozom6l.yio6g6nok· eok tulajdonoágn rejtve morad óa oook ró·ez·ben válik ismertte. Egy szellemi lén1 ooak a szellemi világban tudja
magát tökéletesen ismertetni, ha a kUlsó és bels6 feltételek a vágyát
kielégi tik és az elóhaladásban segi tik. ·
·· . . „
Ha ez igy· áll az emberi lélek vonatkozásában, mennyive1 inkább
képtelenség az, bogy az örök Ige az ő istenségét testileg egészen kinyilatkoztassa! O kinyilatkoztatta önmagát olyan fokban, amilyen fokbBll! az ember számára ez lehetséges és az üdvösségre szükséges vol~.
De az Ó valódi dicsóeégát teljes mértékben majd a mennyben fogja ki··. nyilatkoztatni.
·
. J. Itt felmeri.11 a kérdés: hogyan tudunk a Val6ságban hinni anélkUl, hogy látjuk és tökéletesen negiemerjilk? - Erre a következőt mondom: hogy-mi a Valóságban hie;JjUnk, ahhoz nincs szükségUnk a teljes
valóság ismeretére. Itt adódnak példák testUnk: egyes szervair6l,
amelyektől nagy mértékben függ az életilnk, de amel1eket szemünkkel
sohasem láthatunk. Még senki sem látta a saját agyát vags a szivé~
mégsem tagadja senki ezek létezését. Ha tehát még a saját agyunkat
és szivünket sem láthatjuk,- amelyektől pedig az életünk függ, m~
~1,Y.t;l kevésJ>é l~h_!.~s~~s. az agyunk és sziVUnk Teremt6jét látni,
itol _a teljes eletiliik fUgg_•---~---··- . _ · - - - - -
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III •. I m·á de 'ág.
1. Vannak növéey.ek, amelyeknek a levelei és virágai naplementekor bezárulnak és hajnalkor, amint· a nap világossága enyhén érinti ·
6ket, ujra kinyilnak. Ilyen módon fogadják magukba a nap éltet6 melegét, mely számukra a növekedésre és fejlődésre oly fontos. Az imádságban ugyanigy eyUik meg a szivUnk az Igazság Napjának, és igy
rejtve va(Vunk a sötétség veszél7ei és bajai alól, és növekszUDk
Krisztus teljességében.
·
2. Az imádsággal nem változtathatjuk meg Isten terveit, - ah087
ezt némely- ember gondolja. Ám az imádkozó maga változik meg. A lélek
képességei, melyek ebben a tökéletlen világban maguk is tökéletlenek,
nap01a~a növekszen~k a tö~é~e~ess~g f~lé.

'

- J Amikor a madár kikölti kimsinyeit, megfelelő ideig Ul a tojásain.
A tojás csak eSJ bizonyos lágy anyagot és folyadékot tartalmaz. De miután az anya folyamatosan ill rajta, a tojás formátlan masszája az
anya alakját veszi föl. A változás nem az anyában megy végbe, hanem
a tojásban. Ugyanigy ·Vail ez, ha imádkozunk: nem az Isten fog megVáltozni, hanem mi fogunk az 6 szentséges képére és hasonlatosságára
változni.
). A pára a nap melegét61 képződik és a föld fölé emelkedik, lekUzdve a nehézségi törvényt fölemelkedik a légbe, majd eső alakjában
visszahull a földre, hogr termékennyé tegye azt. Ugyanigy viszonyl.ik
ez a mi imádságunkban, mel.yet a Szentlélek~tlize fölhevit; legyőzi a
bilnt és bajt, fölemelkedik Istenhez és az 0 áldásaival telve tár
viasza a földre.
4. A meduzák olyan rendkivtil érzékenyek /törékenyek/, hoa akár
egy kisebb hullám is apró de.rabokra szaki thatja 6ket. Azért, ba a
legkisebb.jelét észlelik a közeledő viharnak, azonnal a tenger mél.7ébe merillnek, ahol a vihar hullámai már nem érik el őket. )': Ugyanez
történik az imádkozó emberrela cha a V1llá8ban árz:l a sátán közel.edéeét, a bUn és baj veszélyét, akkor mélyen alá~ereszkedik Isten
szeretetének tenge~be, ahol örök béke és nyugalom van.
_ 5. 'Egr filoz6f'us meglátogatott Ol5'J mieztikuet. J6 ideig csendben Ul tok mngukbnn. A mioztikuo mogozólnl t óa ezt mondtu a filozó:fUonllk, oki óppon távozni kóozUlts - ~ mindent órzok, a.mit to gondo1ez.
Erro u' filozófuo ezt fololtos - Do ón nem io tudok mindonro gontllo1n1,
amit to órzel. - Ez vilógoo,- nz evilági bölooooóg nem érzókel/het1,
még kevósbó·értheti meg a vol.ó·ignzeúgot. Csak oki az imádságban. Ietennel közösségbe keriil, az ismeri meg a tökéletes valóságot.
6. A csodálatos béke, amelyet az imádkozó az imádság alatt 'rez,
nem emeli 6t ki a saját képzelő erejének gondolatköréból, hanem arra
utal, hogy Isten a_ lélekben jelen van. - A pára, amel1 egy"kicein7
völgyből föl~záll nem képez nagy felhót, hOQ abból es6 képzódjön. ·
Csak a nagy Oceánból emelkedhet ki nagy felhő, amely azután escSt hullat a szomjas földre ée megtermékenyi ti e.:·t. - Nem a tudat alatt, hanem Isten szeretetének vé~telen tengeréből származik: a lelki béke és
ezzel a "Tengerrel" az imadság köt össze.
7. Ha a föld nem forogna, akkor a Nap állandóan delelő nóeége~
sugározna.; A nappal és éjszaka váltását, valamint az évszakok rendjét nem a Nap okozza, hanem a föld forgása. - Ugyanigy van ez az
Igazság Napjával: mindig ugyanaz "tegnap és ma és mindörökké" /Zeid.
1),8/. Ha bennUnket az öröm fölemel, vagy a bu lecsüggeszt, akkor ez
a mi nállásunkon" /bezártságunkon/ mul1k. Ha mi a szivUilket elmélkedéssel és imádsággal az Igazság Napja felé felnyitjuk, akkor a aug1r
1".Qj_l>Un~nk sebeit. begy6gyi tják és tökéletes egészséggel ajándékoznak meg_Z~_4_,_2l~
a. Isten a természet törvá~eit esZkaznek adta;melyekkel az
emberek és más teremtmények fejlódését és hasznát munkálja. A csodi§k
nem ellenkeznek a természet törvényeivel. Mert vannak még magasabb
természeti törvények, melyek kevésbé ismertek. A csodák egybehangz6ak
a mgaeabb t<Srvényekkel. Az imádságban eljutunk odáig, hOSJ ama magasabb törvényeket fokozatosan megismerjUk..
.
·
A legnagyobb csoda az, ha béke és öröm tölti be lelkünket. Ug
gondolj~L hogy ez a békesség ebben a bilnnel-bajjal 8 teli világban
nem érhe-io el. De a lehetetlen is lehetságes. - Alma nem terem trcSpusi éghajlatban, és a déli gyümölcs sem terem havas tájakon. Ha
mégis megteremnének ott az idegen klimában, akkor azt csod'1iak min6sitenék. Azonban a trópusi növényeket is meg lehet termelni hideg
éghajlatu országban, ha a növényeknek a szUkeáges létfeltételei~
megadjuk.

1
1
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- 4 9. Ha minden embernek fogékony lelke és nyitott fille volna,
bogy Isten szavát meghallja amikor szól, akkor semmi szilkeég nem
volna arra, hogy igehirdetók és próféták ide-oda vándoroljanak és
Isten akaratát hirdessék. De nem minden ember fogékony /lelkiismeretes/. Azért van tehát szUkség arra,hogy éló szóval prédik:ál.janak.
Mégis olykor az imádsággal nagyobb eredményt lehet elérni, mint sz6val. Egy ember, aki a "barlangjába" elvonulva imádkozik, imájával.
igen sokat használ embertársainak. Csendben, mégis érezhetóen mozgat
meg embereket tevékenységre egyre szélesebb körbe ugyanugy, mint a
rádió, láthatatlanul bölcs Uzeneteket közöl, és a szavak, mel7eket
kimondunk tito~zatosan eljutnak másokhoz.
10. Néha szépen zHldel6 és termékeny fákat látunk olyan száraz
talajon, ahol nagyon keváe es6 éri 6ket. Ha azonban figyelmesen megvizsgáljuk 6ket, rájövünk arra, hogy_ ezek a fék azért olyan Udék.éa
termékenyek, mert.ezeknek a gyökerei a mélyben.egy rejtett vizerat
találtak. - Meglepő dolog számunkra, ha imádságos embereket látunk,
akik e ·eyomorult és .bUnös, világban.·békés .és örömtől sugárzó,. ~l
osijz5 '"életet ~lne~.1Ez·abból adódik; .hogy hituk gyökerei az imádság
által elérték 'az: Elet. Vi~ének,rejtet:t 1',orráeá'!i, me~b51 erőt és éle-tet sdvnak, msuk:ba,!~,~~s\..gyl:lmlncsij.~ -~~~ am; ö~: ~lotre /Zsolt 1, )/.
._:11·~).:A fák, Q"ökoreinek a· vég~f olyan· érzéke~-,·.:bogy U6)'ez6lv;án, a oB3ót',orojWcb6l•mogváltoztntjók, holytlkot;í ohol nom .találnak tápor6t,
60 ott'•torjoezkodnok ol,. nhol · nodvot, óe; 61oto"t talál.Dnk. Az imádkozó
ombornok. io mogvnn o mogkUl~nböztotósnek' o kópossógo. Coolhatatlan
belőtáo kóeztoti 6ket·arra, hog az'.6.mi.tások- 60 oeo.lódóo(jktól mog-ezabadUljanak és megtalálják ·a tiszta valóeágo"t, ~elyt51 függ az
.\
egész élet. : '
, . , · 1 ~ • . .•
: • ":
.
,
•
<1,12. Azok az, emberek, akik. imádsággal nem érintkeznek az Istennel,
nem .érdemlik meg; hogy emberQ.ek nevezzük' 6ket1 6k hasonlitanak az
. ,..
idomitott, állatokhoz, amelyek bizonyos tevékenységet, biz~os módon,
bizonyo.~. idóben- véghez. tudnak vinni •. Néha az állatokná1 gonoszabbak,
·
mert nem látják be ér~éktelen.voltukat, annál kevésbé ismerik el as
Istennel -és· .emberrel sze!?lben ·. tanusi tandó kapcsolatot és kötelessé- ·
gllket. -~De az imádkoz6.emberek e~erik azt a jo}lot, hogy Isten ~iai
legyenek, és átváltoznak e.z Ö képére és hasonlatosságára •.
-------' 0 - · - - - -

IV.
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1. Az agy nagyon gyengéd és érzékeD.J' eszköz, sok rinom érzékkel
felruházva; ezek f~gadják az elmélkedéaben az üzeneteket a láthatatlan-vi.lá.gból-é s--hivj áJc_e ló_a_gondolatoka't,_ame lyelcaz_átlago s_emberi
gondolatokat. mesei7-~ felUlmalják.-Nem-az_agy: termeli ki-ezeket-·a-go~
dolatokat, ·hanem ·. 1-áthate.tlan feleó szellemvilágbál kapja, és az
emberi életben_fc~~zi ki.ujra,·melyeket az emberekre rábi.zhat. Néme11.ek álmukban.kapnak ilyen üzeneteket, mások látomásokban, és ismét
masok éberen,.~.elmélkedés közben. Az ilÍládeág képessé tesz bennünket a
megkUlönböztetésre, hogy ezen Uzenetek közUl melyek hasznosak és me~ek nem;
me'rt az i1pi.zi imádságban Isten világosságot sugároz, ás·
bevilágitja a lélek erzékeinek legbelsó részét: ·a lelkiismeretet,
vagy,·az .érkölcsi érzékét.
··
·. . ·Gazdag szinek, sz.ép zene és csodá1atos arcok és hanf.>k a láthir
tatlan világból tükröződnek az a§ belsejében ujra. Költők ás feat6k
me~isérlik köl"teményikben és f'estményeikben
ezeket a láthatatlan
. valóságokat -kifejezni, melyek beeyomásokat gyakoroltak rájuk" - de
sokszor nem értik ezeknek a valódi forrását. - Mégis, az e1melked6
·embert megragadják, UBJ'&Zólván - a szivét ezek a valóságok, és boldogan élvezi a milvésze.tet, mert a lelke és a szellemvilég, ahODD.811
kap~a, közeli rokonságban vannak egymással.

2 Néha, amikor uj környéket, vidéket keresünk fel, ugy tünik
nekünk• mintha mér jártunk volna ott, va91 mintha valamilyen iameretlen'kapcsolatba lennénk azzal.. Ez a teny háromféle módon magyarázható. Elóezör: lehet, hogy valaki látta. azt a kö:rnyék~t és azon elgondolkozva tudtunkon kivül, akaratlanul is beszélt rola. Máeodezors
láth~ttunk más, hasonló környéket ~s a visszaemlékezés ugy érzékeli
az ujat mintha már láttuk volna. Es harmadszor: a látottak érzelmi
világunkban Ugf tilnik, hogy a. láthatatlan világnak eg visszfényét
látjuk mivel a lelkUnk kapcsolatban van ama Világgal., és sokszor
- anélkul hogy ezt tudnánk - benyomásokat kapunk a másvilágról.
Ez a vilá8 a láthatatlan világ utánzata /hasonmása/, - más szóval.:
a Szellemvilág megnyilatkozása fizikai alakban. A két világ közötti
hasonlat gondolatainkat állandóan foglalkoztatja. Ha elegend6 .időt
forditunk az elmélkedésre, akkor a két világ közötti összefüggés
mindig érthetőbb és tisztább lesz.
). Az elmélkedésben lelkünk valódi állapota nyilatkozik meg.
Az elmélkedésben bizonyos tekintetben alkalmat adunk Istennek, hogy
velünk társalogjon, szóljon hozzánk és az Ö gazdag ajándékaival megajándékozzon.
·
.
A lelkUnk m6lyén mindenkor sejtett, rejtett gondolatokból, szavo.kb61. ás tettekből soha semmi nem törölteti1$ el. Ezek sokkal mályebbon váoódtok a lolkUnkba, - móa ozóvol.: az "Elet Könyvébe" fel vannak jogyozvo. Az olm6lkad6o lcópoaoó tosz nrru, hogy mindont fé~olom
mel 60 Iaton azerotot6bon ooolokodjUnki 60 a bojogyzéookot az &1.ot
Köeyvóbo tisztán mogórizzUk, mort ottó fUgg jövőnk boldogoásn vagy
örök gyH trelmo.
)
·
·
4. Isten végtelen, mi pedig végesek vagyunk
Mi a végtelen Istent tökéletesen me~ismerni nem tudjuk, azonban 0 értelmet te~emtett
belénk, mely arra kepesit, hogy Benne örömUnket találjuk. Az Oceán
mérhetetlen terjedelmét nem tudjuk áttekinteni, annál kevésbé-ismerjük a benne rejlő értékeket, kincseket. Mégis, amikor megizleljilk
nyelvilnkkel, rögtön megállapitjuk, hogy sós. Nem tudjuk még milyen
tudományos értékeket rejt az 6Ceán, de izleló. érzékünkkel a vimek
legfontosabb tulajdonságát meg tudtuk állapitani.
5. Az emberek félelmükben, haragjukb~n, va~ órült állapotban
rendkivüli tetteket tudnak véghezvinni, meg vaslancot is képesek elszaki tani„ Ez az er6 az ember bensejében lakozik; mégis kUlsóleg akkor mutatkozik, ha minden tetterót egyesitve, bizonyos célra összpontositja. - Hasonló módon lehet az emberi eróvel, isteni hatalommal
felerósi tve az elmélkedésben a bün szolgaságát széttörni·, hogy azután nagy és hasznos tevékeny eéget folytasson. Mégis egyazon idóben
ez az Istentől nyert erő, ha hamis módon használjuk, veszélyesnek
is bizonyulhat: ••• bombák, pusztitó fegyverek stb. - az erejük nagy,
----·----a-z-onoan rendl!rwrkáro·sak,-rombolók.
- - - - - - .- - - - - - - - - - - - -- 6. Ha.gond~l~tainkban-el vagyunk merilive, bár--eb-er untufa;ffal, ;,;.
sem a kellemes virágillatra, sem élvezetes zenére, vagy a természet
szépségére nem figyelünk oda; ugy tünik, mintha ezek nem is léteznének - Ugyanigy vannak azok az emberek, akik a világi dolgokban el van-·
nak •merülve: a lelki igazságok számukra nem léteznek. "Mert szemWc van,
de nem látnak, fülük van. de nem hallanak" _/Mt .13,13/.
_
·
7~ Egy napon láttam egy virágot és elindul~am, hogy kellemes illatát és szépségét megcsodáljam. Amint mélyepben od;hajoltam, a Teremtót néztem a teremtmény mögött, jóllehet 0 az én tekintetem el61
rejtve volt. Engem ez öröillilel töltött el. Még nagyobb lett az örömöm,
amikor felfedtem azt, hogy: Ó a lelkemben is munkálkodik. Akkor önkéntelenül felkiáltottam: - 0 mily csodálatos vagy ~e 1 A Te teremtményed.tól elválasztva, mégis betöltöd jelenléted gönyörUségével.
a. Krisztus nem irt le semmit, sem apostolainak nem engedte az 6
tanitását leirn.i. Ez először is azért történt igy, mert az O ezavaa.1
i

_ J_~.'-

f
1

-

1:

i

Ea -

L é 1 e k és É 1 e t. - 6 tudta: életet csak él6kbe lehet önteni,
de nem a könyv oldalaiból. - Másodszor pedig meg kell mondenomc - má•
tanit6k könyveket hagytak hátra utódaik számára. a saját él6 szavuk
p6tlásárn, eegitségUl szükség idejére. - A mi Urunk ellenben soha sem
hagyta el kavetóit. 6 mindig velUnk van és az ó él6 hangja és jelen.léte mindig . ad tanávsokat. Mennybemenetele után a tani tvániokat fcSllelkesi tette a bennUk lakozó buzgóság, és megirták az Evangeliumokat.
9. Hogyha álland6SD, folytonosan ugyanazokat a gondolatokat eza.vakat h ugyanazon tetteket iemételjilk, akkor ez megszokottá válhc,
és a megszokottság jelleJ1U11é válik. Ezért mindenkor, amit gondolunk,
beezélUnk vagy cselekszUnk figyelmesen gondoljuk á"t, hogr ezek milyen következményekkel járnak: jó vagy rossz. Ne legyUnk a jótettekben közönyösek, mert abba a veszélybe sodródunk, hogy a j6cselekedetek iránti érzékUnket elveszitjUk. Valamit jól csinálni: nehéz, egy
hibás dolgot helyrehoznir még nehezebb, - de valamit elrontani nagyon
ktSnnyU. Mennyi idő és munka kell egy fának a fCSlnevelésére,, de az"t
~!!!r!znáfe~~ ~ö~yü. ~.~ k_i's~~d ~s elhal.~ akkor ~ehetetle_~ vissza-
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Az Uoozea nópoknól, mindon id6bon mogtBl..61.juk n jtsv6 dlotba
vetott hitet. Ahol vógy vont_ott kell hogy logyon botoljoood6o io.
Ugy, ahoSY a ezomjue~ foltétolozi a vizet, vagy az éhe~g nz 6telt,
ugy az Hrijk élet után! vágy bizoeyitja, hogy annak. kielégi téee is
lehe'tséges.
. . ,.:·~--- _ ..
. '
.
'"!
,
•
. 2•. Lelkünknek a másik vilá.g utáni vágya magásabb "és némesebb,
~el.yet ezen a világon kielégiteni nem lehet. Ezért kell, hogy legyen
egy másik szellem-világ, amel1ben ezek a vágyak beteljesednek.· Ez as
&D1'ag:1 vilrut semmiképen sem kiSpes lelkUnk sóvárgásá-i kielégi tani. ·
3. A lelek val6di vágyát csak I.sten 1'udja teljesi teni; mert; ő
teremtette a lelket és beleöntötte a vágyat Önmaga irán"t. Isten az ·
embert a saját képére teremtette, ezért van az emberben bizonyos
isteni jelleg /a"J}!at/, melJ az Istennel va16 kö,össégre ·v:ágyik.
:
Hasonl6 a.hasonlat kivánj~t ez a lét törvénye. Ee mert mi bal.e viP
gyunk gyl:Skerezve az örök Lénybe, nemcsak kieléglllés"t, hanem Eenne
az örök életet is megkapjuk.
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1. Xözismert té01-az,-hogy a gyermek_mesezemeu6en_örökl.-i a ezU.~
lók jellemét, tul.ajdonsá8ait. A: környezet is befolyásolja óke";-p1:a---azülcSk és má&oknak /akikkel állandóan érintkeznek/ a szokásai. Rossz
szU16knek, ba rossz köl"%lyezetben élnek, a gyermekei is bizo?l1ára -:
rosszak lesznek •. Az ilyen életfeltételek mellett lehetetlen jónak
lemi!Uk. Ha pedig ennel: ellenére a gyermekek mégis j6k lesznek, akkor
az eg nagy csoda lesz. Mi tudjuk, hogy ilyen csodák m:lndenU:tt, "többkevesebb számban el6fordulnak. Ezek a csodák bizony:i't~ék, hogy i"tt
egy rejtett hatalom van jelen, mely.bilincseket szét-tör, megszabadit
-embereket a bUn rabszolgaeágától és a bUnösöket uj teremtménnyé al.&titja át~ Ez az ujjászület'8. A nagy rejtett hatalom a SzenUil.ek.
0 mankálkodik azokban, akik bUnbánóak és hisznek Xrisztusban.
2. Már" sok olyan gonosztevő volt akik, bár kemé~en blmh6dtak
már, de mégsem változtatták meg, legkisebb mértékben semL éle1im6dj~
k~t. Hozzátartozóik és barátaik is szeretettel intették 01ee~ '• ha-

- 1 tást g.v:akoroltak rájuk. Minden lehető eszközt megpróbáltak,hos:1 jóra
tériteék, de minden kisérlet eredménytelen maradt. Mégis olykor, ha
Krisztushoz vezették őket, egy pillanat alat~ teljesen megváltpztak
és uj emberekké váltak. Ezek azután - akik önzők voltak és bUnös Uetet dltek - uj életet kezdtek; segitettek másokon és szolgálatkészek
lettek. Azel6t"t másokat üldöztek és megöltek, most saját maguk készek
máeokért üldözést és a halált is elszenvedni. Ezt hivják ujjászUle~éa
nek. Nem elég bizonyiték-e a tényeknek az, hos:1: Krisztus az Udvözitóje az ·.embereknek, 0 a nagy orvos, aki az emberek betegségei~ b:lstosan felismeri és !ISggy6gyitja? Ki más tudja az összetört sziyeket
meggyógyitani, mint O, aki a szivek teremtője? Ki más, mint O, tudja
a bilnösöket szentekké válto~tatnil
0 -----
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1. Isten e ~zeretet forrása, A vonz6eró, amely a világmindenségben rendet tart, ugyszólvén, megn11latkoz1k az anyagi világban is
ama szeretetnek vonz6erejében, melynek forrása az Isten. A másnes
vonzza a vsaat, nem azért mintha a vas egy értékes fém volna, hanem
azórt, mer"t a vaonok mogvun nz a tulajdonaásn, hogy hogyjn magá~
huzni. Az aro.nynt n mógnoa nom vonzzn. Az ar~· 6rt6Jceuobb, do no11
ha& ja DlllgÓt l1uzn1. Haoonló módon vonzza Ioton n bUnts otskot magához,
bármennyire bUntsoök io voltok, .ha cook mogbónják bUnoilcot óo bivó
szavdrn hallgatnak. Do máaoka:t, akik elt'ogultok 60 önmagukat nz ö
____s.zeretet-hata;tmának nem .adják át,' azokat ~em_ vonzza mag~oz.
.
2. Az anyai csók kUlső jele annak, hogy szereti a gyermekét.
Ha azonban a gyermek valamilyen ragályos betegségben szenved, az
anya tartózkodik attól, hogy megcsókolja gyJrmekét; ez persze, nem
azt jelenti, hogy szenvedő gyermekét nem szereti, hanem most még
inkább szereti, hiszen most inég nagyobb gonddal kell áplnia gyermekét. - Egészen hasonló módon, néha ugy tünik küls61eg, mintha Isten
az embert, - aki ál.dozitul esett a bün ragályos betegségének - elhagyta volna; ámde az 0 szeretete végtelenül nagyobb, mint az anya
szeretete az ó gyermekéhez /Iz 49, 15/. Hasonlóképen, az ó turelme
ie vé~el~n. Emberek, akik hasonli~anak egy kis üsthöz, a legkisebb
igazsagta1anság esetén forrnak a mdregtól. Mennyire más az Isteni
Ha Isten ugyanilyen haragvó lenne, akkor a világ már régen romhalmazzá lett volna.
). .Ha két ember ugyanazt a személyt szereti, akkor azok veté1kedve féltékenyek lesznek egymásra. Az Istenszerető embereknél ez
____n!m__!ordlll._hat el~. Aki Isten szere·~~. nem féltékeny a másik1'!-, mert
6 ~_!' Istenszereto-lélek,-sokkal-inkabb-szomorkodik-azon,-ha_o:i_n_e_m _______
s z e r e-t-i-k. -J...z ·ember-szeretete ember iránt-különbözik az Isten
iránti szeretettől. azért„ mert Isten szeretete végtelen. Az ember,
aki mások szeretetét élvezi, nem képes valamennyihez egyforma vonzalmat tanusitani, mert az ó szeretet-képessége behatárol~. Azonban
Isten képessége a szeretetben is végtelen és mindenkire egyformán
kiterjed.
4. Ha Krisztus bennünk él, akkor egész életilnk: az övéhez lesz
hason16vá. Ha s6t oldunk a vizben, akkor a só el 1'og tUnni de nem
szUnik meg a jelenléte. Ha erről meg akarunk gyóz6dai, csak megkoa1oljuk a vizet. Ugyanigy vagyunk Krisztussal, aki bennilnk él ambÚ'
0 nem látható..
· '
0
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1. Gondolatok nemcsak a benyomások, melyek a kUle6 dolgokb61
érzékeinkre hatnak, hanem válasz is, amelyet az értelmUnk a beicy'Omásokra ad amelyeke~ érzékeinkkel befoBSdunk. Tehát a tökéletesség
fejlódéshen ée elóhaladáeában az értelmUnk a küle6 és bele6 feltételekt61 fUgg. - Egy fa önmagában éli életét; de hogy levelei kibontakozzanak, vi:trágai kinyiljanak és a gyilmtflose beérjen levegőre, ,. ·
fényre és melegre van szU.keége. Tehát a fa is a fejlódésé.hez és a
beéréshez a küls6 és bele6 feltételek fUggvénye.
2. KUls6 érzákeinkkel tanuljuk meg a külvilágot megismeru.1,
bele6 érzékeinkkel pedig a bels6 szellemdlágot. Ha értelmilnkben
f8lmerU.l egy gondolat egy bizocyos dologról., azzal· nem azt értjUk:,
hogy csak egy /U.res/ gondolkodó értelem mliködik, hanem, hogy az a bi1onyos dolog /tárgy/ létezik. Más szóval azt mondbatjuks minden go~
dolatban visszatu.krts~dik az értelmU.nkben ama bizonyos dolog.· Alkalmilaf - akaratunk ellenére - arra.késztetUDk, hogy gondolkozzunk, ami
azt elenti, hogy valami tilkröz6dik kiVUlr61 az értelmllnkbe. Ahol jó
illa van, ott virágnak is kell· lenni • ._A-'virátJ alakját,· ezinét a _
. szemUnk nem U.t ja~·· de az illata elárul.ja a jelenléttH. Igy a gondolatok ia foltételoznek tárgyakat. Az értelem haeonlit a tUkHrh~z. .
Ha' a tWdSr k.Spoket mutat,· az nzt jelenti,'· bogy a '.tükör előtt tár81ok
vonnalq noe, okór .totodk n tUkörnok' · okór nom ozok vioezatUkrts1'í8dnek. - Móordozt fie::Yolemro móltóa a·tuktSrnolt'ntnao'óloto, de az órtolemnek .igen. A tWdSr nom tud képokot ooinálni, n tUkör oeok: twcrtsd
3ket. Az értelemnok - ellonkez6leg .:. vnnnok ·veleszUletett gondolatai ·
ie. Egyébként hasonlit az értelem egy· tUkHrhöz, a.melynek saját gondo- ,
latai tUkrtsznek kUlsó' dolgokat, - habár· olykor ~z értelem maga nem·
vesz tudomást. a visezatu.krtszésr61·. - absztrakt képek, szikrák, melyek
a val6ság _tUzétól' el~zöknek. · ·
-.._ ·. ·. ·· ·
-~ ·
. ). Amit "a, mi értelmilnk viesza~'röz; neiíi telel meg mindig a
lóságnak. Kü.lönbözó embereknél különbözőképen kell megjelennie, killHnlegee képessége1kt61 tügg6en.· - A mi gqndolataink lstenról most még
"M>kéletlenek~ Azonban .ha állandóan az o.· jelenlétében él.Unk; akkor megtanul~ az u lényét való:t>~ megismemi. ·. · ·: ·~·

a hullámok között a vi~ben kereste a eirját. Ilyen férfiak nem találták meg a Terem.tót az 0 teremtményében és nem jutottak el a megbékéléshez; inkább elveszitetUk a Teremtót, ugymint önmagukat az O a1kotása1ban. Ebből láthatjuk: hogy bár a filozófia arra igyekezik, hogy
a valóságot megfogja, ez mégsem sikerill, mert senki sem tudja a val.óságot ésszel felfogni. Ha valaki azt hiszi, nogy ó a va16eágot tudományosan felfogja, az téved. Mert ha valaki egy dolgo~ al.ap jában meg
akar ismerni, annak az egész mindenséget 'isme~ie kell, hisz minden
dolog összefUggésben van minden más dologgal. Ee aki mindent tudni
akari annak ismernie kellene mindennek az összefüggését. Itt meg kell
hajo nunk a Val6ság előtt és a hitben tovább lépnünk.
). A slJ88llat olyan étzékeny, mint az u~~unk hegyei amint érin'tkezik, azonnal megérezzUk a valóság jelenlétet. A sugallat - bár nem
ad logikus bizonyitékot, - de igy itéli meg: én teljesen meg vagyok
elégedve, ilyen békesség csak a Valóságból jöhet, - ez okból talál.tam
én meg a Valóságot. A ezivnek vannak irányelvei, melyekről a fej nem
tud. Aki a virágról sokat akar tudni, annak sok id6re van ezilkeége1
de csak egy: pillana:bra van szUkeége, hogy az illatát élvezze. Ja
mü.ködik a sugallat is.
·
----- 0

T tJ k ó 1 e t o s o 6 g •
":
1. A tormóezeti törvónyek olóirjókz nlci tökóletoooógot okar elérni, annak mindenkor fokozntokbnn kell nl:Svokednie. EgyedUl ezen a
m6don tudunk el6készUlni arra a rendeltetéoro,·omelyre teremttettu.nk.
Hirtelen és elhamarkodott előrelépés legyengUlést és tökél.etl.enséget
eredményez. - A zabnak, mely a Lappföldön nehány hét alatt megnő,
nincs olyan tápértéke, mint a buzának, mely hat hónap alatt érik be.
A bambusz naponta három lábat n6 és 120 láb magasságot ér e1, de belUl U.re~ea. - A tökéletességben ezért cea.k lassan és fokozatosan tudunk elore haladni.
2. Az igaz, hogy tökéletességet csak tökéletes kö:rnyezetben tudunk elérn:I.. Mielőtt azonban egy tökéletes környezetbe belépünk,egy
----- 0 ----tökéletlen k8rnyezeten kell áthaladnllllk, ahol harcolnunk és veszódnUnk kell." Ez a harc megerósit bennünket és elókészit a tökél.etes
környezet számára. Ez egészen hasonlit a selyemhel'1l76 életmódjára:
IX. F i 1 o z 6 t i a ée s u g a 1 l a t
a selyemgu.b6ban kell neki vesződnie, aztán mint gyönyörll. l.epke bujik
1. Be kell ismerni, hogy a fi1oz6fia évszázadokon keresztül nem
ki belőle. Ha elérjük a tökéletes állapotot, akkor tapasztalni fog~
u
é ,
,
juk. ho~ azok a dolgok, melyek elóbb hátrányunkra voltak, most a
• .
haladt semmit elure. ~anazok a k rdesek es megoldások ismétl.ódnek,
Tal.óeÁgban _ ha titokzatos módon is _ a segi tségilnkre vannak a 'tak'---1-1---még_ha_ujabb_alakban~é_e_nyelvezetben is._- _E:l~~áb_an egy. ökör bekötött_ _ _ _ _ _ _ __:l=-:e:_:tesség eléréeéhe z:
1
.szemmel .cammogott egész nap_kör'b_e_~Q..:. 9J.ajprésnél. Ha esta·:rerav&fszil
·i
a szemér61 a kötést rájön, hogy nem vándorolt messz-ire;-hanem-csak a
- ). Az embE!r_a__~é_p~ssegek _sz@:.tj:Jen _c_s~r:á-jat-110-i'd"j"a-magáb-an9eze=-----'I
tart járta kHrUl.; mégis bizonyos me1lilJi8'gü. olajat kipréselt. _ A fiket azonban ebben a világban nem tudja kifejteni, mert ·1n-·111mrz1JC
l, 1
loz6tusok bár évszázadokon át uton vannak, a céljukat még mindig nem
a„segitség, me~et a ...nö'!ekedés- és kifejl6déshez a tökéletesség meg'rték el. Habár itt-ott mindenfélét HsszegyUjtöttek és abból. némi
kovetel. Az eljovendo világban megtalál.ja azt a környezetet, mel7re
kienolajat" kt.pr3seltek, és azt hagyták nekUnk hátra ml.1.veikben. Ez az ·
szüksége van a tökéletesség eléréséhez, - mégis, a növekedést it~
olaj mégsem elégt hogy a kiaszott emberi ineéget elbári tsa. Bbb61 a·
kell megkezdeni. Még korai lenne egyénileg megállapiteni. azt hogr
kiut a továbblépeehez a hit éa· a belső sugallat ·m1.1.ve, de nem a filomik leszUnk, ha a tökéletességet elérjük. - De mi tökéletes~k le·zdfia. Ha még oly 6riáei a mi tudásunk, vige6 soron iaégis oaak _ beezUnk nmint a mi mennyei Atyánk tökéletes" /Mt. 5, 48/.
határolt.
·
4. Ezen a világon nem adódik valódi bé.ke. A bé~ ebben ~ világ.2 E
·· fil ófU k
mi tán
d .e..... ·
ban a bUn miatt lett me~semmisi tve. Valódi és maradandó béke csak a
• gyes
oz
so u
tu om......,,szomj12kat nem voltak kéP.e„~ékefejedelem"-nél található. - A viz a magasb6llefelé folyik vaHk kielégiteni - végeztek az életU.kkel. Bnpedoklesz /K.e. 493-5307
alulról felfröccsen, mert egyensulyt és békét keres, Uavaniff kell OJ
beledobta magát az Etna kráterébe; 6 ki akarta elégiteni tudomáJQ'es~
b
k
k 'ly é
• • 6 1 é
é
°"
ját! emellett azonban, - bog a természetes halált sem érte meg· :
az em erne a eve s g magassagab 1 el pnie s büneinek me ységéall
st!Jnek t~sas~át nyerte el. _ Egy csillagásznak .nem sikeiült meaob61 felemelkednie, hogy egyensulyát megtalálja és békében és megértenie a dagál.7 és apály különös fol1.ama.tát, ezért kétségbeesásébeuD
elégedéeben éljen.

va-

X.
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5. Habár a tanitványok még nem érték el a tökéletességet, mágia
nagy örömben volt részUk a me~1cs6lllée hegyén /Táborhegy/ a mi Urunk!
valamint Illés és· Mózes közeleben, hogy három sátrat akartak késziten 1
hogy ott lakhassanak állanddan /Mt 17, "J-4/. - Mennyivel nagyobb öri:Sm
vár ránk, ha tökéletesek leezilnk, - majd a mi Urunk és az Q ezent~•1
és angyalai társaságában örökre 1
0 -----

XI.

V a 1 6 s á .g o e

e l ó h a l a d á s

és

e r e 4 m ' n 7.

l. Ha az emberek a kUlaó hagyományokat és népszokásokat a civilizált népektől átveszik, de nem teszik magukévá azokat a szempontokat,
~il~~k az el~ha~~-ásukat biztosi tják, akkor az eredmán7 semmissé.
··-E világ uralkodói csak képmásai a mennyei Uralkodónak, aki a
mindenség királyai az }sten.~ E világ .. uralkodói abban a ves.zélyben
vannak, hogy uralmuk szétesik·ée.megszilnik, ba nem; Isten a forrása
minden javaknak ·és, ~en4nek;~ hatóságoknak és polgároknak, uralkod6knak éa alattvalcSknak. ~:Egyesek erkölcsös életmddot akarnak vezetni
·Isten n6lkU1, azonban elfelejtiks ..: Isten nélkül minden erlrlJl.os6es6g
llres és halott.
• ,' ;
-"' . ··
· ··"'". ·"' ....'
.
· . 2. Szollomi /lelki/ ol6haluc.1ó.o nÓlklll a világi ol6roldp6o oea111&
60 dmi t6e, mort a világi ol6tmladó.o ooak ugy 6rhot6 · ol, ha máoolmak
kárt okozunk. A veroonyf'Utóobon ooak nz Q6zhot, aki a máoiknt mogel6z1. Annak voreoógo - ennok gy6zolme. A kereeke~ máeoknok az árán
szerzi a vagyonát. · -· Ellentétbons ee;yedUl a lelki el6haladás a valóságos. Mert az egyiknek a 1'ejl6dáse segiti a másikat is, a6t, a saját
eredmánye ugyancsak ett61 1'Ugg. A tapasztalat bizonyitjas aki másoknak boldogUl.hán fáradozik, segi béget nyer sokszor anelk:Ul, bog,. .
6maga tudna r6~a. „
·
.•.•„ · ,
. ·-. • ·
· . ·
:
.---~-- 0
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kincsek /ásvány.ok/. Hogy csak egyet emli teünk: a hegyek a viz körforgását biztositják a földön, ami épp olyan fontos, mint a vér körforgása a testben. - Hasonló módon megy az életben a 11 föl és le"-fáre.dózás - a kellemetlenségek a kereszthordozásban, - hogy szellemi életUnk milködésbe maradjon. t~góv bennünket a merevségt61 és a léleknek
számtalan áldást hoz.
4. A világháboru alatt a termékeny földeken árkokat ástak és
szétturták a földeket. Egy bizonyos idő mulva ezekben az árkokban ·
szép virágok és hasznos növények n6ttek ki. Megállapitották, hogy a
talaj, bár termékeny volt, de az alsó réteg sokkal termékenyebb. Igy
kerti.lnek elő - kereszthordozásunk és szenvedéseink eredményeképen a lelkünk mélyén rejlő gazdagságok. Nem szabad kétségbe esnilnk, ha
romboló eseményeket látunk, mert ezek a lelkünk rejtett, vagy parlagon ·heverő erőit cselekvésre birlák.
5. Svájcban egy: ezer egy juhász az egyik birkának el törte a lábszárát. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért tette ezt, azt mond"ta.:
- ennek az volt a rossz szo~ása, hogy a többit tévutra vezette, és
veszélyes magaslatokra és szakadékokra kisérte. Ez a birka olyan vad
lett 1 hogy olyankor mikor a juhász etette őket, meg akarta 6t harapni.
Egy 1dó után annyira barátságoa lett, hogy a juhász kezét nyalogatta.
- Ugyo.nigy bónik Isten azokkal., o.lcilc engedetlenek és ake.ratosa.k voltllk 1 olvozoti 5kot bónut, gond óa ozoovodóoon korooztUl u biztonaó.goo
utrn óo ••• oz örök ólotro.
6. A gyómónt oz6po6go conlc nlckor kópróztat ol bonnUnlcot, hu mog
von coiozolva. Ekkor, ha a nnp róaUt 1 coodólatoo azinokot lövol ki.
- Ugy mi io, ha o kereszt által kico1szolódtunk:, akkor mint drágakövek
fogunk Isten országában ékeskedni.'
'
------- 0

XIII.

-------

A s z a b a d a k a r a t

l. Nekünk megvan az a képességilnk, hogy killönbséget tudunk tenni
j6 és rossz között, és a kettőből választhatunk. Ez azt jelenti no 81
l; Akár akarjuk, ·akár nem,~ keresztt61 nem menekülhetünk. Ha
lényilnk hatáskörében szabadon cselekedhetünk; máskülönben ennek' az
nem akarjuk Krisztus keresztjé~ hordozni, akkor a világ keresztjé~·
emberi képességnek, mely a jót és a rosszat meg tudja különböztetni,
tell hordoznunk. Els6 pillan~tra ~gy tunik, hogy Krisztus·keresztje
nem volna;semmi,értelme. Az izlésilnk meg tudja állapitani mi a keeerU
. nehéz és· a világ keresztje konnyü. De a tapasztalat azt mutatja, hogy
és mi az edes. Es nem volna értelme annak sem, ha nem válogathatnánk
a vilá8 keresztje tényleg nehéz, meri aki azt veszi fel, annak _ ugy,
meg szabadon az ételt, amit akarunk. Mi szabadok vagyunk nem azért
mint ama napokban," a. i-dme.1 uralom idején - végre is, mint. egy rabszolmintha mást is tehetnénk, hanem egyszerüen, mert cseleks~Unk. Ha pl:
11
· gának kellett meghalnia. Krisztus az ö keresztj't dicsőségre vál toz.
b el birok vimni s~áz kilogrammot, akkor szabad választásom van e
·
tatta. Ré~n a kereszt a széQen és halál. jel.kepe volt; ma azonban a
sulyhaMron belül. Es ha ef!:f teher sulyoeabb száz kilónál, .akkor ez
- - - - - - . ---Dózel~m-es-élet-jele-.-Aki-ac-keresztet-bord-ja-tapasztalatb6l-tud~a, ----------=-tu!_~_!aE_j~e_rómet és _!'_elelóss~geme~; akk~r_ é_n annak a sZü.kségszerU·!·
a kereszt ót-tartja.--és elviszi.őt a--biztoa--Rendeltetésére.-De-a-vU'8-·--~ge~ol, hogy ily_en terli~L~gyelC_- megszabadultam, mert-a.lfi eztc_a_ _ _ _ __
118k a keresztje lehuz bennü.nket és -elvezet a pusztulásba~
·
.
feladatot adta, nem kivánhat többet, mint amennyi-t e1birok. Tehát min.
- Te melyik keresztet vetted fel? El.mélk:edjél és fontold megf .
den esetben szabad va~ok. De ha én nem teszem meg, amit az én erőm
. 2. Klllönbazó embereknél különböző a kereszt, a munkájukt61 .Ss a
elbir, akkor kötelessegmulasztásomért és közömbösségemért szeIIVednem
lelk1állapotukt61 fUggóen. A keresz-i küls6lag U8Y tünik:, mintha tel•
kell, mert én az erőmmel visszaéltem.
volna begyes szegekkel, de lényegében édes és békességes. ·A mázgyUjt6
2. A gonoszságot és büntényt azzal nem tudjuk megszüntetni hOB:J
méhecskének,· bár fullánkja van, mégis mézet termel'. Mi ne féljUnk a kea bilnözót büntetjük; ha ezzel elérnénk a célunkat, ekkor hemaro~an ·
kereszt kUls6 neh_ézségeitól, mert 'akkor elveszitjü:Jiiailnek lelki áldásait.
be lehetne zámi az összes börtönöket. De a szigoru büntetés ellené.1
). ~E.a"U' tudatlan vándor, amikor a beD"!Mridéken a kUl~nböz~ mAoesre, melyet a gonosztevőkre kiszabnak, nem változott ~eg semmi
_ °"'
°"' •
"'
" A gonoszságot a föld szinéról csak akkor tudjuk elllzni na ~den
latokou, · 1e j. t6kön járv-a elfáradt, igy gondolk:ozotti Istehhibát köveember szabad akaratából elkötelezi magát, ho.ov tehetsége''nek vég-~
tett el, amikor a hegyeket teremcette, - sokkal jobb lenne, ha ·csak
h t • ái
mmi i t i
·
H
;::,u
1
Biks~t
teremtett volna. Ez b1zon1itja, bog cS még nem látta be az•,
a ar g megse
s
a gonoszsagot. a mások ót· kényszeriteni akarb
mi
16k
k é
il
"
ják, ugy sem érnek el sem.mit. - Isten a gyilkosok kezét nem fogja le
. 1
ogy
re va
a begye ' e m yen hasznosak a bennUk beraktározott .
sem a hazug emberek ajkát nem zárja be, mert ó az ember szabad akara.:.
1
táne.lt nem állja utját. Ha Isten utját állná, akkor az ember ee:1 gép-
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1

bez volna hasonló. Akkor nem értékelhetné az igazságot sem, nem talál„ ·
ná örömét abban, ha ót megfelelően beosUlnék; mert az öröm csak a szabad akaratból véghezvitt tettből ered.
3. A világ bizonyos módon lázong az Isten ellen, és Kriaztua k8vetói t rabszolgáknak tekinti. Ha ezek /a hivók/ Isten kegyelmével a
világ hatalmától és szolgaságától megszabadulnak és a mennyei haZába
bemennek, altkor a világ alárendeltjUk lesz; mert a világ felismeri,
hogy ók az Elet Hatalmával szövetségbenvannak, mely 6ket teremtette.
Akkor a világ gy6zó helyett - legyőzött lesz. Isten megadja nekik,
akik szabad akarattal, szeretettel szolgáltak Neki - a tökéletes szabadságot mindörökre.

XVI.

A z

I s t e n

1 m á d á a •

1. Alig találunk embert, aki Istent vagy valamilyen hatalmat ne

imádna. Ha istentelen gondolkodók vagy tudósok materialista világnézettel Istent nem imádják, akkor sokszor hajlanak arra, hogy nagy em.
bereket, hősöket, vagy valamilyen eszményképet megtisztelő hatalommá
emeljenek. Buddha nem tanitott Istenről, ennek az lett az eredménye,
hogy ót magát kezdték imádni. Kinába nem tanitották az embereket Istent imádni, azért tisztelték elődeiket, nagyszülőket. Maguk az
irástudatlan emberek is tisztelnek bizonyos hatalmat, vagy bizo07oa
szellemet. Röviden tehát, mi emberek nem tudunk mást, mint tisztelni
és imádni. Ezt a vágyat az imádásra - melytől az ember nem szabadul0 -----hat - a Teremtő oltotta bele azért, hogy attól a vágytól vezérelve
a
Teremtóhöz kötődjön, és Vele közösségben örökké örvendjen.
XIV. E g é s z s é g s z a b á l y o k •
~-. !. .
• . •
2. Azok pedig, ·akik tu1 csökönyösek ahhoz, hogy Istenben higyje1. ·Az egészségnek tes1!i és· lelki alapfeltételei már az eszközei
nek, - habár az 0 létét megindokoljuk a teremtés tervszertiségével és
rendjével
- még akkor sem hinnének, ha őt magát láthatnák. Éa pedig
az egészségnek. Az alapfeltételek nem mások, mint a megszabot"' eszk8zök, melyekkel bizonyos .célokat el _tudunk érni.. IeJ pl. a pénznek
két okból: ha önmagát kinyilatkoztatná nekik olyan indokbkkal,amelyek
Unmagában" ninos érte1me·i· az ·csak &g'f' ·~e~köz, amellyel"·megszerezhe~
igazolnák az Ó istenségét, bár isteni logikával, akkor mé&·sem tudniS.k
jUk nzt~·amire ezUkeégUn.k van •. ··.,~;:::,;,>-··,' ~·- __ .. ":_"y,:'.;_ ·;·,., ·
Ot megérteni, mert az messz~ fölUlmulná az ő emberi logikajukat és
Zono, jóillnt, inyono étel„ fény és meleg1 mindezeknek: a dolgok-·
filozófiájukat. Viszont ha. 0 más oldalról indokolná meg emberi zeinornok UrUlbotllnk, ha mórtókkol 6lvozzUk. Ha ninoo bol6l.Uk ol6g, okkor
m6rt6k szerint, nklcor ia oao.k mewotnék Öt és azt mondanók: 11 Ezt mi
hiányát 6rozzUk; hn t8bb van bol61Wc:, okkor oz~nvodilnk:.; - Ieton kUlo6 ·
mór mind tuéljuk. Ioton nom aolckul. jobb, mint mi. Alkatót tekintve, lát6s belo6 6rz6kekot e.dott, hogy azok n fonyoset6 voozól7t6l. meg6vjenak,
ozntrn hozzánk hnoonló. 0 tuJ.ón agy kiUOÓ mogooabbun óll mint OH:J emvagy a ,tényleges azorenooét megjel8lj6k. A szonvodéf:! annak a jele,
beri lóny, d_o coo.k .kovóooo1, nom .ookkl\l..
hogy ·teetunkben vngy lelkUnkben valami ninae-rondbon~ Fogadjuk meg
J. Az ember a vilógmindonségnok CH:J rósze óe Og/ tWcijr wnely
a V""alóság törvényeit, akkor békénk és sz~renosénk lesz.
.
·
azt visszatükrözi. Azért tUkrt>zi viasza benne n látható és Íáthatat2. Ha.mi a természetnek ellenszegUlilnk, akkor
ellenllnk forlan teremtés.Ebben a vilá/tban ó az egyetlen lény, mely a teremtést
dul. De"ha megkiséreljUk a természetszerU életet, akkor - ahel1et't,
értelmezni tudja. 6 ugyazolvé.n, a természet nyelve. A természet ~61
hogy kárt okozna - segi teni fog abban, hogy a tcskéletes egéezeege't
beszél, de némán; A természetnek ezen csendes kitáru.l.kozása.it az
4tlérjUk,- ahogyan Isten e.karta, hogy ezekkel az eszközökkel elárjUk.
ember szavakba foglalja.
:&s amen~iben igy a tökéletes egészséget birjuk, elD.1"er~Uk az örök
4. Az ember er;J behatárolt lény; Ugf belső mint kUlsó érzékei
boldogságot Ist·enben, mely elsődleges .vágra l_elkllnknek.
behatároltak, és ezért nem tudja a Teremtő teremtményét minden oldalról nézni. Ha ezt tenni akarná, akkor számtalan érzékkel kellene bir------ 0
nia. A mi kevés érzékünk a teremtménynek és a természetnek csak kevés
oldalát észlelheti, és azokat sem tökéletesen. Dacára ezen benatáro-rl. A 1 e 1 k i i s m e r .~ t •
láeoknak, -a szivnek megvan az érzéke a Valóságnak felismerésére, mert
,
ez nem az értelemtől fUgg, - de a'& értelem nem is tudja fölfogni..
1. A lelkiismeret a bennilnk: l&vó erkölcsi törvény va1t3 elicölcsi
Az emberi szem, bár önmagában kicsi, de elvándorol óriási távolságokérzék. Ez az ember személyiségének veleszületett csiraja. Ez függhet
ra olyan helyekre, ahová az ember maga nem mehet el. Látja a csi1laa neveléstől, faj-, e:1akorlat- és szokástól. Még a körD.Jezet is nagr
gokat, m&lyek milliónyi mérföldre vannak tőlünk, megí"igyeli mozgásubefol.yással van az erkölcs növekedésében.
·
.
. · .
kat és fényükben gyönyörködik. Pontosan ugy pillantanak be a sziv
•------Ahogy-megvan-az-izléeUnk,-amellyeLmeg_tudjuk_állapi:t_ani a kll"szemei" figy~lmesen az Isten titkaiba, és ez a bepillantás sürgeti
-1csnbséget a rut és a- szép-között, -ugy: megvan-a-lel.kiismeretünk,ame•11
---------az-embert-az-0-1mádására,-akiben_egy.edill_elégül_ki_(l.~iv v~a eegit bennUnket megkülönböztetni a jot a rossztól..
..
tökéletesen-és-örökre.
______ -----~ - - - - - - - - .
2. Testunlc valamely szervében érzett fájdalom egy veszélJre /be0 ----tegdgre/ figyelmeztet~ Ebhez hasonló módon a bUn is nyugtalansáSoi
'8 gyötr6dést okoz a léleknek. Ahogyan a tapint6 érzák testünk hatásXVII. A V a 1 ó s á g k e r e s é s e •
körét 6vja, ugy meg6v a lelkiismeretünk a közelg6 veszél;yt61 és rom- ·
bolást61, -és a mentéshez szükséges lépésekre kényezer1:t •. ·
·
1. A Napkeleti Bölcsek a messzi távolból jöttek és a csillag ve. ·
3. Ha· a b.e.j6k a tengerpart közelében a világi tó_t.orn;yo-t, vag a
zette őket az Igazság Napjához. Ezek az emberek, akik messziről jöt. sziklákat, vagy a. szárazföld körvonal~it látják, akkor tudják, hogy
tek,
- e.mikor az Igazság Királyát meglátták és imádtJk - ez szivük
·hol vannak. Azonban kint a nyil t vizen, csak a csillagok vagy az
yágyát betöltötte. Közbe - bizonyos értelemben az ö D.épe - a zsidók
ir~ti.l segi tséghel tudnalc tájékozódni. Ugyanigy szUksése van a
Ot elvetették és keresztre feszitették, s ezáltal elvesztették az
lelkUnknek $Z Istenhez vezetó uton a lelkiismeretre és - a Szeniáldását. Keletről és ny:ug'}tról jönnek az emberek Hozzá: keresik a
lélekre, hogy célunkat elérjUk, és nehogy tévutra térjUnk.
Valóságot és megtaláljak Ot, szivvel-lélekkel imádják, és saját ~
guk áldoza~ként, lábaihoz borulnak. Ez áldozattal öröklik az örök
----- 0 ----életet az o országában.

az

- 14 - 15 Más oldalról elvetik Őt a keresztények, - akik ugyszólván, az ő
egyik végéről csak egy szemmel nézilnk, akkor nem tudjuk megállapinépe, - sz6val és tettel, és ezáltal kimondhatatlan veszteséget szentani a hosszusátJát. Ha biztosan tudni akarjuk a méretét, akkor küvednek. A Napkeleti Bölcsek nem időztek sokáig, ugy hogy Krisztus
lönböző oldalárol kell megvizsgálnunk.
tanitását nem hallották; az Ó csodáit, keresztrefeszitését, föltáHa teljes lélekkel és odaadással keressük a valóságot és megta.madását és mennybemenetelét nem látták, ezért nem volt semmi Uzenelál~uk azt, akkor rájövünk arra, hogy mielőtt elkezdtük keresni, a
tuk a világ számára. - Ugyanigr, járnak némelyek, akik a valóságot
Valoság maga keresett bennünket, ho~ boldog jel~nlétének társaságákeresik 1 de nem élnek lelkiközdsségbe az Urral és ezért nem érteslll.ban lehessünk. U~ vagyunk ezzel, mint az az el tevedt gyermek, aki
nek az.u életet-adó és megmentő hatalmáról, a igy semmi Uzenetuk
kereste édesanyjat. Amikor aztán az édesanyja ölébe vette megtudta,
sincs a világ számára.
hogy mielőtt még rágondolt volna /édesanyjára/, már mélységes an7ai
ezeretettel kereste őt.
2. nMindennak, akinek van még adnak, hogy bóvelkedjék; akinek
pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije van" /Mt 25,29/.
0 -----Ha egy embernek nincsen, ho81 lehet tőle valamit elvenni? Nem volt
neki tehetsége vagy felelőssegteljes munkája, hogy ezek az ő ha.nfksá.ga miatt elvétettek, - de igy még legaJ.ább a képessége magma,..·
XVIII. B á n a t é s m e g m e n e k U 1 é s •
radt, hogy különbséget tehessen a valóság és a valótlanság közö~i.
Ha azonban még ezt a .differenciáló képességét sem használja, akkor
1. A megmeneküléshez bánat szükséges, de a megbánás egymagában
QZ is ·elvétetik tóle.· Ettől a lelkiismerete megmerevedik és meghal.
nem menti föl a bünöst, ha Isten kegyelme nem törli el a bünt. Ha
&s neki nem marad semmi •. ·:
·'- ~ ~.:
.• ·
„ •
egy embert kővel me~dobok, e ó ettől meghal, de én a tett&inet meg'). ·Vannak emberek, akiknek megkülönbözteti képesséSUk "annrira
bánom, akkor ez a banat megóv engem att61, hogy a jövőben ilyen eszhalott, bOQ ha neni.sikerUl nekik_ az 6 tudományos eszkijzeikkel 61eteledget elkövessek, de a szerencsétlenséget nem lehet meg nem ~
tUk kezdetén ebben a viláRban· bizonyi"tání,~1 igy akkor ók nem Istenben
történtté tenni, áa annak az embernek az életét már nem lehet viszbioznok, Aki minden álet lorráen, "ha.riem .azo.n, kezdenek scndolkomi,
szaadni. J;:gyedill Ieten menthet meg engem; és a halottnak alkalma"t
hogy1 - az ólot oeirójn a motoorokb6~·korU1t a fUldro, wni teljesen
biztoeit, hogy az örök élotot elnyervo, a hirtelen halál okozta
lehototlon. Ha a'fUld8n az ólettolon anyag nom támaaz~hat 6lotot,
ozonvod6aoit.lc6rp6t9lja. Ilyon módon m1ndketton, - a gyilkos óo az
hogy kolotkozhot ólot a motoorokból, molyok ugynnabból az anyagból
áldozat - mogmonokUlhot.
vonnok mint a föld? Ha.pedig a meteorok anyaga kUlönbUzik a fHld
2. EgyodUl I~ton t~a ignzoásooon bUntotni vagy olongodni /mogboanyagától, hogy nőhetnek csirák a meteor.okbol ezen a flildön, ha r ,
coótani/, mert. egyedUl O ismeri az omborek belső ezUkaógletoit óe kökHrnyezet annyira kUlönbi>zó? Az igazság mégis az: ahol Isten jeluu
rUlményeit; ~,és tudja a következményeit a megbocsátásnak, vagy a bllnTan, ott élet van. A vizben, ha hideg Vag;f fagyos - vannak él6lé~ ·
tetésnek. Ha mégis emberek bUntetnek /biróság/, akkor sok esetben a
nyak. Még a forró ·forrásokban is találunk elólényeket. Igy munkálkobüntetés nem éri el a célját, mert nem ~smeri a bilnözó belső énjét
dik Isten teremt6 jelenléte mindenütt. Bármilyen feltétel mellett
és körülményeit •. Egyes esetekben a bUntetés nem tesz jót, hanem csak
teremt .életet.
.
„
; · • .l
·
.
. •
.
árt 1 viszont a fel.mentés csaknem bilvös mosolyt vált ki az emberekből.
·· 4. Az igazságot vagy valóságot gyümölcseiről iemerjuk meg. Aki
Egy&bként a felmentés csak ujabb alkalmat kinél a bilnözésre; az ilyen
a valósággal összhanfban cselekszik, már a tevékeeysége folyamán
embereket csalt büntetéssel lehet megjavit1:2.0i. Egyedül Isten ismeri az
r~szeeUl a ~Umölcse ben, és a jöv6ben a legmagasabb javakban részeemberi lényt· és megmenti őket, - amennyire szükségük van - az alkalsill: -állandoeulás. Egyedül a Val6ság tudja a lélek sóvárgását kielémaktól, melyeknek következményei a bün.
gi teni. - .Bármennyire elmerlil t. az ember a bUnben és bármeneyire elJ. A lélek célja a valódi és maradandó ö.röm elérése. Aki ezt a
fajult légyen, mégis szereti és be~eüli az igazságot. Pl. egy hazucélt hamis eszközökkel, pl. bün által próbálja elérni, az éppen a lédoz6, aki maga is hazudik nem szen.·ti, ha mások bazudnak •. Megint egr
lek képességét rombolja szét, hogy szerencséjének örüljön; és aki ezemásik ember aki, habár ó igazságtalan, hai'agszik, ha mások igazsúket a képességeket elsatnyulni hagyja és visszaél vele, az szétromboltalanok. ·Ez azt bizonyitja:, az ilyen. emberek a lelkük mélyén váQiSdja őket. Hiszen Isten ezeket az erőket, képességeket és. érzékeket az
;
. nak a valóság és igazság után b nagyra becell.11.k azt, mert a Valóság
ö véRtelen szeretetében a mi örömiinkre teremtette és azt akarja, hog
ilyennek alkotta 6lcet, hogy ók, ha az igazság-ért és benne élnek
az ó- társaságában az örök boldogságban örvendjünk. Ebben áll a megmentés.·
boidogok legyenek. Ha az iga. zeág ellen cselp~ezenek, Bz0tiVedn1 fog-·
· ---nak,-mert-akk:or-szembeszél-lnak-a-ea-ját-lényükkel-,-valamint-az-Igaz------1
~._A_bilszk!!_S_~g bün, mert a büszke ember a valóságnál többre tartaág Léeyével, ·aki alkotta 6ket.-- - - -- ------- --. -------ja magát. _Ezál:tal_e_lY:_es_z:t:L_Isten::::kegyel.lii'é·t-,-lfünoe esik-ésferd'u.rja · - - - - - 5. Az igazságnak sok ismérve vep.. Minden egyes amber Istentől
1
lelkét. - A haz~ság bUn, mert ellenkezikaziga.záággal.- Al!r6.lland6an
kapott képességát~l filggóen más és Jl{ás ismeretet DJilvénit ki. Egy
hazugságokat mesel, fokozatosan odáig fajul., hogy saját magának is hata a jó gyUmölcséert tetszik az egyiknek, a másiknak visZQllt a azép
zudik. Már nem bizik meg saját belső és külső érzékeiben sem, hanem
vir~Urt. Az emberek ugy értékeli,i:, magyaráznak: 8 fáról, ahogyan .
j
állandóan kétségbe vonja az igazságot. Végsó fokon még kétségbe vonja
meg~atásuknak tetszik. UB:J' magyaráz~a és leirja a filozófus, a tud6a,
Isten szeretetét és ke~elmét is, és ezzel elveszti szellemi életét·
a kolt6, a fest6 és a misztikus, - valamennyien a·képességil.k és várés az Isten gazdag áldasait. - A kapzeiság bün, mert a kapzsi ember
mérsékletük szerint, a valóságnak kü1önböz6 meglátása szerint ahogr
a megbékélést a teremtett dolgokban keresi és ezáltal elhagyja a Tehatott rájuk. Egy ember képtelen a va16ságr61 itfogó ismerete~ nJ&l'Di
remtőjét. - A házasságtörés bün, mert az széttépi a családi köteléket,
éa annak minden fokozatát leirni.
szétrombol tisztaságot és életet. - A lopás bün, mert a tolvaj elra.6." Ha ki akarunk igazodni valamilyen dologról, hogy igaz-e VIUJl'a'
bolja másnak a keresetét, vagyonát. Abban keresi örömét, ha másnak
nem, akkor azt különböző oldaláról kell megvizsgálnunk kUlönben-.:lloJ
kárt okozhat. Ezért fontos, hogy ezektől és minden más bUnökt61 ma!élreértés és t.évedés származik b.előle. Ha pl. eD'V' eD'V'e:ies -·da~
~at bünbén6an távol tartsuk és önmagunkat megmentei.lk; hogy földi
a.r
°"
·~
eletunkben Isten akarata teljesedjék, ahogyan az égben a szentek éa
angyalok körében teljesedik.
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- 16 fejlődésben

5. Tudósok és filozófusok, akik a

donitja Istennek, akkor a Vedanta követőinek feltesszük a kérdést:
- mi az elsó indok ez ó állitáeából? Miféle cselekmények vezettek
oda, hogy e csalódás gondolatába belebonyolódtunk, és mire jó a csalódásról szóló gondolat? - A valóságos tény az, hogy: Isten mindenben /minden tárgyban/ jelen van, és minden Istenben van5 - de Isten
nem maga a tárgy, és a tárgy nem Isten. Aki a Teremtőt összetéveszti
a teremtménnyel, ez belefulladt a saját t_udatlanságában.

hisznek, - a nemesebb
erősebb faji kiválasztással elérhető tuléléeról beszélnek. - Vaci'
még egy másik, ennél nagyobb tét, amely milliók megváltozott életét
igazolja, melyet ugyanis az isteni faji kiválasztás révén a nem r~
termettek /btinösök/ átélnek. Iszákosok, házasságtörők, gyilkosok 'e
rablók a bUn mélyébáLés a nyomorueágból fölemeltettek és a békének
ée örömnek uj életét kapták. Ez a megmentés, melyet Jézus Krisztus
által kaptunk, Aki a világra jött a bűnösök megmentéséért /l.Tim 1/.
------ 0
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l. Lehetséges, hogy a gyermekek szüleik betegségét öröklik. Azonban ha a szUlók elvesztik kezUket, lábukat VBgJ szemUket, azért nem
muszáj a gyermeknek bénán és nyomoréknak, vagy vakon szUletnie •. Igy
van ez az á:teredó . bUnnel ie. A gyermekek nem öröklik a szUlók minden
tulajdonságát, akár, jók, akár'ross~llk,~henem sokszor a gyermekek saját tudatos.tetteinek e~edm~nyeképen alakul ki a karektertlk. Ha minden tulajdonságukat a-ezUlóktól örökölnék; nkkor nem ·lehetnének telelóeok n tettoik6rt. Jollom, ·képeeaóg cenk kis mértékben lh:~kCJlhot6·
nmint fojlódnok óo drottek looznok, ugy ozek meoezemonóon n 1mját ~r61
feor;i tóocSn
mulnok~ ·,
, ·•
;
• ·
•
·"
'
• ,
•
' -:
,
.
.
„
'
·
·· ::?. Ha valo.níilyon tárgy n lómpn olótt áll, nkkor ez árny6kot vet
vagy homály~ ~dóz al_6. Holdfogyatkozóo keletkezik, ha n Ftsld a Nnp ·'
ée n Hold közott óll. Ha ·agy máeik tárgynak az árnyéka' ránk ooik,nam
vagyunk fe~olóeek ,érte hiazen nem mi, hanem a rajtunk kivU1 álló ,
tárgy árnyeka esett ránk. Miután mi az árnyék hatáskörébe ke:rill tUnk
érintkezésbe· kerUl tunk vele,· 'de nem vagyunk -fel816sek ezért Ennek '
ellen~re mégis felelósek vagyunk rossz gondolatainkért, melyek mint
felh6k emelkednek fö.1-ezivtiD;kból, - és ez égen lebegve homályt okoznak.
3···A ~~ök következmén1ei bár veszélyesek, de nem :t;artanak örökké.
Semmi se~. orok.kéval6, esek egyedill az Isten, és akinek O örökkévaló- ·
eágot ajendékoz. Ha·még et;Y máaik lény önmagától Isten mellett élne
akkor annak ie az·Isten vegtelen tulajdonságait kel.lene birnia. De ~z
lehetetlen, mert feltétlen - csak egy van,
·
Isten ittléte a tök~letes rE-.ndnek biztositéka, melynek állandóan
fennállnia kell. Ami-az 0 léeyéve.:. ellentétes - a roeez,-.az ó ~elen
létében nem állhat meg örökké. Ezé~t kell, hogy· az egész teremte&,
mely itt sóhajtozik és vajudik, - mert a rossznak és mulandónak van
alávetve, - mindenkorra fölszabaduljon a romlandósá.s állapotából
Isten fiainak dicsóséges szabadságára /Róm a, 20/.
~
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1. Egy méh rászállt egy· virágra, hogy mézet gyUjtsön. Mialatt
5 kedvenc feladatát végezte, egy pók megtámadta és meBszurta. Ettől
a ezurástól a méh megdermedt, igy a p6k:nek könnyU zsákmánya lett.
Ugyanigy bánik a Sátan: 6 nemcsak alantas és közönséges alkalmakkor
támad, hanem ekkor is, amikor j69 hasznos és kellemes munkát végzUnk.
Ha nem vagyunk állhatatosak az imában, az a veszély fenyeget, hoB7 a
Sátán váratlanul megtámad és legyőz bennUnket. ·
· 2. A bUn a lelkiismeretet sUketté és az akaratot er6t.lenn' ós
gyengáv6 teszi. Ilyen 6llapotbCUl, hn az ember veszélyt vagy halói~
óozlol, menokUlnio koll; annY.irn tehetotlan mÓg'o.kkor io, hn or6o
nkaratot cSroz mogóbnn. - A t~l k6zopo tójón n Niagara vizooóo tol~
egy totomot oodort a viz. A totomon ogy rogudoz6 állt óa fogyuoztotta
nzt. AhoSY kHzqlodott a vizea6ohoz, el nknrtn hagyni a totemet, h087
elmonekUljön. Am a karmai annyira belefagytak a nedvea tetembe, hogy
képteln volt elrepülni, ée igy'a viz belesodorta a mélybe éa ezerencsétlenUl elpusztult.
·
.3. Ha az ellenség támadá~aitÓl. és a veszél7t5l el akanmk rejtózni, kell 1 'hogr közösségbe éljünk e.z Urral és hozzá hasonlóvá kell
lennünk. - Az északi havas vidékeken a természet az állatokat és madarakat is fehérbe n<Sl tözteti", hogy a szintik beleolvadjon a természetbe és igy a támadások ellen jobban elrejtózhetnek. Ahol a vidék
más szinekben él, ott ez állatok ugyanugy, azokat a szibeket veszik
fel. A kaméleon és a félszeguszó hal /the bBJ flat-fish/ pillanat
alatt tudják a szintiket változtatni, a környe;etUknek megfelelő sziD't
vesznek f'el és ez ellenségtől megmenekUlnek. Am.de a vak halak ez't
nem tudjált, mert nem látják a környezet ezinát, - Hasonló módon,mindeb.ekelótt fontos, hogy s~ellemi látásunk legyen; - és ha állandóan
Krisztusra pillantunk és Ot követjUk, akkor hozzá hasonlóvá tudunk.
lenni, - és ugyenugy örökre rejtve mar~dunk, és az ellenség minden
támadásától mentesen élUnk.

-~~~~~~---'-~-'--~~~--~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~------0------~~~~~~~~~-~~~~~~--~~~~
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XXII.

1. A Vedante szerint e~edUl Isten /Brahma/ a.való~ág; minden
egyéb csalódás. Az ember! lelek ugyanaz, mint az Isten, bárha az emberi tudatlanság miatt Tole leválasztva létezik. - Ha ez igaz volna,
akkor ez azt jele?}tené, hogy Isten is aJ.á van vetve a csalódásnak ·
Ebben az esetben 0 nem lehetne Isten. Isten a valóságban minden o~a16dást61 mentes és mindent tud. A Vedanta követői is bizonyitják hogy
elmélJUlésében a hivó a felismerés által a csalódástól szaöad Itt
f'dlmerUl a kérdés: ha minden csalódás, honnan tudjuk azt ho • amit
a buzg6 hiv6 elmélyUlt állapotá~an fölismer, nem-e szinté~ cs~6dás?
2. Ha elfogadjuk, hogy a Vedanta igaz, akkor nekUnk is kell m~p:
tennünk, - hogyha ember és Isten ugyanaz, ,- Isten terve, mint éllnndó
tár6mt6 ~n~: a fe;ll6déeben az anyagot a csalódás és változás állapot b 1 a tokeletes állapotba emelni. Ila a csalódás tana ezt nem tulaj-

N a g y

é s

k i a

e l_l e n s égek •

. 1. Az embernek· nemcsak a nagy ragadozók:· tigris, farkas és kigr6

a halálos ellenségei. Apró kórokozók, amiket csak mikroszkóppal fi-

gyelhetünk meg, bele kerillhetnek az ételUnkbe, vizbe vagy a leveg6be
és igy jutnak a szervezetünkbe, melyek sokszor veszél7ee betegség.ek·et
okoznak. - Ugyanugy, nemcsak a nagy bünök jelentenek veszél7t lelklink
számára, hanem e rejtett rossz gondolatok, - a nagy és kis bUnök cs:Lrái - méginkább romboló hatásuak. Nagy gonddal töre~djUnk arra, hogy
ezeket a csirákat mindjárt a kezdetben kiirtsuk érzelemvilágunkb61,
hogy mi.magunk ée mások ezeknek végzetes következményei tól szabadok
maradjunk.
2. A testUnkben vannak egészségcsirák /phagocites/ és beteg8'ggerjesztók /becteria/. Ha vala.milyet\ körillmény fol1tán a kórokozók
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elszaporodnak ée e.z egéezeégceirákat elnyomják, akkor az ember megbetegszik, és ha nem kap megfelel6 kezelést, meg is halhat. Ha azonban az egészeésceirák erősebbek, akkor ellenállnak és elpusztitják a
kórokozókat,. és az ember igy jó egészségnek örvendhet. -Hasonlóképen
mU.ködnek s jó gondolatok: elnyomjSk rossz gondolatainkat ée eegitenek
bennUnket, hogy a biln pusztitíieait távoltarlhassuk és igy jó "egészségnek" örvend :\Unk. Ez a gyózelem nem nyerhető meg a Szentlélek ee~sége
nélkül, - ·Aki minden jónak, örömnek es tökéletes életnek a forrasa.
J. Néha az embereken a rossz gondolatok ann7ira er6t vesznek,
hOSJ minden reményük elveszettnek látszik, és e nagy kéteégbeeeésUkben öngyilkosok lesznek. Dehát ahel7ett, hogy önmaguktól dob!ák el az
életet, sokkal inkább kellett volna Isten eegitségével ama gondolatokat megölni, melyek 6ket minden reménytól és erejUk:tól megfosztották.
NekUnk nem kell méreggel vagy halálo.s fegyverrel az életünket elpuaztitani, hanem szellemi fegverrel, ilnádséggal a gonoez·t ~ökereat\11
kipusztitani. Akkor nem veszitjUk el önmagunkat,. ellenkez6leg: megmentjUk maeunke.t és ezáltal másoknak is segi teéget.. nyujtunk, hog
megmenekül jenek.
.
• ' ; ,; .-_· hi'.: ",, ,' .~ .•. , ~' · _ , ; , ,. , ,__ ,
,
. ·4•: Az:!Hnzás bi~onyoe'. m6don· Hns1ukosság;·. m~rt I~ten egy_ .bizonyos
· káposde;et; és- "tulajdoneúokat• adott, :hogy azokat .másoknak jólétére
bneználjuk. Aniig mdooknalé sol)itUnk, uj H:römot taiál.unk ás nekUnk ie
oogitonok. Ez a bolo6 6nUnknok ogy .ttsrv6eyo. Ha mi másoknak nem ooaitUnk, olvoozitjUk ozt az örömot. Ha. ~plebarátunkat~'nom ozorotjUk UQ
mint önmagunkat, ongodotlonek vngyuink Iotonnol ozomben. · Il, yen ongo- ·
dotloneág mogfoozt minkot ntt61 az örömt61, amol7b6l él ·a lolkUnk.
Akkor éhes marod a lelkUnk 60 meghal. Am önz6 ember azt gondolja.thogy
neki a saját el6nyét kell munkálnia, de anélkUl, ho§ gondolná& on.magát nagyon megkfuoositja. Ha minden ember el tudná határozni magát, ·
hogy az Hndsse! felhaQ, akkor a világon minden hábol"ll és perlekedéa
megszUnne, a f"dld mennyországgá válna •. - Minden blln az tSnzáeb6l. fakad. ·
. Azén parancsolja meg a mi Urunk, hogs önm.asuDkat megvetve - 6" kö- vessUk 1 /'Ik. 9, 23/.
_, · ,
_
· . .
.
· -- :
·· ·
· 5. Ha. mi állandóan másokat h1báztatuii.k·l6os~lunk/ és lnásokban ·
kereaUnk hibákat, Ug:f nekik, m:1.nt magunknak nagy kárt okozunk •. Ha mégis az öndicséretet feladjuk és saját magunkat biráljuk, ·akkor az benntlnket átalakit, mások életében résztveszUnk és ~et szeretni fogjuk.
llyen m6dQn mások ugy, mint mi is n.verni fogunk. Re mi örökCJlni f osjuk
as igéret f'd~djét, az. igaz Szerett:t Birodalmát.
·
·

I.
1
1

1
i.
1

J. Egy természetkutató egy fUlemUle tojásait elhozta egy hideg
vidékre abban a reményben, hogy a madarak ha kikelnek, ezt az országot hazájuknak fogják tekinteni és végleg ott maradnak. Azonban, amikor a tojáeukból kikeltek és már tudtak repülni, amint a nyár elmu1t,
visszarepilltek hazájukba és soha többé viasza nem jöttek. - Egészen
hasonló történik velUnk: noha ebben a világban szUlettilnk, mégsem ide
rendeltettünk. Amint az idó elérkezik, a testet itt hagyjuk ée átnegyünk a mi örök hazánkba.
·
4. Ha a test meghal, a lélek nem hal meg, se nem távozik el meszezire, hanem a halállal egy uj életet kezd azáltal, hogy belépett egy
uj állapotba. Hasonl6an történik, mint az ujszUlöttnél: születés után
a gyermek elválik az anyjától és megindul a gyermek uj élete azáltal,
hogy belépett egy uj állapotba, de a világ, a helyiség ahol él, továbbra is az marad. Ez történik a lélekkel ie, amikor e. lélek a testet elhagyja, belép eg/ magasabb lelkiállapotba, habár a világ amelyben él, ugyanaz marad továbbra. is. A gyermek édeaany ja testében ugyanugy, mint a lélek a testben, az eljövend6 állapotát illetően tudatlan,
mert szeniik elól rejtve van. rtliutéri a gyermek az anyja testét elhagyta,
már nem láthatja a testet, amel1b6l jött. Ugyanigy a lélek, - kivétele s eseteket leezámitva - az anyagi világot amelyb61 eljött, többá
nem láthntjn, mert ettől fogva véglegesen a szellemvilágban él; a
tooti világ, min~ durvn anyag, a ozollemvilógba von bozárVn. Anogyan
n gyormok a köldökzoinor olvógáoa utt\n az onyjától ol vun vtUuo~tva,
ugy ozolmd ol n lólok a toott61, hcL o.z „ozUot .;oinor" ol von vógvn
/Pród. Snl. 12, 6/. A 8.Y'Ormok ozrunárn az o.nywn6h ~z ~ u boly, wnely 6t
ol6késziti az oljövondó 6letro, - a lólok ozámára a test jelonti azt.
A toatból a lélek átmegy az I~ton jelenlétébe, ahol az ó va.lóoágoe
rendeltetését és tök6.letességet eléri.
------ 0
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1. Semmiféle munka - akár szellemi, akár fizikai - nem valósu1hat meg hit /bizalom/ nélkül. Ha egymásnak nem hinnénk, akkor az élet
ebben a világban lehetetlen volna. - Ha minden oly.nagy mér~ékben a
bittől függ, akkor milyen szégyenletes dolog az, na mi nem Öbelé helyezzilk bizalmunkat, Aki lényünkbe a hitnek a képességét teremtette!
Ha a mi tudásunk végtelen lenne, akkor természetesen, nem volna.szükségünk a hitre. De mivel az értelmlink annyira behatárolt, hogy majd0 -----nem egyenlő a semmivel, azért ebben a világban mindig szUkségilnk lesz
XXIII. "V e n d é g e k és
ö v 8 v é n
k a „ 0•. l. d ön•.
a hitre, - és ténylegesen a másvilágon is, mert valóban-, a tudásunk
7 8
~
•
ott sem lesz végtelen.
f
6
_ ~hit__annyi,_~nt a léleknek a szeretet, ~ely mint az inda, IstenE
1
--· __ --~
l!:I- iroz -ru-a-k;ö~~ta_zta-a-földet,-ho-gy-e·gy-olyan-hel:-7et-ta-------l:i~ Jfap~s~odik, ~~aré·s-1eveleket-ha·jt,-é-s-szell"emi-~l:ceöket-te·----láljon, ahol csend és ny1J8alom van. Ehelyett--azonbanmi:nfü~tliltt ceak - --- --rem bőségben.
- ---·---------bllnt és gondot, szenvedést és halált talált. A felismerés és tapaszta.latból,_ melyet igy nyert, rájött arra a végs6 következtetésre, ho81'
.
. 2. Ahit által elnyerjilk a Szentlélek tU.zében a keresztséget.
az a vuág nem a végleges és valódi hazánk, hanem az igazi hazánk meJ.7
EnélkUl a vizlt:eresztség a megtisztuláshoz és megmentéshez nem elég.
után a lelkUnk oly nagyon sóvárog, máshol van; ott fog majd a lei.kunk ·
E~stöt és aranyat Tizzel csak kivülról tisztithatunk meg, merl a viz
takáletee nyugalmat találni.
. .
·
nem hatolhat bele. A megtiszti tásukhoz tu.zre van szükség. A kereszt. „- 2. Egyezer MexikóbBtla Golf közelébe fogtak egJ kis madarat ·és 987
ség a Szentlélek t U z é v e 1 szükséges, hogy e\lélek tökéletesen ·
távoli országrészre, .850 angol. mérföldre vitték • .öezárták egr kis ka.megtisztuljon.
----- 0 ----~itkába 1 igy nem ismerte az utat, ahonnan hozták. Azonban, amint me~
autt, ml.nden segi tség és közremilködés nál.kiil visszarepUl t a régi heXXV. K r i s z t u s k i n 1 i 1 a t k o z t a t á s a 1 •
bére, ahonnan elhozták. Az 6 természetes ösztöne vezette vissza.
O'"gyanig van ez e.z embernél is, akinek a lel.kiismerete Isten kegyal.l.
Ha nem nyerjilk el a Szentlelket, nem tudjuk megérteni Krisztus
méból éberen van: elhagyja. ezt a mulandó vUá&ot, e a Szentlélek vezetésével elnyeri a mennyei hazát, melyért teremtetett.
nagyságát és istenségét, még akkor sem, ha egész életünkön át őt követjilk. Ez mutatkozik meg tisztán a tanitványok magatartásán. Krisztus
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egy alacsonyrendU foglalkozásból meghivta 6ket egy nemesebb és magasabb hivatásra: halászokból emberhalászokat csinált. Három évig
efP.11tt éltek Vele. Három éven át nemes szolgálatot végeztek: hirdettek az embereknek az Udvösség örömhirét. Azonban Krisztus keresztrefeszi tése és eltemetése minden reményUket a sírba vitte. ~ taniványok visszatértek ré~i foglalkozásukhoz, amire azelótt saját lé~
fenntartásukra szilksegilk volt. IJé~is, Krisztus - akit halottnak hittek - ujra feltámadt halottaiból es megjelent nekik különböző alkalmakkor. Amikor e~szer a Genezáret tavánál megjelent tanitványainak,
Péter megismerte Ot, mint Urát, és annyira elszégyelte magát, hogy a
tóba vetette magát, hogy elrejtse magát. Ezt bizonyára két okból
tette: - az első ok, - ó látta meg Krisztust először a tagadás után
és szégyelte·, amikor eszébe jutott: „én Unnepélyesen mep.fogadtam, ha
meg kell halnom is Veled, nem ta~adlak meg téged, - de én mégis megtettem, hogy állhatok én most elebe?" - A másik: ok nagyon valószinU,
hogy ez 'volt: ·szégyelte· magát, ha .arra gondolt, hogy három évvel· e~
el6tt ó és a többi tanitván,yok pontosan ezen a helyen kaptak meghivást ·a nagy mUhCS.z: .az. embereket Krisztushoz vezetni, ée három év. ·'
után'e. nemesebb' mUvet1 feladták, <és ·a. régi foglakozáehoz visszátértek
ugyanarra n hol.yre ;' niíalcitt· mógie ía nagy mllvet folytatniox kellett
volna, runolyro k:rieztus meghivta. 6kot. Amikor Kriaztuo ha.lottnib6l
fCSltÓIÍVldt, ''az 6 hol.ott romdnyUk ia ólotro kolt;r;·.- óo,wnint tovább a
Szontlólok kogyo~ót moglmptOk:, ujrn tnnuoósot tcittok Krioztuo ~eton
adgór51 ugy, hogy - Mr Uldöz6 ot óo vórtanuoógot ozonvodtok. """:
otUJt
vógóig hird.?tték _6t, óe o nngy mUvet folytatták, o.molyro .moghh ..tat.
kaptok. · · « ·
" '
· · , '"' •
· · 1 • -:. • ~"
2. A jelen igóben sok kere1:1ztény van, akik Kri~ztuet követték
anélkUl, hogy az
nagyságát és istenségét ~ saját bens6 életükben
felfedezték volna. !gy aztán eltévedtek. - Ok ugy gondolják! Krisztus
egy nafa és tökéletes ember volt, aki évszázadolCKa.l. előbb é t -és meghalt.- Am azoknak, alcik hozzá rordUJ.nak ás imádkoznak, kinyilatkoztatja magát ujra a mnga fenségében és erejében, mint-ahogy Pál.nak.
És ők felujitják a Vele való közösséget és szolgálnak Neki a Szen~
lélek erejével hilségesen - életül: végéig.
·
,·
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1. A valóságos idő, ami azt jelenti: az idő a Valóságra vonatkoztatva .az örökkévalóság. Az idó, ahogyan mi ismerjUk, ama valóságos
időnek egy fut6 árnyéka. Istennél nincs sem mult, eem jövó, hanem Nála
minden a jelenben van. Mivel a tudása végtelen, a mult és jelen egyben
áll elótte. De nekünk a jelennek D.ince léte, mert esek· átmenete a j~
vónek a multba. 1linden pillanat a jövőből merit és elképzelhetetlen
gyorsan átmegy a multba. Igya mult és a jövő nem jelent számunkra
létet, mert azok a tuloldali hat6távolságunk. !gy az id6 számunkra
nem valóság. - Ha ÁlmUDkból fölébredUnk, ali~ha gondolunk arra, hogy
mennyi időt töltöt~Unk alvással. Magában az ebredés pillanatában as
idő valótlan. A gond-· és szenvedésben ef!3 nap egy esztendőnek tUnik,
- ellenb~n az örömben egy év egy nap. Azért nincs· az i4ónek valósága,
mert a 'Valóság minden körülményekben valóság, - és nekUnk nincs énékUnk
időhöz, mert mi a valóságra vagyunk teremtve, ée ez örökkévaló.
2. Év, hónap, nap, - továbbá 6ra, pero, másodperc; i61 jelöljUk
az idó mértékét, mellyel az eredményeket vagy a tárgyak változásának
:ldo~é-t mórjU.k. VegyUk valamil1en tárgynak a hel7é'\, kereté'&; ha az
· mogvól:tozik, idót veez ig6nybe. A vál ~oz.áo a jelenben 'Wrtcbú~, ha
mo~Hrtónt, az már a multban vnn; ha móg ttlrt6nni fog valami, nm a
jöv6. - Ha n tórBYnk vólto~mllk, okkor og)'Utt vóltodk nz id6 1o, o 3HT6bon vagy R mult 1d6bon.. Ellonbon n Jol.oág nom változtnt3a oom önmngá~, sem az örökkóvalóeágot, mollyel öeezefUggóaben van.
). Az id6 változhat óe feledóebo ie mehet. Azonban mindaz, ~t
minden 1d6ben cselekedtünk, az soha sem leez eltörölve, hanem as
tlrökkévalóságban van bejef!:Jezve.

az

„El.mulik a világ és annak bUnös kiváDsága.
Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké"~
/l.Jn 2,17/

-----

~·

g

~

1. Ha Krisztus ezeÚeme nem él bennUnk, nem tudunk alázatosak
és szelidek lenni mint ·ö, aki Isten létére a szolga alakját vette fel.
/Fil 2, 6-7/. Nem szabad a szivUnkben a hamis büszkeségnek helyet adni_azzal,_hogy_elfel~j~jiik_,_h_ogy_ tulajdonképen mik vagyunk. A büszkeséggel eleeünk_az igazs~gtpl_~~-lero~bo:l,]\i!f _s~jat ~~at-;--r.Iég-akkor-~--==-=-=.::=.::=.:::::==.::=.::=-~~~--==-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
is, ha netán nagyobb elohaladast értilnk el, mint mások; nem szab-ad elfelejtenünk, hogy a gyémánt és a szén ugyanabból az anyagból készült,
nevezetesen szénből. Különbözó köriilmények hatása alatt érte el lrülönfél:e alakját. Habár a gyémánt nagyon értékes, ugyanugy elég,mint a szén •
. :.
· 2. Ha egy szakadék szélén állunk és lenézUnk,szédUlUnk és fálelmet .érzünk még akkor is, ha a mélység csák pár száz lábat tesz ki.
De sohasem félünk, ha fölnézünk az égre, bár a szemUnk magasabban ·
pásztáz. L11ért? Mert fölfelé nem eshetUnk. Ellenkezóleg, lefelé fenn~l a veszély, hogy lebukunk és összetörjil.k magunkat. - Ha Istenre
fölnézünk ugy érezzUk:, hogy Nála biztonságban vagyunk és semmiféle veszél7 nem fenyeget. De ha tekintetünket elforditjuk Tóle, félelem tölt
el, hogy az Ieazságról lebukunk és darabokra törjük magunkat.
------ 0

--- . ------- -- - - - - - .1___ .

Friso Melzer
SADHU

SUNDAR'SINGH

ÖSSZEGYUJTÖTT

IRÁSAI

.

'·

Harmndik 6e negyedik róez

A Valósag keresése
~-

és

Elmélkedések a lelkieletröl

______· - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - -

--------~

---

-~ :

Harmadik

V a l 1 á s

.,

..,••", ~·."'·······

..!~'•'···l~··.i.·.

111

~,.1;.::;t.';*''~;·(

rész

é s V a 1 6 ·e á g •

Az emboridgben mindenlltt megtalall:juk azt a vágyat ea terméazetfo+oti1 hatalom megismoróoo irónt, omol1 minden ozUke6gletót ki tud~a
ol6gi toni azoknak, a.kik ozorsalmnoon óo blloógooon vógz1k - bUUk ozor1nt - kijtoleoo6gUket~ Ezt a vdgyat nevozzllk vol.láanok.
Más oz6val, a v~láonnk célja ás tárgyas a Teremt6nok, aki Ura·
és fenntartója a világmindenségnek, a 'parancsait hlieágesen megtartani,
6t tsi;les szivvel imádni &s az 6 közösségének örvendeni, aki a Minde~
bat6 éSrök, és éSrö°kje1eniev~ Isten.
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Ez a végtelen forrása az életnek - a láthatónak és láthatatlan-
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A "Valós~ kifejezése /RealitUt/ minden esetben Istenre vonatkozik, - Isten maga a Valóság.
.„
. ~-

/Ebben a könyvben Sundar Singh az indiai vaJ.l.ásokkal.:
a hindu,
a buddhista és az izlám vallásokkal foglalkozik; ezekkel. szembeállitja
a mi kereszténységill!ket az 5-ik rejezetig. Az 1-4-ig szóló rejezeteke~
- mint ismeretlen témát, filozófiát - kihagytam, és az 5-ik reaezettól
nA kereszténység" cim alatt folytattam a leirást. - /a fórdi tó/.
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A kereszténység. A kereszténység maBa Krisztus, Aki igy mondta:
nEn vaeyok az ut, az igazság és az élet". / Jn 14, b/. Ez s emilyen más
vallásról nem mondható el. A többi vallások bizonyos tanitásokon és_
hüséges gyakorlatolcon alapszanak, azonban a kereszténység magára az
élő Krisztusra van alapi tva, - Aki mindig köztünk van. Krisztus sajá'\kezüleg egyetlen szót sem irt le utódai számára, mert ó maga akart
]Iöztilk maradni, és méginkább bennük·. maradni és általuk folytatni az
Ö.milvét. Egyetlen emberi pró~éta·v~gy apostol sem mondhatta magár61:
nEn veletek V0.&'fO~ a világ vege~eteig'. Isten egyedill mondhatja ezt
6s teheti ezt. - Es mi tudjuk: 0 a mai· időkig az övéivel volt és általuk milködött és mUködik most is tovább, mig "Isten mindenben minden
lesz".
_ - I. Jövenclölések Krisztusról. L Az Ur Krisztus· több mint :;\.900
- oez:tend5vel ezel6tt· lett emberré, hogy o. világot megváltsa. De 0 mér
o.. viló6 teremt6ae el6tt a teljes ö:rliltk6val.deál{bo.n v o 1 t /J'tl 1,1-10;
a,58; 17t51, óo ·az ö oljövetol6t kUlönbözG id!kbon,· kUlönbözó omborok
mog:tövone1öl i:ók. 'Nom oou\)dn vólotlon dolog - ahogy ogyoo kri tilcuook
sondolják - hogy mindazon. jövondölásek Krtoztuoról oz6ozorint botoljeaodtok. Ez az a mU, molyot egyoook amaz örökkával.6 L6lok óltnl. kUlönbözó időkben,! különféle módon megj~vendöltok - mint az oljövendó
MagváJ.t6t, - hogy az emberek az Ö jöveteláre el6kéezUJ:jenek •
· Azt a ez6t nvéletlen" csak akkor használjuk, ha va.lamilren jelenséget meg akarunk magyarázni, mel~ek okát nem ismerjük. Azonban a valóságban- a világban semmi sem történik_ ok nélkül. Ugy, ·ahogy nem csupán-véletlen dolog hogy az érett Q'llmi?1os m8.g4.t6l leesik a fáról.
Hónapokon át készUÍt /fejlőd~tt/ a;rendeltetésének megfelelően. Amikor
a gyümölcs megérett a.fa: átadta·gyümölcsét. mások táplálására és örömére. - Igy szólt J1zus: nEz az, amit moµdtam nektek amikor még veletek voltam:· <Be kell teljesednie mindanna1t, amit Mózes- törvényében, a
prófétáknál és a zsoltárokban megjövendöltek rólam" /r.Jr. 2~ 1 44/. Es amikor az idő beteljesedett, megadta a világnak a megváJ.tás gyümölcsét.
_
2. Mielőtt Krisztu's emb~rreé lett, ·megjövendölték a pr6féták a
zsidóknak az ő eljövetelét. Es amint a zsidóság más ·népek közé szét' szóródott, magukkal vitték a Megváltó eljöveteléról szóló hirt, igy
ezek a népek a saját országukban iswhirt kaptak az .El.jövendőről. Igy
várták sok országban az emberek az 0 eljövetelét. Azután - Krisztus

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~nnybemenetele-után---azok-a-~ereszté~ak,-akik-szétszór~an-éltek,,~~~~~~

---terjesztett4k -a j6- hirt,-hogy-0-el-jött ~és-elhozta-a-megváltást /Csel. _
8,41. Ea az ö szolgáinak fáradozásai QS áldozatainak árán a világ legtávolabbi terilleteire is eljutott az O megváltásának a hire.
II. Krisztus szenvedése és keresztrefeazitése. 1 • Jézus nemcsak
hat órán át·függött a kereszten, hanem egész földi életében. Ha már
egy .tisztaéletU ember a szennyet és piszkot nem tudja elviselni, még
ha ilyen körillmények között született is; ha mér eg'J j6 ember a gonosz és zUllött társaságot néhány percig sem birja elviselni, mennyi. · ·.vel nagyobb gyötrelmet jelentett egy büntelen sze,iit Lánynak .3.3 évig
a bUnösök között élni! Egy bUnös ember képtelen fölbecsülni és megérteni, milyen keseril szenvedés volt az. Ha mi ama titokzatos keresztet
megértenénk, akkor könnyen megértenénk az ő végtelen és csodálatos szeretetét, az Ó emberré-lett szeretetét, hogy ó a dicsőség fényét otthagyva, a mi megváltásunkért eljött a bilDös földre.
2. Krisztus szenvedése különös.módon Isten szenvedése volt, az mnberek megváltásáért. Csak egyetlen EJ.e~:forrás van, Tőle ~apta minden

r~
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~ló teremtmény az életet és ebben a vonatkozásban, ilyen kapcsolatban
IV. A kereszténységnek néhány gyakorlati ténye. l. A keresztényObenne élünk. Ha tehát Isten ~apcsolatban van teremtményeinek a~ éleségnek egyik gyakorlati ténye, hogy: minden időkben, minden népeknél
tével: - nem fá~ Neki, ha az Ó éló teremtményei szenvednek? Es O, aki
- fajra. való tekintet nélkül - az emberek szívébe békét hozott és a
a szenvedés érzesét létrehozta, nem rendelkezik ezzel a fájdalom érzélelkük vágyát kielégi tette. Ezt a békét csak azok nem találták meg,
sével? Ha pedig ez igy van, alrltor Krisztus szenvedése Isten szenvedéakiknek "szemei vannak és nem látnak, fúlei vannak és nem hallanak",
se volt.
·
más szavakkal: akik a teremtett világ é's a menny szépségét tekintve
'.Krisztus eljött, fóleg azért, hogy az igaz és határtalan Atyai
szinvakok; vagy ·pedig: fillük van, de.nincs hallásuk ahhoz, hogy a léezeretetet kinyilvánitsa, mely öröktől fogva rejtve volt; és azért,
lek varázslatos szép zenéjét élve-zzék.
- amennyiben saját· él,etét adta /nem a jókért/ - hogy· a bünösöket meg• 2. A tapasztalat bebizonyi totta, hogy ha egy ember 'törekvésében
mentse. Es továbbá·, 0 azért jött, hogy halálával és feltámadásával bielérte célját és mefga.zdagodva, _.kényelmes életet biztositott magának,
zonyitsa: ama halál·-· amit a világ halálnak nevez, - .nem halál ·hanem
mé
t
i
li béké
é
,
·
az élet forrása.· - ne· ·Istentől elszakadva engedetlenségben és ~ben:
ez
gsem nyuj nek sz vbe ·
t, megel ~edést. - Egeszen más az
. .
olyan ember, aki belső béké-jét Istenben találta. meg és az Ó akaratát
az szenvedés és halál.·
'. · .· · · · ··
·
· · ~;: ;,.::.' ;: · ··
~öve ti. Mert ha a világ és a1ulak · miriden örömei, amiket az életben adni
, _3, Krisztus keresztrefeezitésénél uiind a .ké.t világ képvisúve voltt
képes megszünnek, meg kell _válni tó1Uk; s5t, ha szenvedést és megve- emberek, akik IIÍinden' tartományb.ól és vidékekról a· hUsvéti'-tbuiepekre
tést /Uldözést/ ),tell elviseln18, mégis a ezive mélyén megtalál.ja az
ide zarándokoltak, - ás ue;yanugy- jelen_yol~ak a. szelle~ás,lényei az
isazi örömet és e. valódi békét, „melyet e. Világ nem adhat, de el sem
angya.l:okkal /Jl1t''.27, 51-_54/. "Mintegy az.'egész· ,teremtb'.2_:2!ga~o~ ta'.,.a: _bUnnek
vehet"
.
.
·
· ·
engeszteláeát. Kris.ztus oda!1'1ta az .. életet, . v_ál tE!Mdi-jUl-,~ a.z~r'.f; adatott.
1
. N~mosak a ramán1 iele~t neki örömet, hogy a tulvUágon jutalomNoki„or6"h tel·jhateJ.:om 'a·f~ldtsn:a ~~ntn~ me(Jbooo!táe~'.és ..a· bU.nöstlk
l
bon részoaUl. Ő megkap n táplálékát. és erejét a "rejtett mnnná!'--ból
1
/Jel 2 17/, o.m:t.r6l a v lás nem tud; óo ebboIJ. nz or6ben kivónjn lcomosmont6aó,ro •.Éo 1"ekk_or u:jrnt~ljhatiüom.J16nt~~~-N<~k~•. !J-z:-.~s~on,1óe .a földtsn, melyr61, :runi_léor .em~orr~ !Ot,t -:-··~()mondot_t _/Mt ~-' 2. ~·a: -~~,1_8(, •. ,,: .· ·
rooztjŐt bordon1 óe szonvedáoó'tJ- olv:t.aoln.1. Eppon ó:ii n ozollomi tó.plá1
,,.,_
,~ ·
f ;...,..
·!
'. ·~·•::\ '". ·.'\.\' ~ i;;. ,·'J"~_,>. 1 ' ' '
" '"
, ·'
;
·
16lc - ·C\Z Iotonnol vlll.6 kthrlSaod:s - ad orót o. h1v6 koraoztónynok. lio.
~ .i III. 'Krisztus ftsl támridása. •. ,i l'~,,·Kho~:bie \us:fa~bban/á\tos';tben, tá:.. ·
oaok n jut·niomban romónykednóne.k,. eJckor nom volnóriruc ológ or6oolc a
madt · fiÚ,""amelybé'tÍ''keresztré, faszi tetták.11'.·EgyedUl' 'e.;~bun: ~~~ozz·a·.·a teet
azenveddeck elvieoláaóro, amikot el, kell tUni.iUk •. Ezok nómolyiko uB.Ynn
romlását.és teazi'"alkalmatlanná a menny,bawal·6"bemene·tel:re~ Azonban."
egy bizonyoe' ideig elviselné a sz6nved6st /megpróbáltatást/, (l.e aohaJézus .te'ste 'hibátlap és· mBkulátlan volta -és· ~~t~:-l~tfó~~~- ·a.orhe.lált,
sem fad'ná azt ·egéa·3· élet~fo .át ... e~viéelni..
. „,;
·
a teste dios6_ségee. testté -változott.- Es ebb_en:'.'::aó_d.io_sós~mt_s__·,tes__tben. Ul
.
Ezél't állandóan hangoz~a:tjilkz _.az, ~z keréeztéeyek élete minden
az Atyával az :ó :mennyei- tr6nj~- /Jel: J;21/ ~ Az.,. ;;.sza_n~)~!bet:'~i9s6séállapotban béké·s. és· éSrömteli~:~.;~s a :yá~ gy8zelmes. Ez a tény e.bb61
ges testébe _vés~dve-:igazolj~ a.megmentett:le~ek;n_ ,ek_. ;~._":;~@min~ megpillantad6~ik,'hogy 5Ket -lé~ek és.-Iste~_jelenléte;.=. tölti.be~ Ez a tiszta
j~~ az ö végtelen szeretetet' es emlékezte~ik~ óke.1i:~arr~, ·:Aogyan· ezenés gyakorlati bizonyiteka_ a.nnak,. hogy ~z az elet a V a l ó s á g.
vedstt. a kere_gz~en az 6 me~entésUkért· és· ezzel,;megsze~z-~<-~~~ ·a jo3~ ·Az édes dolgoknak az édessig-e nem önmagukért vannak, hanem
got,..hogy az O_ö~k dicsósegéb~n részük legyen;. ..-.;_··---;;~··.-'.':·,~--"~~'I.,:.. .:":- -_
azért, hogy aki azokat m.erlzleli, élvezzie. Ugyanigy van ez az Istennel
.2~- Isten lélek. '.Azonban a·lelkeken kivül élettelen' BJ?-Y~)-is alis: ö nemcsak önmagáért".ve.n itt, hanem .azokért, akikben a vágyat tekotott. /Mert o anyagot alkotott azt jelenti: .valamit~„e.nu. .az...:O lényéremtette, hogy az O közösségének _édess,4gét élvezzék. Sok vallasos és
vel szemben közömbös, - ugy ez nem jelenti· l}Zt, >hogy u is-. anyag,· vagy
filoz6fiai irás foglalkozott a VBJ.6sággal; azt az utat, melJ: az Istenahho 3 hasonló/. Ha tehát Isten lélek és az 0 tökéletes hatalmával 8Jl!&közösség öröméhez vezet, nem találjuk meg bennük, hanem magában az emgot .tudott· teremteni, ami nem lélek, miért ,nem _tehette_ y~lna„meg az 0 •
berben. Mert Isten az emb~rt társas lénynek teremtette, hogy egymással
hatalmával, hogy Krisztus természetes testet ujra é1etre- keltse és egy
közösségben éljen; Ezért O az embert a Valóság irán~ bizonyos ér~kkel
szellemi, dicsőséges testté változtassa? · .Bizonyosan megte!lett~ és, va·1
l'tlházta fel és azz'll a képesooggel, hogy önmagában is örömét találja.
lóban.meg is tette.
Ez a tény azt bizo~itja, hO&V a Va16eág /Isten/ akarja, hogy az ember
1
-------~_Qgy~ _e_lals~_L hogy ujra fölébredjünk, ugy~g balUDk meg,
1
a saját közösségében örömét találja.
.
hogy u jra fül tamad-junx. _Habe-áll-az-es~,-elalszunk~fa~ten--és-gyengéu,--- 1-------Azért-van-a-próbakó ,_..:._amelly_el _a--,-val6_ságo_:t_a_ya,l. 6tl__~fl_~ól, az
de
reggel
frisl'
eróvel
lCelU:ölCfel.
Hasonló
m.6don-ha1unk
meg
mint
gven---igazat
a-hamistól
meg
tudjuk.
killönböztetnLmagában
__
az
__
eml:>erben
jelen:.
1
gék és roml.and~, de föltámadunk az életre és dicsőségre /Xor 15,42/,
a lelkiismeret. De, habár ez az Istenadta próbakő megvan, - mely az emés belépUnk az Eletbe, ahol sem halál, se:in biln nincsen~ „. ·
bert az életben a hamisság és igazság keresése közben próbára teszi, 3. Egyesek felteszik a.kérdést: ha Isten szeliem /1élek/, hogy
mégis lehetsé~es, hogy a bUn miatt érzéketlenné válik és elhal. De ha
ölthetett.magára anyagi testet? De elfelejtik azt, hog1 ·az embernek is
lsten kegyelmevel a lelkiismeret ujra fölébred, nem qagyja őt csa.lódni.
van lelke; és ho an <Slthet .magára.. te~t~t az embe"ri iélek? Ha. már egy
Es ha az ember felismeri, hcilgy a V@16ság óbenne j-elen van, akkor az ó
9
- szellemi teremtmeny emberi testbe oltozhetL miért volna ez lehetetlen
saját tapasztalata igazolja, hogy 0 /a .. jelenlevő Isten/ egy élő Hatalom.
a. 1'eremtónél.,. hog 6maga testbe _öltözzt>u? .tirre azt mondhatnánk: bár,ez
Ha bennilnk megvan ez a tapasztalati igazság, akkor - bár ezernyi könyvegr emberi lélekne1. lehetséges, hiszen az véges, de Istenii· ő végtelen.
ben irhatnak a világ filozófUsai a saját logikájukkal a legszembetünóbb
EZ bizoeyosan igy van: Isten vegtelenl De emlékeznUDk ke
arra, hOQ
érveklcel a mi lelki élményilnk ellen, soha sem tudják meggyózódésünket
Istennek megvan a v'gtelen hatalma '8 végtelen lehetósége, amel7 minden
megrenditeni, mert a Valóság tudata a bensőnkben nyu-gszik, és nem a fiemberi gondolkodást fölUlmul.
_
.
lozófusok bizonygatásábe.n. Ekkor fogjuk látni, hogy ez a relismeroxépesEz a megtesteeillés céljai akiket ó valaha az ó ·képére teremteti,
ség, amelyre szilkségilnk van, mellyel az "édességet az édes dolgokban"
és akik a bUli által. az-..;erede'ti állapo~b6l kiestek, azokat 1$arta (i
felismerjilk, nem a könyvekben, hanem az embernek a saját "nyelvében"
testi halála és fel támadása által ujra dicsőséges testbeo az övéhez
van jelen.
hasgnlóvá tenni; és meg akarta tisztelni azzal, hoa az 0 kö_zöeségébe,
4. Lehetséges, hogy az izlé s érzéke betegség következtében kárt
az o örtik birodalmába felvegye. ·
szenved és igy egyesek az édesnek édességében csalódnak. Azonban az még

1
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- 4 nem fordult e~ó ~s ~e~ ia lehetséges, hogy egy betegség sok millió embernek az izles erzeket elvegye. Az ugyan leheteé9es, hogy egyesek a
lelkitapasztalatok és az igazság megismerésében tevednek azonban sok
m~l!ió és ~r.sz~mlálha~a~lan, ember, minden raj, nemzeti~é~ és különbozo é~etkorUlmcnyek k~zott elók, akik a megváltá~t é~ a bekét Jézusban
JEegtnlált~, - lehetet. n, hogy ezek megta~dnák ot. Es azért, - mert
ok a Valósag mellett tanuskodtak, melynek áldásaiban részesültek eo~ ezren életilket áldozták: a tu~ lángjai közt, vagy vadállatoktól
szetmarcangolve., vagy karddal kivegezve stb. - mégis kiállták a próbát örömmel és utolsó lehelletükig ki tartottak, hogy tanuságot tegyenek. Miért? - talán a szellemi érzékük téves vagy hibás volt? - Soha!
Egy izyen beszéd ugy hangzik, mintha a delelő nap fényét vaksötét éjszakának neveznénk. Az világos, hogy aki ilyesmit állit·, az szellemi
fogyatékossága miatt nem képes helyes belátásra /nem beszámitható/.
5; .A Himaláján egyszer yéletlenül. találtam egy vad embert,· aki meztelenül élt a barlangjában. 0 sohasem látott és nem izlelt ·semmiféle
édesságet,. ás nem is tudott szavakb&n '.lbesmit kifejezni. Amikor barátaim egyik~ odanyujtott. neki yalamit, el~ezör feldult tekintettei nézte, de ámik. or ~gi~el. te. ~sodál
.. ·a
... t.os .."t..e.k_4.rit:etet.'.ás 4lvez~. te·a ~.osol;yt
mu'tatott az H~mt6l•· l\Iiel6tt ~~ét ~Si~~lte; s~telme ,ae·m,~olt arrol,
hogy: ilyesmi U,temik..- .~1:'zoeyqs., jh96Y~'a!Z'' Ulot6~nyelvónek,megvolt az
13lifo~6rzt1ko, cµnollyol· az: ddqae!Sset ~rm4kelhotto · 6 apodig''jóval miolött .nz",ódC?aoóget -~eg18morb~.t:te volna~ -.~gy. ·tohát nz 'ó. doeo~got kollott
volo moaiamertotni,· ós . nem.a .saját 1zolc5k411o·eoágdt~ .• t8Y'.vo.n mos az
emborbon 1o a Valóság, ~rOOie. · A,.·:V~6~.IŰ't OfJY olyan L~Jl1L•:amelf kUlönbözik a sajátjától, do a'·kcSpesaég ·anna:k"erdkoléaére az4·emborben jelon van.
. Az. le~eteégee, hogy ez az:érmekelaltépesség a bllil-,mtatt elhal ur:,
hogy az .. em'ber még arra~la képa:a,·b.a&V -'ali!i ·Ie~en létezéeet~is,meg tud a
t~n1~ :Mé·gis,: ha me.gtár és Is:tenttiseta sziVTel keresi, ~akkor .a alóBSG bizonyqsan kinyilatkoztatja· m'.ag~:t benne, - és őt mesajándékozza és
megáldja. Es he. ezután-' a hasonlatot: .. ac.néma embernek az-éde.sség "izének
megi:smeréséról nem tud·ja ·megme.gyarám1, mé~s az éle:te ~s. cselekedetei
továbbra· igasolni ~ogj~ a ValóBás· jei_enlétét.,
. • .·.;:
. .~
Valahányszor egy em~r, 'aki.;. szenlélyeeen f"ölismerte 'önmagaban a
Valóság jelenlétét,- az ó rejtett gondolatait ás érzelmeit. egy ."lelkiértelemben tapasztalt ember irásaiba.n. vags beszédeiben megtalálja, örömében f'elkiál t: nEz ugyana!ll az· igazságL. amit én másokkal közöln1 kivántam". Igy: kapcsolódnak az i~zságkereeőlt vala.ménn;yien egyértelml.len
egymáshoz, és személyes Ieten-elményükkel,- - amel7et a saját életükben
birtokolnak, - tanuságot teszne_k a világ előtt a ~erésztén7ségról..
6·. Mielőtt a keresztéeységet mindenütt a világon hirdet"ték volna,
akadt néhány jó és igazságszerető férfi aki megkisérelte, hogy a vilá----+-----gon_jobb_éle.tviszoey_okat_h9_z~Qn_l~_tre.Azonb8n ók az emberiség érdekében elóha.ladást .és javulást nem __ sokat _tudtBk elámi-:-A-nók-e:t__ rabszolgákként kezelték, a· rabsz.olgákat nem vették emberszámba; ás semmiféle .intézményes gondoskodás nem történt az öregek VB.f!3 betegek, az árvák vagy
a korlatozott képességüek érdekében. - A keresztétqség·ez~ az állapoto~
megváltoztatta, és tanitásának gyümölcsét tapaszt"alhatjuk mindenlitt.
A no'k a férfiakkal egyenranguak, és a· rabszolgák testvérekként becsülve.
Mindenütt találunk kórházakat és árvaházakat·, valamint korlátozott. képességUe'k otthonát; mert Krisztus követői megtanul tákz - ·másokat szeretni mini; önmagunkat, és az egész világot ugy tekinteni, min1; egy-. nagy
családot.
·
.
Rómában a nép mulattatására rabszolgáknak és foglyoknak vadállatokkal kellett megküzdeniük:; és a tömeg vérszomjának kielégitésére
olyan játéko~ szoktak követelni, a.melyben a ~adiátorok vérremenó ha~
lálos küzdelmet vivnak. Az emberek abban az időben nem éreztek részvétet és együttérzést egymás iránt. De volt ott egy Telemachus·nevU keresztény remete, aki szeretettól hajtva kényszerítve érezte magá~ ezen

- 5 szenvedáJc iránt, és me&risérelte ennek a vérszomjnak vé~et vetni. Mialatt a rabszolgák és foglyok küzdöttek, berohant az Arenába. A nézők
dilhUkben kövekkel dobálták, és akiket megmenteni akart 1 tórrel ölték
meg, Annak ellenére, hogy o e.ma napon nem sokat tehetett, mégis az
embe~sze~etet magvát hintette el, és ez megfogamzott a józan emberek
sziveben, mie ez a borzalmas szokás vé~eg megszünt. Igy gyózedel.meekedett végre is ama keresztény remet~ elete feláldozásával.
7. ~etlen nép va{!;l vallás sem tud a világon tartósan 1"ennmarndni.
ha„á.llando~ belső viszály téP,desi és külsó t~adás hábor~atja; és.egy
ei;od ~agy varos sem tud helitállni, ha belillro~ és kivülrol fegyyerea
trunadassal rontanak rá. - Mégis, .a keresztényseg egy olyan vallás. Külsőleg állandóan agressziv támadások érik a pogányság.és hitetlenség
részéról, valamint a világ éE,J .a sötétséij hatalma részéról; - belsőleg
pedig az eretnekek ha.mis_ tanaikkal, és ál.keres!lltények rossz életükkel
s~iln~eleni!l támadják. ~gis enneIJ: ~llené·rei a ~ok támadás és nagy eátlas·ok. dacara,- ·a kereeztenység mindezt tulé te es teret nyert a vil4gon.
Mi e·gyéb e0 •. mint gyakorlati igazolása annak, hogy ez a valódi életetod6 áa .rétekbo~dogitó vaJ.llÍe·I ,.
.
.
_
V. ~Q:Ul~b\l kritika 6o. modórriizmuo. 1. A Bibliút óo n lcorou~tóny
oógot minélon korcma.kbnn tám&dtdk 60 kit'ogL\aol t6k, caalc Cl t1ímodáo módoz.o.ro változott ~z ié16k kultu:ráltoó411 ozortnt. A muaa iélojdbon ozok n
tó.ma:atfook elég fólelmotoeolrnq_k ló1;o~ott·iµc, a~onban ritkán él tók tul n
aa~át korosztályukat. Dacára ~ eok -ietentolen áa JJ1ás kri tikuaok támadásainak, a kereszténység állbatato·i;1·an, tovább haladt. Az ellenségnek
ezen támad áaai: .:nem rombOl te. a~t a keree!llténységet, hanem sokkal inkább
arra szolgált;;, bogv még". jobbt\D. meggyilkeNsed.jen. Hasztalanul fáradoztak,
mert e..z igaz hivó'K életébe ef! 1'gaz hitü,k ·erejábe ellenállásba ütköztek.
Az ujabb idQk··kri:tikusainak támadásai 1tMa.gaéal>b kritµta vagy modernizmus" néven ismert. Lehet·aégei;1·, t1ogy a gyenge hi tii névleges keresztények, akik nem élnek vallásos életet és· a lelkiéletben tapasztalatlanok, meginognak, - azonban sóba.sem: tudnak a Valós~ ártani, vagy
azoknak, akik a Valóságban hisznek. Másrészt haaznara lesz az igaz hivólmek, ho~ hitükben még jobban megerósód~enek és növekedjenek.
A kritikusok U€f milködnek, mint egy rövid eletli járvány: amint a megfertóz<Stteket, akik a járványt tovább .terjesztik ell'.agadják, ezzel elósegi tik azt, hogy önmagukat is elpuszti teák. Igy fognak a kritikusok
is, akik a maguk elmebetegségUket terjesztik, 1·okozatosan kihalni a
betegségükkel ee;yü.tt.
2. A képzett /tudományos/ kritikusok birálatai és ellenvetései
to"bbnyire és nagymértékben a saját véleményükból és tépelódéeükból fa•----kad,.-semmint-való-tények-ból-.-Ha-egy-k-l":l-tikus-képze-tt-egyéniségÍ-abból
---még-nem következik az,-hogy az ó kritikájának-tudományosnak- ke -1 lennie.
Ez igen sokszor csak másoktól átvett véleményen alapszik és azért nincs
értelme, hogy azokra felfigyeljUnk. Az is lehetséges, hogy némely elméletében mennyei fény látszik visszatükröződni; de az is lehetséges,
hogy ••• pokoli tUz sugárzik ki belőle. Akkor ók maguk, ·a képzett kri tikusok gyakran a saját tévedésilkbe és csalódásaikba bonyolódnak bele.
Az ó nagyon világias bölcseségi.lk ás filozófiájuk gátolja óket sokszor
abban, hogy a biblikus lelki iróknak mélységes meglátásait megértsék.
Bár tulsokat és angyon pontosan vizsgál~ák a külalakját, nevezetesen
a stilusát, az idómegjelölés val6sZinilsegét, vagy az., iro'k személyi sajátosságait, - ám nem vizsgálják a lényegét, a magvát: a Valóságot. L!enynyivel máskép közeli ti meg a Bibliát az, aki a Valóságot keresi! Csak
egy kivánsága. van, nevezetesen: - közösségbe kerülni a Valósággal; nála
teljesen mellékes, hogy mikor és kinek a keze által iródott valamely
könyv vagy Evangélium. Tudja, hogy az az Isten szava, amelye~ a prófé~ák vagy az apostolok ugy írtak meg, ahogyan a Szentléle~ suga.llta
/2. Pét 1,21/. Ezen igazságok bizonyára nem alapszanak a történelmen
vagy a logikán, mert az igazság - akár uj, akár régi, az igazság örök.
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Továbbá1 az i~ozságkeresó lelkitáplálék és az örökélet után vágyódik
és nem kérdezi, hogy azt L'lózestól, Dávid-, Izaiás- vagy Jerem1áotól
kapja, avagy Uáté-, Liárk-, Lukács- va& Jánostól. ó egyedül a Valóságot keresi, és Vele küzösségbe megtalálja életének Eletét és benne
örök megnyugvását.
3. Az a beszéd, hoey a kereszténység Európában és .Amerikában, va.la.rnint Keleten kudarcot· vallott, teljes egészében esztelenség és hamis
állitá.s, és semmiféle tapasztalati alapja nincsen. - Nem a kereszténység vesztette el a jelentőségét, hanem az emberek, akik a kereszténység szivét nem értették meg. Utazáse.im alkalmával .Európában, Amerikában és a keleti országokban láttam, hogy az emberek a gyárakban, laboratóriumokban és könyvtárakban annyira. el vannak foglalva, hogy nincs
idejük a kereszténység áldásait fogadni. Egye~ek elmondták nekem, hogy
az ó életük berendezkedése olyan bonyolult, hogy abba ráradnak bele.
Ha egy ember lesoványodik, mert nem táplálkozik, va~ szomjan hal,meri
nem iszik vizet - vajon ·mondhatju]c_.e azt; hogy az et&l. ·val!J a viz
kudarcqt vallott? ..: Sei:mniképe·nr .: HB.nem az ember kCSzönyöe é8 hanyag
volt. Es ha Valaki meghal azárt, mert az ONC>seágot,. amely k'znél vol "t,
nem használta~· akkör·ez eem·isazólta;:hos;:Y.~az orvosa~ vallott kudarcot.
De akik a kereaztánydge~ telje·e sziwel befo~tált· é'e áldásait 0 megkapt6k, azok káta~set':k1.zár6~ felábreaztették a világot halálos álmából tfo <LZ emboria~g UdvtSsoog6órt, ef!il: :oiynn· mtlvelotot vásoztek, amel1
6r6k6l"V'ÓnyU., , ··.-' -'" 1 „„).
-' · ·
p; •• ~, ;·:
. ·
. 4. A földmivoa ombor~lt
munkájUkl\t.~a ozobOdball vószik 60 mori n
tápldlókuk~ozorU t ~ lio3t, riza, · to :r· tfo !3Ölds68fdl&k, ozdrt - tormóezotoson, & · azoogeoek is:.' Aiaok azonban,' Dkik nz ilyen egyozorU ogtSozsége·e dt>i
oz·áa ;hell'ett nehéz óa 'erősen. fUszerezett: ételekkel élnek,
és uiél~ho.zzá zárt. helyiéégekben, . fizle:ti V8/f3 szellemi. elfogláltságban,
ha;llamoéak lesznek, blzonyo·s betegeé;eekl'.91· emée~téei zavarok, vagy hasonlók.,- ~1?3anigy ·!a:n'.~~z a hitélet.be.n is: emberek, egyszerU /közvetlen/
hitben es egy.eezerCi
. . 1elkitáplálékban er6eek maradnak.Iste.n igájében és
a SzentlélelC'ben •. ·AzzBl( töltik·' be életWret·,.·hogy másokon.-segitenek, ,
másokat felemelnek ·és Vigas;Ztalnak, és tökéletes. egésZ'sé·gben élnek békés boldo~ban• ·&ok a·zo-nban, akik ezt az e°BYszerU egyetemes igazságot és va!6sagot. elha.8;y;lálf,~ és ezeket alávetik: bonyolult filozófiai
tanulm~,. ezé:t1 könny:en ~leesnek S.z „emésztési zavarokba" /kételked·és., hitetlenkedes stb7. ,l3arm.eneyire y9nzók és ·csábltók ezek a
filozófia.1· tanok, - tápláléknak tul nehéz. Ok· maguk és mások, akik ezekből táplálkoznak megbetegszenek h véSUl meghalnak anélkUl, hogy valaha
azt az örömet elérték volna, amel1et a Valósággal való közösségben ta.lál tak volna.
·
·
5. Az Ugyvédek között léteznek jogászok és lépzett· bUnö.zók, akik
a saját aeyagi hasznuk érdekében a törvényt törvénytelen módon használják és ezáltal .~gy· az eg:y".éni, mint a közerkölcsöt sértik. Mert, habár
tud I ék-;- -hogia-kliens. lii.i.riQs;-mégisk-ilnent_i.k_óca-me-gérdeme1t-bUntetés---tól, ügyesen ki.játszva. a törvényt, és igy a kliensnek ~ovábbi-- b\inC:!zésre bátoritást n.J.Ujtanak. Es ahelyett, hogy az ilyen vétkesek-javulásat
szorgalmaznák az .állam javára, ti tokban kárositják ezek a civilizál. t
és rafinált bilnözók /jogászok/ a társadalmat. - Ilyen vétkesek adódnak
a hittudományban jártas egyének között is, akik az Iet9ntól kapott képességeiket és tudom~at .jogta!ensáF használják. Ok nem szorgalmazzáX az Isten dicsőségét és az 0 népenek a javát, hanem igazságtalan
birálattal és f"ólösleges ellenvetésekkel kárositjék a hivók lelki életét h szivilk békéjét, és igy ők maguk a romboláS szolgái lesznek.
D.yenekról mondja az Ur: "Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a
tudás kulcsát, magatok nem mentek be, az odaigyP-kvóket pedig vissza.tartjátok" /Ik 11, 52/.
6. Némely kritikus feszegeti a tékozló fiuról szóló .példabeszédet:
- Ahhoz, hogy az Atyához térjünk, nincs szükség közvetitóre, meri a té-

n

-

'{

-

kozló fiu is ecrenesen az atyjához ment, közvetitó nélkül. - Ámde elfelejtik a~t, hogy az eset nem azonos. A tékozló fiWlak nem volt szüksége közvetitóre, mert mielőtt atyját elhagyta nála élt, és jól ismerte ót. Tehát nem volt ezUksége senkire, aki neki az atyjáról beszéljen. Ami ót haza hozta, egyedUl az atyjával közösségben átélt emléke
volt. Különben közvetitó segitség nélkül nem tudott volna atyjához Viszezatérni. - Igy történik ez ama kere~ténnyel is, aki - miután Istennel közösségben élt - valamilyen oknál fogva megtévedt, bünbe esett.
Az élete gyUmölcstelen lett és ez késztette arra, hogy régebbi lterreettény élményeire visszaemlékezzen; és ha igaz bünblálattal visszatér az
Atyához, akkor me~ fogja érteni,_ hogy Krisztus és az Atya egy /Jn lo, Jo/,
és visszatérhet m~s közvetitó nélkül. De senki más ember, kivéve a kereeztény. - Aki megtévedt hitetlen, nem isn~rheti az Atyát és nem mehet
'
hozzá a - Közvetitő Jézus - nélkUl /Mt 11,27; Jn 14,b/.
A tákozló fiu és idősebb t.estv4re egy szempontból hasonlite.nak egymáshoz: a kett6 közUl egyik·.~m· ~orditotta .az ~rökségét a eaj~t igazi
és előnyös hasznára; mert mig' a fiatalabb teetvár a részét eltekozolta,
az idősebb egyél.talán nem bas~nÉÍi.ta. - Igy tesz sok keresztény, aki hanyagsógból a gnzdagaógát Kr.4.sztuebart nem használja, és az Isten-adta
odomónjból és ál.dáeoiból semmit. aenl nyer.
1. Ndmoly kritikusok amt állitj&, hogy az ovcmselietók Krisztuet'dl szóld iróoaikbnn n tuliado hJ.bÓ·;\dbii ootok. - Noe, gondolkoi:izunk egy
k:l.ooitt - Krio6tuo tMitvdilyQi jórdszt OG;X'B00rU, .kápzetlEln ho.láozok
voltnlc, akiknok oómmifcSle 1·.rodalmi kápeosQ.gUk nem volta tudoeitáonik'Dlln az 6 ále.téról nemhogy tulzáa·o.kba nem mentek~. hanem számtalan valódi,
megtl:lrdut eseményt me.g ae1J1 ·omi1t.et11. ek~ Az 6 *orlátozott értelmUket a
lteivetkezélkben márhetjUk fUt - .noha. hérODi év1s egjUtt áltek Vele, és az
Cl életet ad6 szavait uj~ ll)e3 uj~ hallhatUk, mégsem értették meg, sem az ö országénak érteJ.métl sem a sir~ából v~6 fel támadását három
nap után. El tudnánk ké~zeln ilyen egyszel'(i emberekr61, hogy a saját
képzelő képeeségi.ikból barmit is hozzáfUztek volna Jézus ténykedéséhez?
Ez lehetet},en ha arra ~ndolunk,. hogy minden népben, minden időkben
csupán az O élettörténetének az elolvasása az emberiség bármely osztályára oly nagy hatássa1 vol~, hogy őket teljesen.át tudta változtatni
uj emberekké. Ez a Történet egyedü1 Isten müve, O ismeri az emberszivek
szUkségleteit és vágyait - és kielégitette óke't. Ha .a tanitványok csak
valamelyest irói képességgel birtak volna, akkor az evangéliumot tárgyilagosan pontos rendszerben hozták volna ugfmint, eróazör: születés,
halál, fel támadás és mennybemenetel; - másodszor: a tani'tása és péld~
beszédei; - harmadszor: a természetfeletti hatalma és csodái; - és
~
negyedszer: a saját tapasztalataik és meglátásaik. Dehát·ezt nem tud[
ták megtenni, hanem egybehangzóan Isten vezérlésével kisérelték meg,
'.-----saj átos-egyszerilséggel ,_a_stilus_finome_ágai_né~,~~mm_!~o-~z_a_'_n_e_m_ _ _ __
' ·
füzve,- odaBlli tották a Valóságo·La világ elé, __ ahogy_an~ólC kap't_ák .
/l.Jn 1,1-2/.
·
VI. Krisztus tani táea és példája._. 1. Krisztus tani táaa ~nyira
öeszehasonlithatatlan és egyedUlál.16, ho~ akik azt mondják: 0 a sugallata·it más· tani tótól, vagy egy másik vallasb61 vette, olyan mértékben
tévednek mintha azt mondanák, hogy a napnak nincs saját fé~e, hanem
a.holdho~ hasonlóan, egy másik naptól vagy bolygótól kapja a fényét.
Ez képtelenség lenne. Az a teljhatalom, a.mellyel.O tanitott, megcál:ol
minden ilyen ellenvetést /Mt 7,29/. Továbbá, ha Q a 8 tanitáeát más forrásokból vette volna, akkor bizonyosan hivatkozott volna rá, mint ahogy
ezt a Hegyibeezédben tette. Ott hivatk~zott bá~ ~z Ótlzövets~gre, de azt
hat~lmi szóval kiegészítette: "Hallottatok a regieknek szólo parancsot,
••• En pedig azt mondom nektek ••• " /'Mt 5 1 21-22/.
,
,
Ugyancsak ellentmond az igazságnak az, hogy: Jezus a szemelyes
érdekeinek magas igényeket támasztott. Hiszen egész életén át azon fá-
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radozott, .hogy másoknak jót tegyen és eegi tséget nyujtson; és.mindenekelőtt az 0 kereez1;je visszavet mindení'éle ilyen állitást. Ha 0 világi
tiezteletre törekedett volna, akkor megkisérelte volna önmegát a kereszthalól.tól megmenteni, és nem háritotta volna el ~gától a népnek
azt a kiváneágát, ho~ királl_yá tegyék. Dehát, amint O mondottat az Ó
országa nem e világbol val6 /Jn 6,lS; 18 ,Jb/. ó azért jött e világra,
h~gy a valóságot hirdesse és _ ~aját.életének a feláldozásával _ a hlvokuek előjogot biztositson az o országában az örök élet örökségében.

- 9 -

5. "ne szállj szembe a gonosszal" /Llt 5 , 39/. Ha mi

11 e;onosz emoereknek, .- ~ik bennUnket 9ánt~ni a.karnak _ ellenállunk, akkor bizonrosan egyik fel sem fon0 abhol has:mot llu:mi,· sót valóezinü, mindke+tP.n
,
kart szenvednek uaanua, Inint mikor két vonat összeütközik, _ 'oind a
kettő összeroncsolódik. lin azonban megmaradunk szenvedő alanynak ée nem
száll\.Ulk szembe, aJclrnr C(!Yréazt a. keresztviseló lelki áldást nyer, és
ugyanakkor a másik félre a megbocsátás -:>lyan ho.túst gyakorol, hog:,r ő is
2. Keresztel6 János Krisztus elóhirnöke, és Jézus maga is ezekkel
az igazság felé hajlik. Bebizonyosodott már, nogy az életben sok gonosz
a szavakkal. kezdett prédikálni: nTa.rtsatok bilnbánatot, merl közel van
ember al>ikhez igy viszonyul ta.k, megvó.l toztak. - Ime ee;y példa:
az Isten országa.". A vil~on minden gyötrelem, minden szenvedés és halál.
Útolsó éveimben az indiai he·gyekben történt, hogy egy buzgó indiai
a blin miatt jött létre. Es a bün következménze azt jelenti az eljövendő
keresztény a házában egyedüJ. imádkozott. Ekkor titokban három betöró
életben: elszakadva Istentől - és: pokol. Azért senki sem menekülhet meg
belépett a szobéjcíba és mindent elvittek, amit csak el tudtak érni. A.miettól az elszakadást61 és me9semmisilléstól, ha. őszintén meg nem bánja
kor a férfi befejezte imáját észrevette, hog:/ mindenét elvitték, kivéve
btineit. Isten a ezeretet.i ezert nem kényszei'1t arra senkit, hog Hozzá
a ládá't amelyre ró.hajolt, mikor imádkozott. ;\ládában pénz és némi értékjöj jö17, és nem ,befolr_á~ ja.. az ember szabad akaratát, .,a.melyet O ajé.ndétár~ak voltak. ~kor a férfi magához vett egy kis pénzt, egy néhriny
kozott az embernek. Ha .azonban eg:J bUnös bünbán6en keresi . őt, fejét
értektárgyat és a.. betör1k után futott és ezólitot~a áke:t1 - várjatok,.
meghajtva, áe ezidt föl tuja Isten előtt ·akkor a Szentlélek az Ó
várjatok 1 - Ti itthagytatok néh:ány értékt'árs;1at. ED elhoztam nektek,
lélekaj áldékoz6 /'tevék~nys.ésivel. uj .éle·ttei·ajándékozza meg, és akkor,
tal 8n nektek jobban kell, mint neke·m„ AmiJs:or a betörOk ·ezt' hallották,
óa ott kezd5d1k még I~teti" Uralma; a edváben.'· AMrt lényeges az, hogy: bUelkozdtt:lk gondolkodni, hos:f ez, talán' e€;Y ·csapdaJ. de e:mikor. látták, hogy
noit 4azintón nsgbdn~a., hogy Istennek fia laheesen és l>rök birodal.miS.ba
ninco nála fee;yver óe egyédUl van. v1saza~l5ttek hozzá'. ~kor o. férfi igy
bonehaaaen. · 1 '· . ·
· .
\ ·"" ; .
, .
"· ."
.
'
, .' ,
r::mól t hozzdjulcs
m16rt: nem oz6l:to.tok mindj,ártl ~081 nektek kollon9k
K6oó'bb boozdl t Kr~oztuo' nzokról.'- 'okiko~ boldogoknok nevoz, 60 azok
ozok f.\ holmik? t.'n odvooon o·d~dtll.lll volnn bárm .rö Ot:Uko~(.ltok voh. Eo
jutnl.már61 /Jd't 5, 2•12/„ - EZok a kövotkoz6k&
... 1 ,
moot logjolll> lonno, ho. eljHnnéStolc vol.om óo tl.llli noktok koll, ol o~nho.d
,
. '.,Jloldogok B 16lokhon aee~~ok" •·'.Ők o.lázatoean megvoJ.l.ják lolkiVinni. Amikor G bo·tt>r6k Ozori tmádicOzÓ fór:U' oz'olcq.tla.n Ólotm6dját lóttóJc,
szegóny-tté'gUk_e't ó's··leton hllaóeos h szorgalmao ezolgá1vd leoznok. Kriozo.nny:lra magronditotto. dket, liogy ólotUlc'ot v{}gár.r6~óeon mesváltoztattók
tus is - a. a·ioeóeág Királya - ezegány lett, hoey az ő azegénysége által.
éa ilIY ke~dtek 'bosz~lnit - oohao.o · g0ndol.'t~, · hc;>ay 1.lyen ..emorok lóteza lélekben szegényeket örtskre· orazágSnak tsrököseivé t88Ye /2.Kor B,9/.
nek a vilagon. Ha NUI'. ti illen .oaodál.a,to:aak „Va671io~, 111enny1vel csodál.a.i,
. "Bold~·ok .kik most szomorkodnak". Ők megkapják ama békét, me~et a
toaabb lehet a ti Udvözit6tök ·aki t:t.t:eké:t ilyen c;:sodálatos Istenhezii
h • A
,
· · h
·
·
b
.......
tal' ak
k
haaonlatoa /GOtt-ltbnl.1chee/ 1'1fonyel ajánéiékozot.t· meti•
vil ag
nem: a at, sem e 1 nem ve e~. zon an ezen v...:e,asz
asn ·e
azo
Ime látjuk, hoDV mit tesz,· ha e. g·onosznak nem álllmk ellen és másofognak .vai6ban 'örvendeni, akik a szenvedés tilzes keme~éjében megtiszOJ
tulta.k /Jri.. 16, 22 /.
. . . .
.
. . : _.
•.
kat ugy szeretllnk, mint ö~t.• Ha az a fér.fi ellenáll és erószakhoz folyamodik, akkor. va.lószinüleg ebben a harcban megö],ték volna, és
l3oldogo·k a. szelidek". Ők rog"ák örökölni' amaz u" eaot és u" :fülJ
.i
11:>•
J
e. betörők nem részeaUl tek volna a. megtérés kegyelmébe. En ezt sokszor
"
det, ahol
igazság lakozik; amaz országot, melyet öröks.égUl Krisz-tus
mondottam: _ aki mindig ezen aranyigazság, és Krisztus szava szerint
kéezitet't nekik. .
.
·
.
•
cselekszik, jól teszi. Legyen mindig ez a. tökéletes példakép a szemUn.k
"Boldogok, akik éhe;ik és szom~azzák az igazságot". Ok az Igazság
elótt: nl'ili.kor szidalmazták, a szidalmat nem vis5'.onozta; mikor szenved9tt,
Orszá~ában megkapjék a.z Elet kenyeret és vizét, mely örökre kielégiti
nem fenyegetózqttjl.Pét 2,2:3/. Amit mindenkor tanitott, azt elsőnek 0
majd oket.
.
·
·
·
·
~ljesitette. Ee 0 nem hirdetett olyan tant, amit nem bizonyitott volna
"Boldogok az irgalmasok". Ők irgalmasságot nyernek. De ·az elnyom6k
élete példájával. Más szóval& ö azt hirdet.te, e.mit élt, és azt élte,
és olyan emberek, a.kiknek szive kemény mint a malomkő, rájönnek majd,
amit hirdetett.
,
4. nHa meg nem változtok és olyanok nem leoztek, mint a gyermekek,
hogy elnyomáeuk következménye a saját fejükre hull visszaz ahol most
nevetnek, majd - az elózó hanyagságuk és a jelenlegi gc:>nosz. állapotuk
nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát kicsinnyé lesz, min~ a
______, _____...m'."!:i,,,.a~t~t-:_-_ny.Q_@e~/_Lk b,25/. ·
,
· . ·,
,
,
gyermek, a.z a. legnagyobb a mennyek országába" /"Dit.18,3-4/.
_ nI!oldogolt a oél!:easega·sek"-;-ijasomoan-az-irgalmassaghoz,-a-békesseg
. -----Ha-tehát-be-ekarunk_menni_Ist_e.n_Q~E!~gáb~, hasonlóvá kell. l.ennilnk
is eivik tulajdonsága Istennek-;-Es azért azokat az-embereket,- akik em- - ___ :_ a-kieeyermekekhez, .. mert bennUk_:t;aláljuk_az ismertetó_jel~t ~ak, mely _ _ __
bertarsaik közöt-C az összeférhetetleneket és veszekedóket kibékitik, és
1
minden Istengyermek tulajdonsága kell hogy legyen:
-az Isten és ember között lévő válaszfalat ledönti.k, Isten fia.inak xog·
1/ ószinte szeretettel ozeretik szüleiket;
.
ják nevezni, mert a "békesség szolgálata" adatott nekik. /2.Kor 5,1~/ •
2/ kételkedés nélkü1 mindent elhisznek, amit. a szülők mondanak;
"::Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért•. Nagy megtiszJ/ az eredeti bünt kivéve, minden más bilntól mentesek és a kevélyteltetés az igazságért Uldözést szenvedni, mert az ilyen ember egy szent
ségtól is, mely miatt a Sátán lebukott az égből.;
háboraban vesz részt,. és ennek fejében az örök dicsőségben megkapja ju4/ Habár a wermekek kivánságaikat még nem tudják kifejezni, mégis
te.:tmát. A világ lénY,e és szelleme ~z igazs~ggal és a: Valóeá~gal szemben
megpróbálják az o gagyogó szavukkal., és ha igy nem sikerül, akkor könyellenséges magatartaet tanusit; Azert, akik az igazságot kovetik, bizonyeikkel. fejezik ki szükségleteiket. Ha· még nem tudnak a lábukon járni,
nyosan üldözés~ fognak szenvedni /2.Tim. J,12/.
akkor kezükkel-térdükkel ceusznak anyjuk ölébe, ahol táplálákot és szeAzonban; akár békességre avagy szenvedésre hivatottak ezek a "bolretetet kapnak, amely messze tulhaladja. ez értel..r:!f.ikot. E.s ha az anya
dogok" ők·- akiknek személyes isteni elhivatottságuk van, - min~ a só
büntetni kénytelen, vagy egy kicsit megpacskolja, akkor nem szaladnak
vagy a'világ világossága.fognak miiködni, és müködésükkel .Isten diceéel tőle, ha.nem vissza.sietnek hozzá, hogy megvigasztalja őket. Ha tehát
retét és tiszteletét szolgálják.
kisgyermekként leszünk Atyánk országában, akkor elnyerjUk az áldást,
mely nagy és magas és dicsőséges.
·

„,-
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5. Ha Krioz~st követjük, önmagunkat megtaGadjuk és igy nelci tanuskodunk ~ sze~veqes ker~aztje mellett; - és ha nem a saját előnyiln.ket
hanem mnsok Java~ aknrJuk, akkor megtaláljuk önmagunkat és e
ezere~e~esen _gazdnca~b ~letet ~Lk ~,23-2~; Ut 19,29/. Aki a Valóság~ereséeében
on~GabBI! a~ unzes vágyat kiirtja, az mindenkor megtalálja I3tent és ön~gat~ hlasre~zt ~zonban, aki önaknzi:tától vezérelve, Istentól elszakadva
el, meff a BaJát Je~e~e-ei __ alacsony eletfo:rnájá.t is elvesziti és tönkremefY. ,as"Onlit a bükkönyhoz: az is buza, csak elí'ajult igy hót haszontalan es kidobják.
'
• 6. Ha egy Uveg~ap hátuljára higanyt kenilnk rá, akkor tilkör lesz uelole, amelybe~ meglatjuk magunkat; de ha nem kenünk rá higanyt, akkor
egyeneB'en kere·s_ ztUl latunk az Uvegen. Ha életünket önzéssel aláí'estjük:
akk~r ~sa.k ö~nkat /éroek~:lnket/ látjuk visszatükrözni; ha azonban '
az o~zes ~ró ját el táv2litJuk, akkor bárhová tekintünk, Istent látjuk
és foliamerjilk, hoa az O szeretó karjaiban rejtve vagyunk.
.,
7. A ~~ágról való ~~~dés nem jelenti azt,, 'hogy minden világi dol:1
got, mely: orome_ t. ok.<,>z 1 :f'olad=·
... ~. me_ rt azt""go_ nd:ol.~, ·hogy ezekben a dolI'
dokt1an a gonosz~ág· 'tUJ.ajdon
a·i. vannak .jel:eu,- va.€;/ aoort, mivel azt gondoljµ.k., ho.g/ e.~·· :te.mond·~s·, · ;;_.~ea~~b ,~:e'lki <\áld·ai,st nyerünk. Az igaz:
először ~ élvez·et.r6Llom.ondani'.a~é·rt., · hOQ. ·má'él~ha&"Obb ört>met nyerjUn.k•
· · -~
'
mó:oods•zor 'Pedig!- 'lom:>ndani )ne~ ,az<>k eonos:zalt~'·.„
·
~ngedott,. ho~ .~1~~.to·osdans .Ui6'd-on H:rtJmot ólvozzUnlc, lo'gyon az
bdr .a~ollourJ. VllllY drz.6k=i.
oot., nom_ is koll.' rdluk lo-mond.ani A.zonbon vonntik O~OJ'l 6J.vo.z.~ak., o.m · · Sátoln:ok
~:t abban, b·osi a boldogot\s
Forr6oiít mo«tcü.dljuk.
l lo kell_mond'onunk·, mert né·mo.lyiko ezeknek
a ~a.nd6_ 61vezot·okll.ek ~·mmbtsaitenek bonnUnket: a valódi és örökkévaló
tirönfOlckel. e-ztlm~n. Námelykor .e:a~. a ce'ábitd é.lve~etek elvonják szivünket
a Tere:mtótGl. Ahogyi~ a-z emb&~ ej_sz·ake., b.a Of!3 teve.a fényt követ és to"!ább halad, ma3d a sotótbe·J} elvé's~, Uf!3 csábitan:ak .berini:J.nket ezek az
elvezetek, ·é·e e.1_ve ze·tnek ~V-e is a ro_mláBba~ - Fontoe, · hogy a szivü.nJtet :ipi~en ~emt~tt ~01o.p; ..elvonj'uk és a. ~eremtó~ irányitsuk, és az
Ö ad9m~~t há:lá:San es mertétpre:l. h~áljuk. ~ · ·
· ·
·
~rtekkel:,a le~ondá·sban e's.~az elve~e'.t~n. A középut sokszor a leg!
~obb mod a kiv:ant. cal elérésél':"8:.'_.Ha ~·zt eltévesztjük, akkor sokszor ode.1:
JU~, hogy. va(!;/ az e6:'fik,. vagy· a ma:sik oldalon tullé·pjük· a megszabott
határt. Huzamosabb ;del.g e·gy homályos helyiségben élni ugyanugy árt a
szemnek, mi,nt a tuleles fény, mely meg tud vaki tani; El.viselhető mértéken tu1 ugy a h:l:de.g, mint a hóoog az egészségre álta.lmasi de a szokásos
hőmérséklet határain belill mindkét irányban' kellemes és egészséges.
Eg:f halk hang, amit nehezen hallunk feliz~at, é~ egy tul erős hang a
dobhártyánkat megsértheti. De a h-angerósseg határaitl belül élvez·ettel
hallgatjuk a kellemes zene hangjait.
. ·. · ·
.
t
a. Krfsztua tanitásának ez a lényége: "Szeresd Uradat -Istenedet
1
,
_ _ _ _ 1_.- - - - t e l - j es-szi-vedból-,-te-1-jes-lel.kedból-é s-tel-jee-elmédból---é s---sze re ad-----·
feleberátoda-t1..:·mint önmagadat"-/-Mt--22-,-3'/ és. 39/. ·
- -· , -.--··
Ha a mi urunkat teljes szivból szeretjük, akkor mindig engedelmeskedni fogunk Neki és a; életünket az Ó szolgálatában, az· 6 tisztei"eté1
1:
ben fogjuk el t(jtljük~eni •. Eta ~a ~.!\.fetleakkbarátunkat -·"'~!f?en az bárki a vilá11
g~n -llgY, szere
· , min onma 6 ..........a ,
or nem fo 0 ......... olyat tenni, ami
maenak árt, hanem azon fogunk iparkodni, hogy segi teégére legyi.in.k.Ba ezt
1
a tanitást követjük, akkor beteljesitjilk az egész törvén;yt. - Arany,
1·
ezüst és gyémánt a föld mélyében el volt rejtve még mielőtt bárki is
1
tudött volna ezek létezéeéról. Igy vólt a szeretet megfejthetetlen bé,'.~
nyája is öröktől fogva rejtve, mielőtt Jézus, - az emberré lett szeretet,
~
a világnak a Va16ság tulárad6 gazdag ... s~át meghirdette. De amikor eljött,
nemcsak tanitotta a szeretetet, hanem_O be is teljesitette és végrehajtotta tanitását, amennyiben életét odaadta, és igy minden tekintetben
számunkra egy tökéletes előkép volt •.
0

bon_
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VII. Az ember véesó rendeltetése. l. A materialisták, legyenek
bár tudósok vac;J filozófusok, az anyag porától annyira elvakultak, hogy
sem a lelket a testben nem látják, még kevésbé a szellemvilágot,.mely
az anyagi világ mögött van. I'Jert ezt gondolják, hot?Y a testi és szelemi
tula~donságokkal felruházott embeinek a halállal vege van. 1'Udóeok,
akiknek megfogható tény~kkel van dolguk, a tapasztalataikban mégis behatároltak. Bizonyos fokig a ho~ról tudnak beszélni, de a dolgok miértjére méBsem tudnak felelni. Bár ok tudják mondani hogy: kétszer kettó
- négy, de azt nem tudják megmagyarázni, hogy miért. Léteznek értelmi
összefüggések, ahol ez több mint négJ. !gy pl. kettó meg kettó buzaszem
valóban négy_, ha azonban e négy buzaszemet elvetjük a földbe, akkor
ezek többszáz szemet fognak teremni. A négy mag többszáz csirát tartalmaz, bár s tud6sok és filozófusok ~lőtt, - akik matematikai szabályokhoz vannak kötve - ez rejtve van. Es ahol s csira jelen van, ott a növény is - rejtve jelen van; de a ma~ idejében meg t'og jelenni, amenynyiben a növekedéséhez a megfelelő feltételek megvannak. Bzért szabad
nekUn.k azt állitani, hogy a négy magban többszóz van jelen, és levonhatjuk azt a következtetést: kettő meg kettő 'több mint né6J. Nos, a tudósok
- mindegyik a maga ozem.léletével ás egyáni tapasztalati itéloto alapján
mogbizonyoaodhat, hogy lohotaógee n6~ból többazáznt előhozni; őlc azonbl\n t\ lcórdóet: miórt, nom t-udjólc mogvilloozoln.1. Sqm n~t nom tudják megmondani, mi az 6loti oom podig, hogy honncui von. Eo mindaddis, mig ozekro n lcórdóaokre kio 6git6 vól.aozt nom tudno.lt adni, az 6 óllitóoukz hogy
n szellemi ólat a toattol együtt /a halállal/ mogazUnik, - Uros 60 tarthatatlan.
2. Akik elfo.gadják a darvinizmust, vagy a fejlődéstant, olyan elm~
letet álli tauak föl, amely kemény és könyörtelen, és ellenkezik: minden
erkölccsel. Ök azt állitjBk, hogy a betegeken, a gyengéken VSf!3 alkalmatlan embereken segite::i,: elósegiti ezek elszaporodását és ezzel ártenali s közösségnek; ezért jobb, ha el ti.innek a földről. Ahogy egy tudós
mondta: nA mi jótetteink gyakran odavezetnek, hogy a sebek, amelyeket
gyógyitani akB.runk, megnagyobbodnak." Ha mi ezeket sz érveket átvennénk, akkor bizonyosan egy nagy öldöklő csatatérben élnénk; ugyanis:
minden szenvedés és betegség, fogyatékosság és ~engeség a biln köve~
kezménye; és miután a világon senki sincs bün nelkül, ezért senkinek
sincs joga az élethez. Kétségtelen, ha az ilyen embereknek az elmélete
urrá lett volna a világon, akkor minden kultura és az emberiség kipusztult volna, és a vilá~ üres és ~ietlen le~_t volna.
•
•
Azonban - a mi jo s~erencsenkre, - mi e~ mindenba~o, ~~azságos es
kegyell!les Isten birodalmaban lakunk, ahol nekünk - ha mi saJat magunkat
a bün á1 taJ. nem semmisi tjük meg, - senki sem árthat. Ha Isten azt akarta
volna,_hogy_a_s_e)l_ek_é_s__Qe_t_e_gs~~k ~gy.:_~gyJ. ttassan~~e_ll,_ akkor .!1e_m_t_e_-_ _ __
---remtett volna_grógy.szereket_ és gy9gynöveny~k~..!_._]::Zeknelt tiszta Jelenléte már igazolja azt a célt, amiért teremttettek: val6ban azért, hogy
ezen Isten-adta eszközök az emberek gy6gyitását szolgálják.
Megdöbbentő, hogy az emberek ezt az elnev;zést tu.l:ajdonitják ~ala
kinek: - Übermensch /felsóbbre~dU ember/, akibol 9~Y nagyon hiányzik a
szeretet irgalom és részvét. Es mert hianyzik belőle az Isten és ember
iránti s~eretet, messzemenően - Untermensch-nek /alsóbbrendü embernek1
felel meg olyannyira, hogy kivU.l esik a j6zan emberi morál kereteinJ és
egy vérszomjas ragadozónak kell nevezni. Olyan valaki lehet csak va.J.óban
_ FelsóbrendU ember, akit Vil.ágh6di tónak nevezhet~ - Őmaga egy szegény rabszolf$ája a saját szenvedélyeinek, ée··életének minden pillanatában kicsiny enjéne?k az elesettje lesz. Felsóbbrendü_ember elnevezéshez
csak annak van joga., aki a Teremtójét ismeri és az 0 tiszteletére és
teremtményei 'javára él. Ellenkezőleg, na egy ember megtéved és ezt nem
teszi, légyen bár magasan képzett és civilizált, nem több, mint egy
idomitott állat.
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J, Az ember hasonlit a csomorikához /szárazföldi növény/, emig ez
száraz talajon nó, veszélytelen, de vizes talejon mérgező. Igy lesz az
ember is rossz körülményekben és környezetben rossz é~ veszélyes; - de
szent és tiszta marad azáltal., ha Isten jelenlétében és közösségében
él Vele. Akkor Isten uj nevet a.d neki, mely az ó lényének és életének
megfelel. I;crt eBYedül Isten, aki a dolgokat alkotta és őket lényukben
ismeri, - 0 tud nekik megfelelő nevet adni, De a. név, melyet az ember
ad, nem lehet mértékadó, mert nem tudja, hogy a dolog önmagában micsoda,
Miután a név amelyet ember ad, tökéletlen, mert a:z ishleretei korlátozottakz ezért Isten sem eyilatkoztathatta.ki a. nevét, csak annyira, a.menynyira ezt te be tte, amikor igy szól ts nE:n vagyok, aki v a g y o k"
·
.
/2.liiózes J,14/.
4, /1/ nJ.egye"tek tökélet-esek, mint a ti mennyei Atyátok is tökélete·sn. Tökéletesnek lenni mint a mi mennyei Atyánk, ez a mi életunknek
a meghatároz6ja.. Ha mi·. az é'gben a -ttikéleteeaégnek e.gy rendkivlil magas
fokát el is akam·ánk é-m1, azon~ á mi el6haladáSUllk e~t me·gakadáiyozta
volna., akkor létUUknek vé.gé:rv:~~·e~, -~delt:et~ed.t,,,n.em· é.rtiJ;k volna el.
Iiétqnknek .V.S.R'SO, cá_lj•át·_'Q1".~-~-ál . · · ..~b:m:l: _nem. erpe:t~ e.}., amikor el6ha.ladasunknt. el~a.gQl~t-:)]J8~-.;G14· ...··. .!:\.~~ .:e~-~~Jf~t '1b~ juk, ekkor
. ebb61 megálláe·,'fme·~~· ,4:f;l;·~~·Báa/, l'Olnl?Ol,·ás ,követlmli.k be.
Azonk:~vül:·,. bn a.'·m.Si.\ „„1e~'6.dá~.
· ,;;~..~;.: ;akk.or. sok, 6-ol·ogban tudatlanok
nnroduzik.; fö, .~ut6Q.. f)$ eJO:b~;':.~~~:~~~'t.'.fi'.,~a:j.d_on'ldgc. a. maenoobb tu. dóo vAAYn,„özó·rt oló. s.ód. ot.tono
.. k··li.06:dlb:k,~.óo'·dr<Lokto. 1·on .. 10·00 nokU.nk a
mon13Y
lkuzö~'/. Do .:-tr9v·~~~~·~,~o. ro'tMn?Ji'Eil . t-o.1ve bi0~ o. tovób~
ló-póebon,, oz, 01Jod·tU.fitoo· te:~~so~1 :4S·a. tsrtim~'\ f~. ok'omt~ • .&o .ho vógro
"Wkóleteaek leezUnk,. mint ll·.mi me~l AtJ&lk .'QkkOr nem loaz .ozüaógUnk
további tSs·ztönzá·sreL'.mivel ;oe~~lteté·eUnke~ eié.J:!ttlk. De a szeretet, látunk Forrása és éle'tU'nknek · EJ:e:te örijkre ·me·gmarsd;'.
· · .. · /2/ Az ember. -~állaiitozott ·am·,· .hQgy kute.-,úsa~· és kisérletei él. tal
az Isten-teremtette dolgokb"ól· .,te-e:ti eró·t nyerjen, es bizonyos fokig sikerU1t is célját .elérrii~. az.,~!~~et . me.ghess~ab~t·ani. - Vajon nem leh~"t
qéges u, ·h~Sl örök. é+~te1 .e·s--t6kél~. tes eges~.S~8.e~ és- er~t a SzelleJil!
El.et fo?Tas€:b61 -nyerjen?. Es .ha e:µiye-rtUk az örok eletet, akkor az el.ohale:dá..sunkban minde·n .m6'don a~( örokkévalóságban is még tovább lápUnk.
Mert dac ára a sok hátránYo e, körül.menyeknek, m'elJ:ek a földön hátrál tat;1 ák az elóhaladásunkat, miért .lenne az elóhalada·sunk a mennyben is akadá17ozva„ ahol semmi. sem hátrál.~a1i és az ~19h.a.la4ásb~.. mi~d~n eszköz,
adva. van? Ott, a mi mennyei Atyánk jelenleteben es kozossegeben, .:a ve.gtelen időben sokkal több, és 'merhetetlen e.sZközt nyerünk a végtelen
elóhaladáshoz, amig tökéletesek leeztlnk, amilyen tökéletes·.a mennyei
Atyánk.
.
· · ·. : ··
.
.
/J/ Ha mi, és a mi, ismereteink mindig korlátozottak· maradnak, ~or
nem leszünk képesek a vegtelen Istent megiemeroi UQ, ahogyan ismernünk
kellene,.sem,_be_telni__ n~.m_í'._Q.~. -~-_„ .Isten_ tel~ességéveln_· /·Er 1_,19/, ~em
a.z
ö végtelen- és·
szeretetének_~_egye~:t>_en_!'.l~~~~s~sülhe_tiliilt.__!~1;~,_
~i - - a szeretet,
az embert. Onmagához hasonlav;a teremtett~ - nem gat:i:ál;tatja ót féltékenységb~ ~ végtel~n el6halad~sb~.. a Hozza hasonlo tokeletesség felé; még keve·sbe fogja 0 az embertol orokre elrejteni azokat
a dolgokat melyeket most még nem ismer, A; is lehetetlen lesz, hogy
_ amikor ~nnUnket tökéletessé tesz, mint 0, - ellene r"óllázadjunk,mert
mielőtt elérjük a tökéletesség állap~tát, a,mi lázo~g6 lényün.k,meg,lesz
semmisitve. Egyáltalán nem volna tök~letes~g, ha ~eg csak a laza.das
gondolata is létezne bennünk. Amint Qt megismerve es· az ~ vélJ'"tel~n, szeretetével betelünk, mely életU.nknek Elete, a mi szerete~ es,hiisegUnk
Vele szemben ugyanugy végtelen lesz. A tulajdonképen! .~el,.„~iert· e~ a
s z e r e t e t emberré lett az, hogy az em~ert ~ saJat ~kel.e~e~segére ~ólemelJe, ahol mind~n titok fel lesz ti;rva es s~ID.J!lifele :o~eletlenség nem marad vissza.. Es itt nyerjük el vegtelen tokeletessegünket.

- lJ Amig a tökéletesség elébe lápUnk, számtalan kérdés merül fel,_ezek
azonban csak a tulviláeon lesznek föltárva. ~gis, mint a. kiscsirke,
amelyik még nem b'Ujt ki a tojásb61, már repUlni szeretne; U{!;'J szeretne
e türelmetlen ember minden bajára és kérdésére már ebben a világban
felvilágoaitást kapni. Ez nemcsak tul korai, ha.nem lehetetlen.
Az a veszély is fennáll, hogy hnmis képzelódésbe bonyolódik: bele,
amelynél az a vesz~lyee~ hoey árt a _jövőnknek / Jn lb,l~/ •. Mi .. cs~ tUrelmesen lépjilnk hálásan fogadjuk es szorgalmasan tel,1es1tsü.k mindazt,
amit itt kinyilatkoztatásban kaptunk, hogy a jövő szükségleteinket kielégitsUk - és a jövőnkbe teljesen Rá hagyatkozzunk, - Ak1 minket
hiánytal~ul a végleges rendeltetéaUnkre fog vezetni, hogy:
nt ö k é 1 e t e s e k l e g y U n k,
mint a mi mennyei Atyánk is t ö k é 1 e t e s".
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Ebben a könyvben néhány elmélkedést jer:;eztem le lelJriéletünk különböző oldalairól, és azokkal a nehézségekkel foglalkozom amelyekkel
minden "Isten embere" szükségképpen találkozik, hogyha lelkiáletének
ki.ilönbözó fokain áthalad.
Egyes tárgyalt kérdésekben val6szinilleg nem ért. velem egyet minden
olvasó. Ez érthető jelenség is volna. Mert a.hogy nincs két ember akik
alakra és arcra teljesen egyek, és a látás és hallás ugyanolyan képességét kapták, ie;y minden ember természetének megfelelően fogja fel a
szellemi igazságokat, tapasztalatai és belső meglátása szerint. Alapvető dolgokban azonban val.óezinüleg nem tériln.k el egymástól, - sokkal.
inkább a lelkiekben. Mert ha Isten akaratát nyilváni t ja, minden ember
lelkiállapotát és felfogó képességét felméri. Ezért,. ami az egyiknek
előrelépés ée megvilágosodás, egy másiknak tulhaladottnak és fölösle- ·
gesnek tilnik.
,
Továbbá, sokaknak nem a1kerUl felfoBOi hogy bizonyos - Isten ál.:tal kinyilatlcoztatott dolgok - mit jelenthettek valakinek, aki azokat
feljegyezte ha az i1lot6 Istennel teljea egységben élt 6s ál.to.l.n mogv'il~goai tóat ny ort. Eo habúr ninoo az Istennel voJ.6 kapcaolntr61 lcözvetlon tapaazttüo.tu.k m6gio Rólo. torjoozt:Uc tnni túoulcot, - OQ'mt\aaoJ. voa~~.olcozonok o lolkÍ dolgok kUlo5o6goin, min't;\n ,kutyólc n azóia~ ooonton.
Aki azonban mogtapnoztal tu az Iatonnol vi:u6 k~zöoo6got 60 ogyooUl6ut,
éa a haszontalan viták föl.6 emolkodott, az tapuoztalatánnk kincooolcumrájából nrágit áa ujnt" merit, és tanubizonyoágot tosz r6ln an6J.kUl,
hogy máaolc helyeslését várná.
Subathu, Simla Hille, 1925 augusztus.
Sundar S i n g h
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I. F E J E Z E T

Egyedül
a Mesterrel. 1. A .Mester a kiválasztott
,
három tani-;ványt
nem pihenés végett vitte magával a Táborhegyre, hanem inkább, hogy egy
pillanatra az 0 isteni mivoltának fenneégét megtapasztalják. Ez a kinyilatkoztatás elókészi~ette őket a Vele való naponkénti együttlétre.
Látták a csodát és hallották azoka.t a szavakat, amiket ember még soha
ki nem mondott. De nem volt elég, hogy imádatban és ámultan ott álltak,
~~~~~~~~-:==--:::-~--:~-~~-~~~~~~----~-----~~-~~----~az is kellett, hogy tulhajszolt napi teendőiket elhagyják és a hegy
csende_s_magány:ában az ó isteni személyének világ fölötti fennségét szem- -lél jék •-~ g önmagaoan a~~sem-voi-t-eJ,;é g,-ho~-földi~lénye-elvál;toz z~n'-=-----
szeme iknek kellett felny-11n·1a;mert ha lelki szemeikkel-nem váltak volna
látókká, akkor sem Krisztus arcá"t nem láthatták és ismerték volna fel,
ae:zn IJ6zest ée Illést, akik Vele voltak. Ha :fülük nem nyilt volna meg,
neÍn hallottak yolna 11 haláláról.;. mellyel halnia kell", és főleg Isten
hangját nem: nÖt hallgassátok" /lik 9, 28-JG/.
·
1
Isten Krisztusban ember lett és Általa szól hozzánk, és mi kövessük őt teljes engedelmességgel és ne kérdezzük: hogyan? - vagy miért?
1
Az ő szeretetteljes hangját mégis, csak akkor hallhatjuk, ha iúleinket
!
a. világ elterelő hangjai elől bezárjuk; és cs"ak akloor találkozhatunk
Vele - és közöeaégUnk csak akkor lehet Vele,,-·ha egész szivUnkkel erre
vág§'kozunk. Ha magunk nem hallgatunk, nem hallhatjuk meg amit más mond;
csak ugy érthetilnk meg mást, ha egészen rá figyelünk. !gy,. ha a Mennyei
Atyánk hangját akarjuk hallani, gsendben várni kell és egész ~zivünkkel
és va.l.ónkkal Rá irányulni, mert 0 mindig kinyilatkoztatja magat azoknak,
akik Ot fáradhatatlanuJ. keresik. - Aki ig'J keres, a szentek közösségé-

r
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nek előjogát is megkapja ugy, mint a.na három apostol, mivel Krieztuehoz
kötődtek, az együttlétben örvendtek l•iózessel és Illéssel.
2. Nem szabad caak azért keresnünk ezt e. szent közösséget, hogy
segi tségével a vilá1:?ban érvénye sill jUnk, mint az a két tani tvány, e.kik
kérték, hogy a "király" mellett jobbról és balról Ulhessenek, ha fönséges birodalmába. jut /1lk 10, J~J'{ /. Helyezd szembe velük a. betánie.i
Mária n jobbik utját": riem kereste helyét a magas trónon, hanem elégedett volt azzal, hogy az Ur lábainál ülhet és életadó szavait hallhatja.
Igy választotta a 11 jobbik részt, amit nem veszit el soha" /Lk l0,39-42/.
J. Isten szivünkhöz szól, ha bensőnket kitárjuk, de nem szavakkal,
és ha szivUnket alázattal Hozzá emeljük .- eki minden élet Forrása akkor eláraszt jelenlétének egész teljességével. Aho~ a :t:orráekut alá
hel7ezett edény megtelik, ugy tölti el Isten ezellemeés békéje azok
szivét, akik alázattal készek öt befogadni.
.
Hugo /skolasztikus teológus l09b-ll4l/ szerint: 11 Az uton feljebb
csak mq.gadba leszállva jutsz".
.
nEn a m~aseágbá és a szent helyen lakom, de azokkal is, a.kik megtHrtek de al~atoe szivUek!' .. /.Iz 57,15/„.
_
.
·
. , ~lton /J..sostop ren_d1,: ~ze~!J°ti,e's ./ +l.J9b/ ezeket irte.: „Krisztus
elveszett mint a 6rohma:a ~dl.~aöee34dben,"- ho&Y b.ol? A te názadban,
a~ B to lolkodban.~·Nem. kell' Ró~ába V8f;Y Jeruzsálembe s~Blndnod bOQ
mosJcoresd; ugy BJ.ooik l\ ·sdvoclbon, mint os:vkor 11 hnjón. Ebroszd)~u
v~nd hnngoo kiál. tdedvnl •. Ugy. sondolom', .to ttsbl>o!Zll:Sr nl.ezol hn u hiv
tdgod mint forditvn"~ :· "
'
· -'
· , ··
,

- 17 -

jfl:t.

r;

·
,, ·

- · Mtutdn mnsd:ityumcóa se'ó.J.ltunk·ás nz imák h·&gyáre kapaszkodtunk, áe

ottVOle talólkoztunk,"1d6nket ne pazaroljuk arra, mint ama. tanitváriyok,
hogy kunyhók ápitésáre terveket e26jjUnk, hanem az ujra megtalált erőnk
kel menjünk vissza a világba és fejezzük be a mUvet, amit feladatul
kaptunk.
. .
. .
.

II. P B J .E Z E T

mikor érzésvilágunkban kétkedünk a Mennyei Atya itéletében és szeretetében. ,,Boldogok, akik nem látnak és megis hisznek" /Jn 20,29/, mondta
Jézus. rJi., amikor szivünket Istennek kit~juk, ~lelki táplálékot kapunk,
és kellő időben teljességUnket elérjük. Es ha Ot el?'szer ezemtól-ezemDe
látjuk, akkor elérjük jelenlétében az örök boldogsagot.
2. Egy bölcs találkozott egyszer három emberrel az uton. Az első
sápadt volt, kiszikkadt· és a félelem· gyötörte. Azt kérdezi: "Miért vag;J
ilyen rossz állapotban?" - nAttól t'élek, hogy a pokol tüzébe kerülök"
- mondta az. - nSzomoru" - felel te a bölcs, „hogy nincs Istenfélelem
benned, ami a bölcseeég kezdete, és a teremtett dologtól félsz, nem helyesen ezolgálod Istent, ez egyfajta megvesztegetés; abban a reményben
imádod Ot,·hogy ezáltal a pokol tüzétől megmenekülsz.
A másik az ut mellett Ult és emésztette magát a bánatban és gondban.
- "Miért vagy ilyen szomoru és gondterhelt?" - „Attól félek, hogy az ég
örömét és nyugalmát elveszi~em" - válaszolta. - "Szégyen, hogy Tere~
tódre, csodálatos szeretetére nem gondolsz és csak azért imádkozol,nogy
az eget megnyerjed, a.mit ó teremtett" - mondotta a bölcs„
Találkozott ezután a harmadikkal, és ez boldog volt és elégedett.
- ,,Mi a titka örömödnek és békédnek? - kérdezte a bölcs. - nAhhoz imádkozom - felelte - aki arra tanitott, hogy Istent lélekben ée igazságban imúdj~1 ez adja meg nekem,~ hogy szivemben óa lelkemben szeressem,
noki · azolgtujak óa oonk azorototb61 imád jwn. Hn oonk n polcol tuzát61
vo.J.ó f6lolomból im6dnóm, okkor ongom bolo votne odn. Hn nz6.rt ozolgólnóm, hoc:.v n monnybo juoook, olclcor kizórnn onnon, do hn cook azorototb6l
imóclom, akkor mojd kinyilvónitjn mn~ót nolcom, hogy ozivom ozorotot6t6l.
éa jelonlét6t5J. teljeaon mogtol jók.'
J. Ila nem Istent korosaUk, ho.nem a teremtett dolgok elérésére törekszünk, és Személye helyett evilágiJavak megszerzése a célunk,ezért
tényleg elhagytuk minden dolgok Terem jét. De eljön az idő, mikor el
kell hagynunk az evilági dolgokat és csak az elrontott Qinös életünk:
marad. De ha szivünket minden földi dologtól elsza.kitjuk és Istenhez
fordulunk, akkor Vele mindent elérünk. Az evllágból való ember nem Istent keresi, hanem csak önmagát. Csak a végén ismeri fel, hogy nem ma.rad semmije, mint a büntetése és áldástalan élete. Aki önmagát keresi,
mindent elveszit, - sem Istent, sem önmagát nem találja.

Az ember vá/!3a Isten után. : saját tapasztalatunkból tudjuk, milyen
a vágyakozásunk Isten után, aki a sziVÜnkben születik. Ahogy szenved a szarvas, amig forrásra nem talál, ugy_ szom·jazik az ember szive
Isten után, és n~gtalen,· amig meg nem találja. Bár az ember szivének
veleszUletett öro'k vágyát eokfálekáppen megpróbálja csi ti tani, csak akIII. F E J E Z E T
kor nyugszik meg, ha Istent megtalál~a. Csak benne - Aki 'mindkettőt teremtette: a szivet és a vágyat - talál~uk meg a békét. ,,Ahogy a fiatal
Felismerhető-e Isten? l. Az ateisták tagadják Istent, de bizonyimadárkák csőrüket élelemért nyujtogatják,. olyan a mi vágyunk is ~sten
··
ték nincs arra, hogy nincs. Ha ennek a véleménynek egy pillanatra is
után. : ..... szer „ heavekben jarva' , ·leUl~em· et:l"7 sziklára. ~attem et:l"7 másik
helyt adunk, ez inkább tudatlanságukat· semmint bölcseségüket bizonyi tja,
-eJ
"
°"
°"
°"
mert ha - amint ók mondják, Isten nem volna. - akkor haszontalan vala----'~----szikJ:a-ki-szöge-1ésen-egy-bokorban-medárfészek-bu-j-t-meg.-Hallot.tam,_ahogy_ _ _ _ ,____ minek-a-nemlétét-bizony-i-tani,-ami-tényleg_nfncs,-ugy_ez_csalcidópazar_-_ _ __
a madárfiókák hangosan követelték az élelmet-,- mikor-meghal.lották az-anya---lás, amit hasznosabban is tölthetnénk. Ha van Isten·-- amit minden szalma.dár szárnyainak suhogását• ahogy_ az. élelemmel közeledett, e.kkor kezdlemileg megvilági tott ember w tud, - még n~obb „esztelen~ég bizonygatni,
tek hangoskodni. Mikor megetette őket és elszállt , csend lett. Lemász·
hogy a minden dolgok Teremtoje es szereto AtyJa nincs •. A bolond, a.ki
tam ·a szikláról és láttam a fészekben a fiókákat." Még a szemilk sem nyilt
azt mondja nincs Isten, nem Isten nemlétéról, hari~m a saját lelki vakki, a csórUkkel mégis csak akkor tátogtak·, ha az anya közeledett. Mondságár61 tesz bizonysá~ot és arról, hogy képtelen O't felismerni. AhoeJ
·hatnák-e: - ·csak akkor nyitjuk ki a csórünket, ha anyánkat, VBQ éleligy a saját meggyőző ervei -t előhozza, olyan mint eeJ gyenge rovar,amel.y
milnket felismerjUk; ha meg tudjuk kUlönböztetni anyánk-e, va/!3 egy ellenerólködve bizonygatná érveit arról, hogy nincs nap; érvek, amelyek csak
ség élelmet hoz-e vagf mérget. JJe ez esetben, mire .a. szemük 1'elnyllna
egy vakonszületettet győznek meg.
.
el~sztulnának éhen. !gy azonban teljes bizalommal csüngenek 8ZlJ'jukon
. Ellenvethetó, hOgy emberek, akik egy szel!lélyben, vagy dologban hiszés nem kételkednek, és néhány nap mulva, mikor a szemük megnyilik. boldo· ~
nek, ha ezáltal káros babonát terjesztenek, köteles'!légünk az ilyen hitgok hogy a szeretett anyát megláthatják. Mindig erősebbek lesznek és
képzelgéseket.kiirtani. - De az Istenhit ártott-e valaha az embernek is?
mindtg jobban hasonlitanak majd hozzá ugy, hogy aztrin már nylJ8odtan ki_ Soha! _ Sót Istenfélelemból és szeretetből számtalan kegyelem áradt,
repUlhetnak a :fészekből.
,
és a hivóket gazdaggá tette. Nincs nagyobb esztelenség, mint a nit í'or. Gondoljátok meg, minket a legnemesebb teremtményeknek neveznek, merása ellen beszélni vagy irni. Ezzel nemcsak megvetjük ás tiszteletlengis a jelentéktelen fészeklakók bizalma mennyire f"ólülJzmlja a mienket,
erős

1·

J_ ·-- ---
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lenti 1 hogy az Isten és az ember egy szellemet képez, mint ahogy azt a
ségünkkel vétkezünk, hanem másokat is megt'osztjttk attól, hOQ' felismerpanteisták és a filozófusok hiszik, akik az-e vallják, hogy a különböző
jék az igaz Istent és - őket és magunkat is a mélybe rántjuk.
egyének, vagyis lelkek csak megnyilvánuló darabjai az abszolu-cnak. Ha
?.. Az acnoeztikusok nem hiszik és nem cáfolják Isten létét: _ nem
mi Istent a teremtményével elvegyitjük, akkor ezáltal a lélek vég;yakotudjuk és nem is tudhatjuk _ igy mondják. Hamis i'eltogtls az öv~k, mert
zását nem elégitjük ki, de igazi és örök boldogságot találunk az 0 köminden vágyunk bizonyos célra iráeyul. t; hOQ' olthatta volnn belénk a
zösségében.
.
váeyat Isten a hitre, ha nem az Igazság volna az, Aki lecsillapithatná
5; .Isten nem kedvetlenit el egy igazságkeresót sem azzal, hogy azt
ezt e. vágyat.
·
mondja: 11 Hi ted hamis", - inkább ugy vezeti, hogy foko~atosan ismerje t"el
A gyermeknek akit egy anya szill.t, saját ittléte van a magn módján.
az ember a tévedését, és hogy megtanulja az igazságot megkülönböztetni
Gyermeki módon, gyengéden szereti anyját, de ugy nem isioorheti, mint
a hamisságtól. Egy szegény emberről mesélik ezt a történetet: - Talált
ahogy az anya ismeri és szereti gyennekét. Ahoey növekszik, jobban megaz erdőben egy szép követ. Sokszor hallott már ~émántról, drágakőről
ismeri és teljesebb öröme telhet a vele való kapcsolatnak. A mi megiss azt gondolta, tán ez is az. Elvitte tehát az ekszerészhez és lel.kemeresilnknek is végtele~ek kéne le·nni, hogy a vé.gtelen Istent felrogbassen megmutatta neki. Az ékszerész jóságos ember volt és ugy gondolta:
suk, de ez nem azt- jelenti.t ho~ sohasem ismerhetjük föl. Mert lel.ki
ha megmondom, hogy az csak egy kavics, vo.gy nem hinné el, vagy elveszelómenetelünk minden lépoeofokan tEJ,l.ál..kozhatUl:lk Vele és életet ajándétené minden reményét és lesujtaná ez a megrázkódtatás. Ezért adott neki
lroz6 jelenlétének örvendhetUnk. lJi t kell még tudnunk jelenleg, mint ezt?
valami munkát és ott tartotta. az \izletben, mig a gyémántot és a drága.De olyan mértékben, ahogy a jöv6ben lelki-valónkban gyarapodunk, mindig
kövek minden fajtáját és az árakat meg nem ismerte, akkor az ékszerész
többet tudunk meg róxa.,Nir\cs okunk. tilrelmetleneégre, ha jelenlegi állael6vette a gondosan elrakott követ. Ekkor az ember csodálkozva látta,
potunkban nem· ártjUk, tisztán ~ a .wr!Ri~on :i:dő mé~ előttünk van,hogy
hogy az milyen értéktelen, és aztán leborult e. mester lábaiijoz e szan vó,gte-lon Istent mogiemer;iült. Jra .a· hij · ' flNOkhez 'kopest azt a vUógoeva.lckal: 11 Köszönöm jóságodat és egyUttérzéeedet, nem törted össze o rooáeot 61 jUlt • niog·, um11lk vo..n; Q ;\olonbEin elct.gaogoo· hogy olyan mórtókben
mónyemet, hanem UfJ:J vezett6ll hogy tóvedéeomet magrun is foliomorjom1
iomorjUk' öt, nho{ty nz el6hlll.odi.í:mmlc mindonkori l~pos6l:'oka ozt ozll.ke6már oook az 11 vW:tYnm hogy m nclig egy ilyon mostorn61 moradhuoonk, o
goood tooz.1. •. :_,,
, . . " "" '.; ··~ '
.
,
. ,
ólotom v6sóig ozölgÓÍo.túban úllhaoollk. - .Ioton io igy hozza vioozo. o.
). · HCL e·Zl.lko6Cf.Lnk lonn·o .rá, hOGY jolEinlQ13i ól.lo.l)o'tlunlcban Iotant telmest6vod1;okot az igazaóg utjórn ugy, hogy ho. mnguk foliamortó.k az igazjoos6ggel mogiamorSUJc, aondoako·dott volna rólf:l- 1 ~ogy szorul teágy.nkban
eógot - öt követve, egéoz áletUkot ezolgólo.tára azentol jók.
se·gi tsen, biezen Isten SQndoakocU.k arr61 .. ami jó e·a hasznos, hogy tényb. Az emberek sokszor olyan oktalanok és tudatlanok, hogy ugy képle~s ezilksá:e;e a t.eremtményeinek megilda'Beák. Azt a.karja, hogy ki tartóan
zelik: Istennek és szolgáinak nagy szivességet tesznek, ha a templomban
i.gyekez-zllnk Ot minél ~ob.ban megim;iern·i., · ~gyanit? é.lónyöeebb nekUnkf ha
Istentiszteleten részt vesznek; de az ilyen lelkületUek Isten igazi vasaj.át v~tol ·hajtva kis~:relji:ik_ meg ·a me,gismerest, mint ha ~z ote~
16ját nem ismerhetik meg. Azokhoz a balga hivatásos koldusokhoz hasonismerete-t készen; .t.elje·s e.geszében megka,pná?ik. nAmit a. tanuló felfedez
lita.nak akik, ha kenyeret ad nekik valaki, hogy éhségilket csillapitsák,
mikor a sa:1frt fe;~ét megeról teti, azt jobban fel-fog~a, mint amit mondaakkor ahelyett hogy hálát éreznének,. ugy gondolják, hogy szolgálatot
nak neki" /Gabrid. :MarcelJ •. tilind·eJi d<l!c>grol csak reszismeretünk lehet,
tettek az adekoz6nak, hiszen alkalmat adtak neki, hogy megszolgált j61
·I
soha.sem tudhatjuk milyen az. igazi l~ege, ha még olyan alapoaru;i. vég~gtetteit szaporitsa az alamizsna adással. Bolondok, hiszen nem ismerik
1
gondoltuk is. - "Aki tudni akar. mielőtt hinne, sosem jut az it;azi tudasfel, hogy kérésükre nekik tettek nagy ezivességet és ezérl szivból hálá1
hoz. Mintha az igazság villánne. elő: amit· 1ehetségee tudnunk es megta.saknak kellene leé.niük armak, aki éhségüket ceillapi totta.
P.asztalnunk, azt előbb hinnünk kell, máakép igaz tudáshoz nem jutunk"
7 A Teremtő az embernek értelmet, szivet és akaratot adott. Ha
7Német teológia./· - Egy8'8 filozófusok azt áll!tják: .Isten megismerheerót akar nyerni ahhoz, hogy Istent szolgálja, a szellemi táplálékot
tetlen. Ez megint oktala.n,ság, mert megismerhetetlensége ~égkövetkezteaz értelem fogaival kell megrágnia, - de ahelyett, hogy szellemi erejét
tése annak e. korlátolt ismeretnek, amivel rendelkeznek. M~rt ha Isten
bölcsen használná, sokszor elfecséreli hiábavaló töprengéssel. Egy
megismerésünk világában lett volna, nem lett volna lehetseges, hogy:
kutya. amelyik száraz csontot tal.élt, addig harapdálta, mig a szája sebes
"Övéi közé jött' de övéi őt fel nem ismerték"· Hogy e~ál talán van meglett, mikor a vér izét megé.rezte, élvezettel rágta tovább anélkül., hogy
ismerés, ezt az a tény is bizonyitja, hogy tagadhatjuk . sten létét.
·
tudta, hogy az a saját vére. - Igy feosérli el sokszor az ember is az
----L•------4.-De-eltekintve_az_Isten_it:tlé:tének_1'_elisme?'é_sé_t_ól,_~on_Qi~ony_-____ 1•-~---Isten-ad-ta-é-rtel-mi-képességeit-fölöele#$es-tépelódéssal.-Pedig-lel.kLmeg-_ __
telan a felismerésünk a minket_ körUlvev6 teremtett_dolgokról_ is. - Meg-'--- - --- - világosi tást ·is kap,--hogy- Isten jelenletét-felismerje, és lelkiörömet
ismerjük külső tulajdonságaikat, .de belső vil~ról alig valamit, és
:
élvezzen. De az engedetlenség gyilkos befolyására és a bün hatására ell
mondhatni semmit· arról, hogy mi mindennek a saját lényege. Ha egy ember
,
veszti Isten észrevételének lehetőségét és képességét is a lelkiörömnek,
elérné, hogy saját va.l.ójáról teljes isme~ttel ,ren~elkezzen, kevés neamit jelenlététől megkapna. Ilyen emberek nem tudnak kipillantani önző
1
hézsége volna Istent felismerni, akinek kepmás~ o teremtetett. Ember
l~lik mögill és nincs semmi érzékük Isten jelenlétének megtapasztalásá~
és Isten között olyan mély a kölcsönijs kapcsolat, hogy ha az ember az
ra. IgJ csak meger6sitést nyer hitetlenségük Istennel szemben. U~ancsak
egyiket fe·lismerni akarja, szükségképen a m~sikat is meg kell ismernie.
ha az ember akarata Isten akaratának ellenszegü:L, a bün rabezolgaja lesz,
"Csak az ismerhető fel, ami rokon velünk". Es ha e.z emberpen ne~ lenne
és -:.mert nem szabad - lel.ki öngyilkosságot követ el.
,
meg a.z Isten-képmás, nem törekedhetne sol)aseim arra,,hogy Ott me~ism~rje.
. e. Egy folJ6 vize, amely egy távoli országban fak~d, s~k tájon átIsten csak Isten éltal ismerhető fel". Es sten.azert le t em erre,
. 1
halad mig visszatér a tengerbe, ahonnan eredetile„ szarmazik. Sok hatal1
hogy a bünbeesett természetünket elvegye' és az 0 igazi lénye s~erint
masság, királyság országának határán belül halad át, de egy sem tudja
helyTeállitea.. Ahogy Szt.Athanáz /Alexandria,+ 3131 mondta: .,Azert lett
föltartani vé~eg saját országában,_ mert nem az ő ~~jdona, hanem minemberré,hogy mi istenivé legyünk".
,
,
..
„
qenkié• ahol eppen folyik, ott oltJa mindenki a szomJat. Ig"J van ez az
Isten az embereket felemelte elesett áJ.lapotukb61 ee kovetoivé tetEl.et vlzének áradásával is: Isten végtelenségénak óceánjában fakad, és
te őket és tüzes villámokká /Zsid 1,7/. I~ten szellem és tüz /~ ),llJ.
e. próféták és apostolok kegyelem-csatornáin át bepermete~i az egész viláLánggá lenni annyi, mint Istenhez hason16va lenn.l;, mert "a legkisebb.
lángocskának is megvan a tüznek minden tulajdonsaga". De ez nem azt Jej
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got, szomjat olt, és minden embernek és nép~l\nek t;nzdaggá é8 gyümölcsözévé teszi az életét. nAid kivúnja az élet vizét, iQ'ék ingyen"
/Jel 22,l'{/.

· IV. F E J E Z E T
Szenvedés és fájdalom. 1. Testi ~3 lelki szenvedés van a világban.
A lelki szenvedás a biln és Istentől való elválás következménye, o. tea·ti
pedi~ a betegség va{!;f sérUléa következco;;nye. Iúintlen élő teremtmény olyan
mértekben szenved, e.hogy érzékszervei kifejlődtek, de nem olyan t'okban,
ahoGY az ember, akinek felfoGóképessége és magasabbrendü értelmi kápessége a szenvedés lehetósé.eét mérhetetlf!nül „1egnöveli; Llét3' ha csnk elképzeli is, ho~ fájdalma van, már valóságosan, teljes m8rtékben átéro~heti szenvedéset. A ragadozók fogai, karmaii csóro olyan, llOQ' zsákmányuk alig menekülhet és-nagyob szenvedés né kill. megölhetik azt, igy
nincs nagy fájdalomnak kit.éve, - ez csak akkor következik be, ha. sebeeUlten elmenekül. A márgea.k;gy~ mérge és 'bizonyos rovarok .coipése olyan
mámort idéz eló,.".hogy :a ;~enntÍazetbeti, a h~ál ól tn;Lábaµ nagy szenvedés
n6lkUl kt>votkez:llc bb•· vo.gy 1 l\~'ni6re.1g ·~att vagy,· mort ~z. á.ldo~at a E?ebe
miBtt olynn idacdJ,lo.potbn ~.o:rlU f ·h.oa:t t'él:lg 8ntudatlo.o. Tobut a.z tülo.tok holyzoto jobb mint olioBY ~llcápeOl:jWc. Az ombor ozonvod6ao testi
VC\B:f lelki b11j lrt:svotkomónY,okónt," a nillGll voldoóg6.bon aytstr6.
f
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2. Szonvod6a do fájda.lom ookézor azUkoógetsek, iloc;y lol.k:LóletUnkbon
elóro lépheoaUnk óa növolced·jUri:lq Isten aka.ratn. nem
hogy el6le állan. c36anelmenekU1;1Unk. Sok orvoseás keaerU és roeaz· ai; 11!: ásnak,' és mégis
nagjon gaaznál. •. MSg a:zt: i.e elmon-0.~atjulc,- hogy ,~ul.ajdon,képpen minden méreg, "."" es nem e(!;!/, ke·eerU.· dolog -:· egyik va.:~ masik betegség eoetén gyógyszerltént hat •. liiéregnek nevezzük:.óket, mert gyó,l;ye~jüket ·nem iemerjUk9
de Isten mindegyiket azért -teremtet-te,. llogy valamilyen külön célt_ szolgáljon, és ebben az irányban hat· isi de mért nem tudjuk. sokszor, nogy
ezeket hogy kell helyesen. baaználn±, kárunkra· 1a· vál.hatnak. - Isten se~
init sem azért ·teremtett,. hOQ" önmágában rossz· legyen, vaf!Z ártson bármely teremtménynek. ll,.módon kellene minden fájdalomná.k és szenvedésnek
a lelkiéletet segitenie·, hogy növekedjék és ~lmélyüljön. Márgezó és ártó
hatások csak akkor léphetnek fe~· ~z életünkbe, ha amaz erőket és képességeket, amiket Isten adott, rosszul használjuk fel,· fóleg az engedetlenséggel.
.
·
·
·,
J. Szenvedés és fájdalom nemcsak k1vál6 a·egitó eazkö.Zök arra, ·hogy
az ember lel.kiéletét felébre_sszék, hanem a szenvedők a környezetüknek is
javukra szolgál, amennyiben nekik is lehet5sé~et adnak olyan szeretet----'"'•----s.z_Qlgál(l.1111-.i.~dy_~_l:i_zUks~~ van,_ hogy: felnojenek a tökéletességre.
Az_ i~azi gyozelem nem az,_ P,ogy __ megkiliéltessiliilfa-szenvedest"ől-ésfa-jda~------iu
· lomtol, haláltól és betegségtől, haneci hogy lsten kegyelmével a ezenve- dést nyugalomra,· a keresztet és halált örök életre, a gonoszt jóra változtassuk. Csak azért vagyunk háboruba és harcba sodorva, mert "sok
viszontagságon át kell bemennünk az Isten orsz~ába" /9sel 14, 22/.
A nyugalom igazi értékét csak akkor tudjuk méltanyolni, ha a fájdalmat
megisrnertilk; az édes értékét csak, ha előbb a kese:rüt megkostoltuk; a jó
értékét, ha láttuk a gonoszt, - és az élet értékét is csak akkor becs\iljük, ha a halálon átmentünk. Ezért Isten akara"ta: mielőtt birodalmába
bemennénk, hogy benne örökké örömünket leljük, mindezeken a szenvedéseken át kell haladni, hogy saját tapasztalatun~ból tanitást kapjunk az
örök életre.
4. Mi.alőtt a gyönr;-.l lassan eléri alakját, a kagyl6testnek nagy fájdalmat kell eltürni. Ha a gyöngykaPllónak gyötrelem az, hogy belehatol
egy élólény, egy magát befuró élőskódő,,egy homokszem vagy más anoreanikus test, - és ha nem tud tőle szabadulni, - akkor ez a puhatestü azt,
aJ:11° őt ingerli azáltal teszi ártalmatlanná, hoe.y szépséggé változtatja.

azi

____ I

A i;yönQTök tehéÍt fájde.lomoa.l és sr.envecléscel ::t:le1;li.cznek, lll-.J(;l.S 1 t1a
aztán nemtüródömsée;t~cl kezelik őket, a tényWc zava.ro:; lesz. A szépségilk, amit a fény egy lcülönös tel!:rnini _ját.;k:;. okoz, zsírral, tintával
vagy hasonló anyae;t;:il bepiszkolódhat. Orec sirokban nemeQ'Sr.er Q'Öngyöt i3 temettek a halottal, de ezek is szGtestek és poruk a hulláé·o1nl
összekevf!redett. Ur-;Ja.nit;J van ez lelkiéletünld:el mint o. r;yöntsJ., runcly
fájdalom és szenvedés nelkül nem szépülhet meg. De ha a szépsécet, mint
olyat el is órtük, még mindig félő, hoi;y erről a oacas fokról leesünk
és fényürtiret veszitjük, ha állandóan - hQlás és ulázutos szivvel, - szeretetünkkel az Urhoz állhatatosan nem ragaszkodunk /Kor 7,J';/. Ezért
szükséges, hoé.:f virrasszunk és imádkozzunk.
5. Ahoe;y a ~én6ntok és más drágakövek a teI'I!lészet mühelyében százezer évig forrósagban, hidegben és nac;;; nyomás alatt vannak mi(i teljes
szépségüket elérik if!Y nekünk is át kell mennünk a szenvedés es fájdalom állapotán, mielőtt teljességünket elérnénk. Bár a kémikusok elú tutinak álli tnni laboratóriumi körülmények között gyémántokat és más drá.gakövelcet, de hn gondosan megvizsgáljuk őket, látjuk hiányosságuko.t. Igy
mi sem tudunk rövid idő alatt olyan teljessé~et elérni, hogy ne legyen
bennünk hiány, hanem coak azáltal, ha kitartowi a Mennyei Atya köz~lécen
éo jelenlétében 61Unk, árjUk el saját tökéleteaaé@.lnket, - hiszen 0 a
tökélotosaág tökéleteaaégo.
6. Ue;y ·tUnilc, mintht\ a nugy zivu.tn.r ón ozúlvihur romboló orő volna.;
do va16j6:61:ui , t~lruhóo" tUdóoolc, mort m1ndon.1'6lo h~\.lúloo rngtU~ok 60 botoe;o6golc oair1~i't olhordjók 60 og6o:.o6uot ho:mr.Uc. l:.'ppon 1gy u ~zontl6lolc
ozolo 60 o. fájdalom, o ozonvodóo vihru:a lolk:L eg6sza6sot óa álc.lóot hoz.
A nap forrósóga vizptirát omol fol éo felh5t nlkot, wni aztán mint
eső hull a földre. lffY az igazság Napja ia azáltal ajándékoz élotet,hoey
az élet vizét árasztja szivünlcbe.
'l. Nagyon sok ember nem tudja hogy 1lazivének vágya ezen és a másvilágon csak Istenben nyugszik meg. Egyese~ közül.ük - legyienek bár filozófusok vo.f!S gátlásnélküli gonosztevők, -/'ha nem találtak az életben valamilyen megnyu~ást, minden renányt feladnak, és - hogy minden véget érjen, - saját eletüket oltják ki. A hivó keresztények - velük teljes
ellentétben - sokat szenvednek ezen a világon, mert minél inkább felnő
nek a. lelkiélet tapasztalatain, annál nagyobb nehézségeket kell kiállniok.
Az evilágra hangolt ezt egyáltalán nem tudja megérteni, igy nem is használ neki, hanem leGJ'ÓZi és Uldözi őt a szenvedés. A hivő mégsem rohan
beie az ön{<Yilkossag kétségbeesésébe, mert éppen abban, hogy minden világi hiuságrói le kell mondania, találja meg a békét és az utat Istenhez.
De, bár minden lelkivágya az embernek Istenben lecsillapodik, mégis vágyik a baráts~a és embertársai együttérzésére. Ahol ez a váe;:J az emberi közösség utan nem t~ál viss~h~gra, ot~ Kr~sz~s ~z, ,aki mindkettő:
ember is, Isten is, - 0 csillapitJa az e~ttlet vagyat es a szellemi
vágyat-1s;--.Mert-az-emberi-ne hé zségeknek-e s-szenvedéseknek-megérté se_nem-_ __
·· 1;sak-isteni Lényéből, hanem-személ:-yes tapasztalásából-is- !'akad, hiszen
Oma.ga is szenvedett, mint ember. Es ezért minden embe~iával. egészen
együtt tud érezni, és nekik teljes mértékben tud .segiténi.
s. A lelkiekre beállitott emberek szenvednek ezen a világon, mert
félreértik őket azok, a.kik az igazságot nem méltányolják, és a bün által
természetük deformálódik és szellemi feliameróképességük elvész. Ha e""gy
ilyen lelkiemberrel találkoznak rájönnek, hogy személyiségilk amazokkal
nem közös; ugy érzik, szinte arra vannak ösztönözve,· hogy vele szemben
ellenségesek legyenek. De ha az az ember, akinek l~iismerete és érzéke
Istenre érzékeny, és kapcsolatba kerül egy rokonérzelmiivel, felismeri.
a benne ·müködó isteni áletet és vonzódik hozzá.
A valódi keresztények élete hasonló a szantálfálioz; ez jó il~atát
odakínálja a fejszének - anélkül, hogy ártana annak - 'ami őt hasitja.
Isten Smise Henriknek /XIV.szd./ kinyilatkoztatta: "Bizonyosan elszen-
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jó hirneved elvesztésót, és ahol szeretetet és hileéget keresel árulast és szenvedést találsz". - .!!;z nagyon sok keresztény tapaezta~atáb~ megismétlőd~. E világon minden istenbivő pró1·étának, apostolnak
es maganak az Urnak is szenvednie kellett. Aki mee akar menekülni a szenvedéstől, annak az igazságot kell megtagadni, lelkileg Istentől elfordul~, és a világ~_.ke~l szövetséeet k~t~ie.
~lásrészt nagy kituntetés
magaval az Urral kozoss·e13ben - •i azenvedeseben reszeeedni" /Fil J,10/.
Akinek az Ur szenvedéséből önként vállalt része van, az - ha a végső nap
eljön, - bemehet az örök fényességbe, és 11 Vele is fog urálkodni"

,

/2.Tim 2,12/.

9. Mielőtt a ki tuzött célt elérnénk kisérté seken, 1"ájdalmon és szenvedésen kell lithalwinunk.„,Ezek a lépcsőfokok szükségesek 1elkiéletilnk
gyara~odásához és a jövendő boldogsághoz; ezért Isten akarata, hogy a
lépcsofokokat ne lépjük át. Ha-velUnk kapcso:Latban nem ez lett volna Isten tezve, nem is kivánná. tőlünk •. De ha ez az akarata, mik vagyunk mi,
hogy szembe helyezkedjUnk Vele 1 Ehhez n:IJ:lce mit hozzátenni. Ami osztál.yréezUnkUl jutott, fogadjuk eziveaen, szivUnkben ne hagyjunk semmiféle
kéte6gnek helyet; mert a.kótelkedd sorompót állit maga ee Ioten közé,
ós ez képtelenná toezi 'arra, hogy jelenlétónek .ás a Vele való egyUttlótnok tsrvendhoooon.
. ·, . :; .· . ·. ·
, ' ·; .
·
, Amig n. ftsldtsn ólunk1. tUrnUnk koll n ozo'nvoct6at 6a n· rájdlllmnt.
A mób no'UtOoo.k n m621ot 6Y'U:11li· hanom bizonyos' o6lro fullónkja io von.
A ozép d'o. illntoa rózoa tllllk~inak io maghatározott oóljn vnn. Szt. PálnoJc ia tUJ3]co ndntott n teotóben, hogy ogy· nngy és bijloo terv botoljooodjék. ~Nektl,nk · ie ét kell élni ezt a viaoga:ldGt, hogy nz n b1zoeyoo tsrok
cél, am~ért teremtve lettünk, beteljoaeajék. .
,
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megsértve, hnnem seeitse a továbbjutásban. Ha dühbe gurul, akkor vakabb
a ve.knál, l!lert hiányzik az együttérzése, az embersége. Ha o.zért kell
üldözést szenvednünk, mert az igazságot követjük, ne legyünk sért6döttek,
hanem megboGsátva „tegyetek jót vele és il!ládkozz.atok üldözőitekért"
/Mt 5,44/. Es ha erre mégsem felel éo ellenségeskedését nem szünteti meg,
nem veszitünk semmit, az igazságért tettük, azért: Aki látóképességiinke~
adta és Aki maga az örökségünk és jutalmunk.
A hó és jég birodalmában medvék és más állatok nyári időben felhiznak és zsirt tartalékolnak. Mikor jön a tél és több hónapig nem jutnak
élelemhez, felélik ezt a tartalék zsirt. Igy van ~z a lelkiélotben is:
az ima által tartalékot és erőt gyüjtunk ugy, hogy" mikor az üldözés
ide~e eljön, erősek maradjunk és megingathatatlanok. Ha a szembehelyezkede s az élet szerzőjével, a mi Urunkkal akkora volt, hogy keresztre
szegezve· me~öl ték /Csel J,l~/, mik vagyunk; hogyan rettenhetünk vissza
az iildözéstol? "Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be" /Jn 1,11/.
J. Egyszer egy kereskedő egy idegen országba utazott, a felesége
nemsokára e& fiut szült neki, de az asszony meghalt.. A kereskedő a rokonainak időről-időre pénzt küldött, hogy a t:?'ermeket tisztességesen
felneveljék. Mikor e. fiu már felnóh, egy éjJel hazajött az apa és az
ajtón kopogott, felóbrosztve e. fiut. A fiu tolvajnak tartotta. az 11 idegent" óe hovosan rnogtómadta. Az npn biúba pr6b.Uta ujra meg ujra mogffiBt\Yt\ró:mi hogy ó uz apjn, - n fiu aohuoam lótta az np jót ú o ozorotot6r51 oom tudott. Mogrugacltn 6t 1 mogoobolr.to ÓQ t~tndtu u rand6ro6ei1ok.
noggol n vizogál.nton kidorill t1 ö vol.óbon n ró86·tn tt~vollov6 npa. l:h'ro
a fiu a lolkiiemaretfurdalóotól mellét vorto, eirti komolyan bocoúnntot
kórt és megigérte, hogy a jövőben emgedelmeoen ezo gál neki; a fiut nagyon bántotta, hogy az apját ilyen szégyenbe hozta ée bocsánatát kérte.
De százezrek élnek köztUnk, akikben nincs megbánás még most sem, és nem
fordulnak Mennyei Atyán":hoz. Imádkozzunk, megszomorodva keményszivüségUkön, hogy Isten kegyelmét nyilvánitsa ki nekik.
4. Sok ember van, aki sohasem· veszi észre a sajá~ hiányosságait és
mulasztásait, csak a más hibái tünnek a szemébe. A szem észleli a létező
dolgokat, de sem önma~át, sem a saját hiányosságait nem látja. !gy látnak az igazság ell:lensegei mindent, kivéve a saját hibájukat. Ha "tükörbe
nézilnk meglátjuk magunkat és a raj·tuuk lévó hibákat. Mi is, ha közösségben élünk a megtestesillt Igével, a.saját életünket felmérhetjilk Isten
irott szavával, magunkat az igazságban felismerre. Akkor nem csak az~
mutatja meg milyen bilnösök vagyunk, hanem gy6gyit6 és megmen"tó erejét
is érzókeljUk. - Ha engedelmesen Hozzá fordulunki Vele szent közösségben
élünk, hiányosságainkat megsemmisiti és az örökkevalóságban saját képére
ale.kit, hogy örömilnk ler;yen és lássuk dicsőségét /Jn 17,24/.

.-:: 1. Ha· az
.sikerlil. megérteni
minke.t és j:6száiídékunkat kifogásolják, vagy ;élreé~ésb9J. szembeszállnak
velünk VB.gy üldöznek,. ebben sincs semmi uj es meglepetasszerli. Re~gat~~
ember van, Bki ·azt sem tudja miért él., mert különben nem arra pazarolna
el az idejét, hogy beleavatkozzon más dolgal>a•. Aki ezzel szemben megérti,
hogy mi'az Isten szándéka vele, annak m:IJ:ldig van bizonyos leladata,smit
teljesi tenie kell és nem kérdezi, hogy az emberek mit gondolnak és mondanak róla, mert Isten - akinek el kell számoln.ia - ismeri cselekedeteinek moz.gtil:t6 ~it, é-s Ó megtartja szeret~tében és me€:!1gaszte1ja át.
Ha a mi Ururik es Teremtőnk jó ezandékainkat ismeri, miert hagynBnk hogy
mások ellenállása megze.varlon, különösen azért mert tudhatjuk, hogy el_ _ _ _ 11 _ _ _ _ jön az idő, mikor éltunk jóezándékai. vilé.goeságra kerlilnek.
.
_Ha el!3 ember idegen_ 15!'~z~~~-~rkez:lk,-az-emberek-megbámu1-~ék,-a-ku---------------------V-I·~-F-E-J-E-Z-E-T------------tyák megugat~ák. Hasonló a l!:eresztenyek helyzete:. -ők nem··e vilagba tar------toznak - zarandokok és idegenek /Jn 17,14; Zsid 11,lJ/. Ezért ne legyeMi a gonosz? ,,A gonosz természetellenes és ellentmond saját létünk
nek meglepve, ha a világ kutyái őket idegennek tartják és me~tj~,
törvényének". /Wichcote, lb09-lb8J/.
sót szé-t is tépik /Mt 1,b/. - ,,A kutyák ugatnak, de·a.karavanok tovább
"Minden gonoszt vala.mi jó ellenében tes~nek;· senki sem tesz gonoszt
hal~dnak". A kutyák követik ,őket még egs ,ideig, az ~tásukkal, aztán
a gonosz kedvéért". Egy érző,embe~, akármilyen rossz és elvete~t is,
visszafordulnak, de a kare.vanok elóbb-utobb elerik celjukat~
nem keresi tudatosan ami magane.k árt. Amit Isten alkotott, annar;: a go2. Az. igazsággal szemben áll6 kritikusok nem k~ptak határoz~tt fel.anosz nem született természete. A gonosz tönkre teszi az embert és mérGedatot Talán ~olt utmutatásuk a jó ir~yba, de miutan a megbizatasukat
zó hatásu, ami másokat is megzavar, és amig e. világ áll, rombol. Az
nem t~ljesitették, elvesztették azt. Es amikor az Isten mliVébe~ a rájuk
örfrk élet lényegénél fogva jósághoz kötött, ami az Isten tulajdonsága.
eső részt visszavették tólUk és nem volt semmi dolguk; - hOS)" tetl.en keCsak ha az örök lények tulajdonsá&a lenne gonos~, ákkor lehetne örök.
zUk megint vala.mit tehessen, szórakozásul az emberekre, akik Isten sző
Ha azt mondjuk: a gonoszság a Sátan tulajdonsága., ez hamis felfogás, mert
őt is az ártatlanság állapotában teremtette Isten, és jelenlegi gonoszlőjében dolgoztak, 11 köveket ~obtak". A Sátán - munka nél.küJ.ttal.álva
sága azáltal nőtt fel, hogy rosszul használta sze.badakaratát. A rossz
óket - feladatot osztott nekik •
tehát nem örök: kezdete volt, ugy vé~ének is kell lennie; ennél rogva
. Ha &gy vak tapogatva kopog a botjával., észszerü, hogy a látó félremegállapithatjuk, hogy a gonosznak vege lesz, mert önnagát pusztitja el.
álljon és elkerillje. De ha a vak mégis meglöki véletleniil,, ne legyen
-

-
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5. Bizonyos gyümölcslegyek az éretlen gyümölcsbe tojják petéiket.

a gyümölcs növekszik a tojócső okozta lyuk bezárul, és mikor a
petek kikelnek a lárvák a gyümölcsből táplálkoznak. Kivülról semmi sem
látszik, mert a gyümölcs érett és csábitó, de belül szétroncsolt, hasznólhatatlan. Igy járunk a rossz képzete~el, rossz szokásokkal, amiket
még fiate.lságunkban magunkba fogadtunk •. Allandóan növekednek, és miután
lelkünk belsejébe hatnak, megrontják.erkölcsi életünket. Ezért kora ifjuságunkt61 legyünk résen, mert a btin a természetünket megrontja.
l'dexik6ban van er;:1 bizonyos bors6fajta, - a neve ugróborsó,- mert ha
a nap forrón sUti, addig hajladozik, fordul, mig egy kő vae;y bokor árnyékát eléri. Ennek az B magyarázata, hogy egy rovar befurte. magát s a
borsóból táplálkozótti mig a hüvely üres nem lett, ez a rovar, - hogy a
forrós~ól megmenekü jön - mozgatja ugy a borsót, mig a hils árnyékban
erólködese megnyugszik. Igy nyomulnak az emberi szivbe a gonosz gondolatok, vágyak; és ha az igazsá~ Napja fényét a bünös életére árasztja, a
bünös nyugtalan lesz, me~iserli, hogy a sötétségbe szökhessen, ahol
fény mái- éri, - ée a eötatben elveszti Isten fényét és melegét.
6. Isten az e~bert saját képére és hason1atosságára teremtette,
ezért nem árthat neki semmi, ha ezt az egy feltételt megtartja: a szabadaka.ratának használatánál bUnbe nem fullad. Ha bUnözUnk nem Istennek ~
tunk, hanem magunknak ás a. mieinknek. A szeretet Istene azt nkarjo.,hogy
o. 'bUn mindegyik fojtójó.t61 legyünk megmentve, hogy- kCJztiaeégben Velo leljUk HrHmUnlcot, - de o. bUn kizk oz Iotonnel vul.6 ozont kupoeolntb6l.
M.1.nclon oeyoo ombor ogmó.oool. olyan ozoroo· kopooolo.tblUl vrui, how omi
bonnUnk holytoloni __ az móannk io roooz, 60 a móo gonoozoásn u mionkó io
loaz. Sobnoem tottunk 60 ooho. nom tohotunk ugy roouzut, hogy móono.k io
ne ártsunk vele. A jó ás ·o. rossz omit teszünk, egy bizonyos mártókig hnt
embertársainkra. Ezért a. megbánás értelme 1 a jtsv6ben olyan tettektól
óvakodjunk, ami magunknak és másoknak is kárt okoz, ée Isten ee~itségó
vel és ke~elmével - mint Zakeus, - igyekezünk j6vátenni amit masok:nak
vétettünk 7Dr. 19, 8-10/. ·

2. Ef!SY kínai filozófus - Tschu .r'u '.L'su /llJ0-1200/ - azt irja:
nA szUletesénél mind9n ember hasonlit egy tisztn forráshoz, ami hegyeken és sik vidéken halad át, iszaptól és más hordaléktól zavaros lesz
de leülepedik az iszap, ha egy gát vnn az utjában és csak a tiszta vi~
folyik tovább". - r.!engtse /Kr.e. J72-28b/ mondása~ nA lélek olyan min-;
er;r b~zas~em, ami a termész~ténél r~e;v~ ~ó,,de.ha elvetik o. sorsa a
roldtol fu~: - a cse.padéktol, a tragyazastol es a környezettől". Az ember is termeszetében és.születésekor jó, de a környezet megr~nthatJa.
• ~izonyos sze~pont?ol igaz ez, de.nem_tag~dhatjuk,le az ateredo bUn
~atasat, sem termeszeti.ink rosszra valo haJlamat. Pelduul
a gyerekeket
artatlannak tartjuk. Harbert Spencer /1820-1903/ szerint: 11 Az a népszeru
felfo~ás, hogy· a gyermekek ártatlanok, bár igaz: a gonosz tudásának ismeretere /tudomásul vételre/, de egészen hamis a rossz ösztönökkel kapcsolatban, - erről bizon7ságot tehet bárki, ha csak egy fél órát is e.1töl t egy gyerekszobában.
J. Ha egy ember éhezi és szomjubozza a lélek ajándékait, és a benne
lévó. vágyat ugy igyekszik csillapitani, hogy- része van vala.milyen bünbeni
Istennel, szembeni en_ gedetleneégéb,en megsemmisi' ·• vágyát, de önmagát is,
anélkül, hogy a keresett kieHgiUst megnyerje. -. A Himalájában történt:
Egy kiébe3ett vándor osábit6 f;yumöicsöt talált. NOh6n olrogyusztotta
do l\Z m6rgoo VOl:t;. Q~, 6hoo, aki kielÓgllléot" ke1•eeett éo az ÓhDÓ8 1 om!.
őt kinor:ta 1 mindkott6 vósct árt, -" hllÍ;ál ba torlcoll~~t. ·
1
,
4. Hn n taot· oobooUlt VO.EJY botog, alkozdódik l\ ozorvozotbon n harc
o behatolt parányi kórokoz6k óo n 'Dzorvozo~ lóthatatlnn v6dolm1 oojtjoi
lcC>ztJU, óa ebben a ktizclolembon az eyor 1 a.melyik o~ámban 60 or5bon jobban el tud szaporodni. Ha n boha.t9lt.V1ruaokat, baoilluookat oikerU1
lekUzdeni, ez a test gy6zelme. - Eppen ilyen a harc a jó és rossz gondolatok között az emberben, - és a j6 és rossz között a világban. Ha. a
kisértés 6rá~ában a jó gondolatok győznek, ebből lelki egészség fakad
és igazi bQldogság._ .
.
·
Biztosan eljön az idő, mikor az emberek Isten kegyelmével korlátlan győzelmet e.re.tnak-.e. pun_:fölött.és a gonoszt örökre kitörlik.
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Élet Krisztusban. 1. Az élet a vérben veri. Azáltal, hogy Krisz~
VII. F E J E Z E T
vérét ontotta, életet ad nekünk. Amint gyakran, hogy egy beteget meggyoA eonosz gondolatait és a gonosz élet_ hatása.
_A
b 't
gritaana.k, szérumo"t, orvosságot fecskendeznek belé /trans:fusió/. - Igy
1•
rossz ara goment meg minket is Krisztus a bün halálos betegségéből és a halált61
nosz gondolata, tanácsa olyan mint e~fajta darázs szu.rása: a fiatal
azáltal., hogy vérét odaadja. Az egész.világmindenség egyetlen test.
tölgylevélbe, ami, ha a levél kií'ejlodik, rajta a gubacs is megnő. A
Minden tag az egész testtel összeköttetésben van; ha eg"J testrész fáj,
kigyónak nem árt a saját mérge, de más ártatlan teremtményeket megöl.
az egész test érzi. Ha a szérum /orvosság/ valahol alkalmazva lesz, az
Igy a rosszindulatu embernek, aki a bün mérgét magában hordozza, nem
egész testre hat. - Ugyanigy van ez Krisztus halálával: habár ezen a viárt ugy a gonosz mórgezó hatása, mint E\. jónak.
lágon lett keresztre feszitve, - aI:J.i csak egy.része a látható és.lát---11-------2.-Az-upasfa-Jáván-és-a-márges-borostyán-Amerikában-olyan-méreg-·---------hatatlan_vi14gmi~densé_gg.e~,_ ~ _E.alála hatással. van az egé ezre. Es bár
anyagot /nedvet/ -termel, ami a környezetükbe-kerülőknek veszélyes-sor--a-világ megváltásáért egy_!'j;~en h~lye~ 1_Jeru~a;i..-~E1~~--i-ett-keresztr~-fevasztó betegséget okoz; i<;Y hat felismerhetetlenül a bilnös ember élete
szitve, áldozatában az e~sz vilag reszesü1. ~s aliogy a lélek az egesz
mérgezóen a kömyezetére,es lelkibetegséget és lelkihalál.t is okozhat.
testben él, ügy Isten az ó egész világmindel}_ségében jelen van. Szent
J. A fafére~ a legkeményebb fát is elrágja apne.k ellenére, hogy
Bonaventura /ferences 1221-1274/ irje.: "Az 0 /Ist'en/ központja mindenütt,
rendkivUl puha fereg, de teljesen tönkreteheti a fát. Igy járunk mi is,
de határa sehol". Azaz: Isten a végtelen térben minden~tt jelen van.
ha Isten segitségével nem tartjuk távol a bünös gondolatokat és rossz
2 Krisztust 6rtünk olyanná tették, mintha bünös lett volna és a
szoká.se.inke.t, amelyek olyan jelentékteleneknek tU.nnek, mint a fur6féreg,
gonosztevők halálával halt meg. - ·Mesélne~ egy ~örténetet e~ j6 _ember- lelkiéletilnket egészen tönkre teszi, hogy csak a nhéja" marad belőle.
ról: _ ez csatlakozni~a.ka.rt egy gonosztevo bandához, hogy felresiklott
4. Mérges rovarok, csuszómá.szók, kigyók, skorpiók ázurnak harapnak
életüket megmentse. Sokan azt gondolták, hogy ez az Isten embere il! a
és a sebbe méregze.cskójukból mérget fecskendeznek, amivel halált vagy
banda tagja Egy nagy betöréslik alkalmával ráesett ~ gye.nu, hogy reszes
szenvedést okoznak. Vannak legyek és más férgek, e.miket nem tartunk vea büntettbe; Fogságba. vetették és mikor halálra itélték, örömmel foszélyeseknek,_ pedig nem kevésbé halálosak; átviszik a betegséget mindengadta ez itéietet. l banditák tudták, hogy teljesen ártatlan. Hal.ála
felé, sót, emberek sokaságának viszik a halált. - Igy van, hogy sok emután bántotta őket a gondolat, hogy az Isten embere n?-att~ halt.meg,
bert nem ·ozámitanak a veszélyes gonosztevókhöz, mégis, nem jobbak azokezért sokan gonosz életüket, cselekedeteiket elhagyták. ~ Eppen igy
nál, mert enélkUl, hogy mások észrevennék, használják rék"telen nyelvüket, hogy maguk körill a halálos métely tanitásá.t terjesszék.
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cse~ekedett ~ézus is, - és ~ind örökké hat ennek ereje. Ha a bünösöket
eltolti,csod?J.~t~~ sze~e~~evel, az eddigieknek hátat forditva, szivU-

kst feleje kitarJák, kitepi a rosszat a szivükból és uj életet ad nekik
A végső időben minden ember visszatér Istenhez~
uj terern~m~nyek lesznek, akik Hozzá husonlitanak.
'
1. Szellemi-lelkünk adottsá~a kényszerit bennünket, hoey egy váeJ. 1921-ben egy erdótüz volt a Himaláján •. Amig a iegtöbb emoer az
telen és feltétlen Lény valóságában hic;yjünk" /L!a.nsel 1820-1871/.
o~ tással volt elfogla~va, észrevettem néhányat akik csak áll ta.k és felr.:!int a tüzkóben a tüz, ugy él az emberszivben a vágy az Istennel
n~ztek ee;y f~ •. Pi}egk~rdeztem: - Mit· láttok ott? _ Azok fölmutati;ak egy
való kapcsolatra. Ez a vágy elrejtett lesz a bün kókeménysége és a tufeszekre 1 ,am1 madárfiokákkal volt te~e, de a í"a ágai már lángoltak.
datlanság möeött. Aki azonban kapcsolatba keiiil egy Istenben élő emberFel~tte celtalanul keringett ef;l madar naQr' félelemmel.·- szerettük volns
rel, Va(!;J Isten szelleme megérinti, nbben a vágy lángokkén~ tör föl;
~ feszket megmenteni - mondták az emberek,. de a. tüz miatt nem tudunk odaaho~r a tüzkó is szikrázik, ha acélba Utódik,
JUtni. - Odafigyeltem és láttam, hoQ" a fészek néhány perc mul.va l®got
Az emberi szivben vágy él, ami sem ebben, sem a jövenaó életben
fog •. Az1.gond~ltam, hogy az ~amadar ~ost már bi~tasan elrepül, de nem
nem csitul el, - csak Istenben; ezért, ha az ember végre megtér, - miez tört~. Láttam, ahogy leszállt a feszekre, szarnyait a riókákra teután az élettevékenysége ide-oda sodorta, - sehová sem térhet vissza,
r~tette cs néhány perc mulva velUk e1?3iltt hainuvá égett. Sohasem láttam
csak Istenbe.
.
meg hasonlót •. Azt mondtam a. körlilál.l0knak1 - EJ.bámultunk ezen a csod&2. Isten nem akarta, hogy az Ó létét gyenge értelmilnkkel bizonyitlatos aze~teten. De kérem, sanctoljdk magi ha ilyen elcsodálkozni való
suk. Ha azt akarta volna, nem maradt volna szótlan. Jllinden· .időkben jelt
szere1Jet egy .ilyen kis. liSeyben i.e lehetséges, mennyivel csodálatosabb
adhatott volna, ami meegyózóbben mindenen t1J].tett volna, amit csak ellehet SJµlak a· a.ze~·'?·:t~t .~i. ;ezt·~ .tl~Bf:'~.en léeyt teremtette. - Ugyanképzelhetnénk. De o.z ó a.karate. az, hogy az ö népe, a.ki o.z ó édes és éleez &: v:ágtelen szerotet,. 1.~~~t.o;t~~,:~·s .Ugyt~.hogy a mennyekből alász.Ulva
tet adó jeleniótét megtapasztalta, te~en bizonyságot R6la.1 mert a szeembom lett, 6e ruuU.tal, ;;~otg eo.jót··,~l~~t·ndto. értUnk, - akiket bUmólyos tapaezta.l.o.t ooklca.l. inkább meggy6z, mint n gondolati bizonyitúa.
ne:l.nkbon .110 ts:riJk ~·ál., fon.v,~eot.ot:'ti, ;,,·:(magmotit~tt. ··
'
. · '
Ninoo ombor, a.ki Iutont voln.hn io lúttn, vo.l!Y hallotta volna ugy,
. ' . 4 •. lloe;y ltrtezt.uo. aa i~eáR ..k~vót~~mdeycSt órvdnyoeit.1, azt ozómtclahow tsnmogóban vo.n1 hnbrfr 0 oohaoom ozUnt mog hozzúnlc booz6ln1 mindon
lnn h1'V'6 tnpnezte.l.'1tn bi21oeyitoffa. Minden t·o.i>o.a 0 to.lt korooztói;y bizoidökbon próf6tói 6a opootolni, 60 v6@.ll Fin ól.tol /Zoid l,l-2/.
nyithatja, hOlJY' j~ei;iJ.llto. ~lel4s1~(~f!> ;v'áQ'ákat óo· óletot njándókoz.
Philó /zoidó vnllóafilozófU~ 1 +Kr. u. 42/ ozorinta nAz embori bong !µ're.
Mlltor"l922-ben Palesztinába .ut'a.ztt\m, Jákob lr:;utját 1e felkerestem,
van teremtve, hogy moghaJ.ljOJt, Ioton hangját ollenbon látni koll, mort
&s mikor f.riaa:, édes ·vizé.b61 ittam· felfrisaUltem, de l-2 6ra mulva me'i3-mit Isten mond az tettokból áll és nem ozavakból". Ez azt jelont1 1 bogy
gint·szomjae lettem. ·Az ur· szavaira kellett nyomatékosan gondolnom:
0 a természet könyvén és a teremtett világon át beszél; - de sajnos, az
nMi.mlaz, aki e vizból .1sdk ·ismét szomjazik& de áki abból .a vizbóL:.
emberek nem 'fárasztják magukat azza1, hogy ezt a könyvet me.guknak ki beiszik, melyet én adok, nem szomjazik soha többá. Az a viz melyet én
tuzzék. - Harbert Spencer /1820-190), filozófus/ mondjaz "Va.l.óban szomoadok, örök életre. sztikó viz:forráa··1esz· benne" / Jn 4 , l3-l 4 /.
ru látni, ahogy az emberek semmit .sem érő dolgokkal. :roglalkoznak, és a
,Ittam Jákob kutjáb61 é.s .ismét·_S2;0mjas lettem. De teljes alázattal
legm:gasztosabb jelenségekkel szemben közönyösek: nem· törődnek vele,
és hálával mondhatom: a hu~z év a.latt, mióta szivemet· neki adtam és
b,ogy az ég miivéból. megértsenek val.amit is, és elmennek a fenséges eposz
abbQl~ vizból itt~, amit o nyujtott nekem, nem szomjaztam /lelkileg/,
mellett, amit Isten ujja a föld rétegeibe irt".
mert· 0 '..igazán az 'Elet Forrása.
_
). Ha egy bálványimádó, a.ki nem Istent, hanem e gy követ imád, egy. 5. Tekintettel tényre,·hoGY Krisztus személyében és szavaiban
fajta békét talál, ez nem azt jelenti, hogy a kőben.valamilyen vigasz"~ lélek az, ami éltet" /Jn b, b)/ ,, . találóan mondja. dr.Pa.rker: "Mérd fel
taló erő lakik. Vannak viszont akiknek segit az, ha. a szivüket Isten
Jezus vallási tanitását saját idejében és saját országában, összehasonalkotása felé forditják, és Isten nekik valóban - ahogy hisz1.k - vigaszt
litva máséval. •. Gondold meg milyen müvet hoztak szavai és téttei létre
nyujt. A bálványimádó imádásában ki van téve annak, hogy lelkileg nem
a világon~ A legna(t:1obb szellemek és· leggazdagabb ~zivek ·nem vallottak
növekszik~ hanem az anyagi környezet befQlyása. alatt annyira aülyed,
fenségesebb célt, es igazabb utat nem jártak mint o, tökéletes szeretehogy belso1eg halott lesz, mint egy kó. Es ebben az állapotában nem istében Ist'enhez és emberhez. Ha azt. mondják nekünk: ilyen ember sosem
merheti fel sem a saját, sem a kó teremtőjét, Aki mindezek IIDgött rejtve
•-----~l-t,_-aklcor'-a.z-eg~ sz-tör-té~elem_hazugság Lb'elté_telezhe_t jilk.,_hqgy_Plato______ 1_ _ _ _ _van
__, _és aki ezivének minden vágy át kielégi theti.
es Newton sosem elt? Csodálatos milvei.ket hogyan foly_tathatták és gondo-:_ _
4;-Mé-g1.:s,-amilyen-rossz-is-lehet-egy-ember 1---éa-éle.te,-ha.-gonoaz _ _ __
lataikat hogyan gondolták tovább? - Ki az az ember, aki Jézust kitalál- is, .;. e;z---emoer lény~ben van egy-isteni szikra vagy csira; ami sosem a
hattal - Csak Jézus."
· ·
·
bün felé hajlik. A lelkiismerete és szellemi feliemeri>képessége eltomCsupán morálfilozófia, metafizika, intellektua.l.izmus vagy civilipulhS.t és elhalhat, de sohasem lesz eloltva az isteni szikrája.. Ezért
záció nem segithet nekünk abban, hogy a bünöket é.s !éktelen szenvedéQ. legelvetemültebb gonosztevóbe:p. is mindig tal.álliató még valami jó.
lyeinket leküzdjük. Ha nem kapjuk ajándékba Isten kegyelmét és erejét,
Eszrevették, hogy emberek, a.kik durván és fölöttébb kegyetlenUl gyilkolnem segi thet rajtunk az evilági nevelés· és ku1 tura; hanem csak uj esztak, a szegényeknek és elnyomottaknak nemegyszer nagylelküen segi tettek.
közöket és utakat találunk ki, hogy· blinözzUnk és egymást megsemmisiteü.k.
Ha ez az isteni' szikra vagy csira nem semmisithetó meg, akkor egy bünösHa. tehát a büntól és gonosz következtlényeitól meg a.karunk menekülni,
sel szemben sem adhatjuk fel teljesen a reményünket.- Ha azt mondjuk:
akkor feltétlenül szükséges, hogy magunkat biztonságba helyezzük, .annak
megsemmisithetó, sodasem éreznénk a.zért,bána.tot, hogy a bün miatt Istena kezébe, Aki teljes és szabad megváltást ajándékozhat.
tél elszakitva vagyunk és lelkifélelmet sem éreznénlt a pokoltól. Mert a
lelkiismeret félelmének hiányát és szenvedését felismez:i.~ 1 ehhez nincs
az embernek más, csak ez a szikra. Enélkül a7. érzés nélJruJ. a pokol nem

a

*A forditó megjegyzése: az iró máshelyütt ebben a kéi'désben nem
ilyen et?"értelmü.
1
1
1
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- 29 - 28 lenne pokol. És ha az ember ennek a gyötrelmét érzi, előbb vagy utóbb
- mert kinozza, üzi - Istenhez kell térnie, hogy megszabadi~sa.
5. Az ember szabadon dönthet, de ha szabadakaratát rosszul használja, magának és cásoknak nagy kárt okozhat. De annyira nem tud magának ártani, hogy létét vagy az isteni szikrát megszüntetné. Ehhez senki
másnak, csak a Teremtőnek van hatalma, de a Teremtő sem semmisiti meg;
ha meg akarta volna semmisiteni, sohasem teremtette volna. De ha ezt
tenné, ez csak azt bizonyitaná: - cselekedett - anélkül, hogy az eredményt előre tudta volna, vagy felbecsülte volna. De az lehetetlen,hogy
Istenről ezt fel tételezzük.
.
Az ember saját lelkét nem teremtette és igy meg ee~ tudja se~si
teni. A Teremtő minden teremtményt egy bizonyos célra teremtett. ~s ha
az ember a saját lelkét és az isteni szikrát nem semmisitheti meg, és
ezt Isten sem teszi, akkor'a c~l amiért az ember teremtve lett, egy
bizoeyos időben.· beteljesedik.· Es ha sokan ·elkószálnak és el tévednek, a
végs6 idókben Hozzá vieázatérnek, Akinek a képére ée hasonlatosságára
teremtve „lettek,· mer-e:·~~ .·a ~égleges ~nd~ltetéeilk.
,
·
· . '/Az evan~l1kufk1ad6 me~jegyzése: .•;Ebben a.fejezetben SUndar a
bibliai tanitö fel amoroeune noe;yon n peremóM korUl t" - t. i. a mindon ombor' mogt6rdodve1 qzemben, óll JcSzuo tanitóoa: a vcSgaó id6kbon jobb
oldolro óllitott Atyó.m tUdottni, óa.·a·boJ.oldalra állitottak lcöztstt./
,• '
'
:. )
.
'-· • • \... .
•
?
' '
'
Az iotoni o<Uikróról 1.rjn (}ioolor /1800-19&7I1 "Ez a ozikrn n lólolckel os:yUtt 021 · omberbo ~ toremtotett; 6s az embernek, oz a :t'ény, a.moly mindon
módon a bUn· ellen kUzd; o.z;erény irányába tart éo ahhoz a forráahoz,
amiből .fakadt". AhOgy a test a lálek iUtal él, Uf!3 él a lélek Isten által. „En ~edig ha fljlmagasztalnak a :földről, mindent magamhoz vonzok"
/Jn 12.,321~-:- Isten az embert a Vele val6.közösségre teremtette, ezért
nem maradhat öro1r:re T5le elszakadva.
.
~;

~

~

~
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aki pedig hiltlen a kicsiben, a nagyban is hütlen" /Ik. 16,lo/. A tnnitás,
amit Konfucius tagadó módon adott: ,Jte tedd másnak a.mit nem akarsz,hogy
neked tee;yenek", Krisztus tanitásában igenlő: "tiindazt, amit akartok,
hogy veletek tee;yenek az emberek, ti is tegyétek velilk" /'Mt.7,12/. Sok minden van amit, - ha megtesz az ember: bün; de sok olyan ie van amit.
- ha nem teszünk: bün, - mint pl. Istent egész szivünkből, egész lelkünkből szeretni, felebarátunkat pedig mint önmagunkat.
4, Igazi lelki szépség az Isten határtalan szeretete, jóeágil és fensége. Es mivel Ó állandóan jelen van a teremtett vil~ban, igy tevékeny
rászvétele világában, sokféle alakban, megval.óeul.6 szepségben nyilvánu1
me~. l'llás szavakkali a világban a teremtésben tükröződik a megtestesült
szepség, lemásol egy belső rejtett szellemi szépséget. Dnerson /l80J-18ti2,
amerikai filozófus/ szerinti· ~ természet minden jelensége megfelel egJ
kedélyállapotnak, és e kedélyállapotot csak ugy érzékelhetjük, hOt;f ezt
a tertlészeti jelenséget használjuk a leirásához". - Carrit mondja: nA szépség egyfajta só, nélküle életunk izetlen lenne". LS ez a szépség
a valóságnak és jóságnak kinyilváni tá':la, akárhol találjuk: virágban,
fJÜJ!l.ölcsben, hegyen, tengerben, költészetben, prózában, llilvéezetben,
zenében vagy jótettekben. Ha ez a szépség szunnyadó és elnyomott érzéseinket érinti, ezek megörvendeztetnek minket, de csak ha kéyeeeégUnk
von orra, ho1g 6rtékelni tudjuk mindezt.Igy n prófótók - nz Oozövetaóg
ozorint - róJöttok „hoe;y a zenen próf6tól~ouknól. eegitoócilkro von az
igazoó5 kinyilvóni:tóoóbnn /Sóm 10, ~; lb, 2J; - 2.Kir J, 1'5/. Mi io óro~zilk:
n .zono o:i;6po6go ozivUn.kot n vcü6oágrn eyitjn óo oogiti nzolco.t, okik kópooolc omolked~ttoógot ~érozni, mikor· nz Urnt imádjálC.
5. A'kapcsoint orköloo·ée ezépo6g között Ol.npvet6, mort az igozoóg
mindkettő ,.forrása és ott talólhat6k, ahol az igazság otthonos. A ozépség más életteljes és élettelen dolgokban is jelen van. De ha ezek a
tulajdonságok az emberben·nem találhatók, -·aki minden teremtmén~ :relett
áll, - akkor mélyebben áll, mint az al~cson)TBndil teremtmények, sót, az
az élettelen dolgoknál. is; a bUn az, ami megbamieitot~a és utálatos
lénnyé tette /az embertl. Ahogyan azoknak a jósága és szép élete hat,
akiknek a szivében az Igazság /Isten/ lakik,
érezzük. tudatosan vag<J
öntudatlBJ1Ul.
·
é
·
A tibeti utamon e{!;:J hegy~ faluba rtem. Az emberek ott nagyon piszkosak és mosdatlanok voltak. Eszrevettem, hogy egy fiu engem t'igyelmesen
vizsgálgat; észrevettem, hogy a kezét kinyitva az enyémmel összehasonlitja. Nem szólt semmit, de e{!;:J kis idő mulva láttam, nogy elment és
egy patakban kezeit mossa. :Mikor visszajött, a me~osott kezét me~int
ösezehasonlitotta az enyémmel. - A kezeim tisztaeá€;8. minden szó nelkül
hatás~al voltak rá, és vágy támadt benne, hogy az övéi is tiszták legyenek Eppen igy van ez a.z életilnkben isi a :r&!nnyei Atyával való kapcsolatunknak - titkosan - van hA.táea a környezetünkre. M:!nnyire szükséges

X•. .1 E J B Z B T
' é s szeps
' é g~ 1. Isten az alapJ'a és felte'tele minden
Erkölcsösseg
e?il:ölcsnek, mert Ó a fOITáea a jónak. Isten nélkül. az erkölcsi élet egy
kóhö·z hasonli"t: szép, hideg, élettelen. Csak aki kapcsolatát Istennel
'töretlenill me~rziL az. tud jóságban és igazságban előrelépni, ami pedig
a lélek ezépsege. ~i nem helyezi reményét Istenbe, olyan· mint a vándordUna /homokbucka/, amit ma ide, holnap oda visz a szél és.a vihar ereje
és nem haeyja, hogy helyet találjon, ahol m&g!!?B.radhat.
. 2. Azáltal, ho~ Isten jelenlétében élünk és őt ismer~ilk megtanuljuk, hogy saját valonkat és ittlétlinket is megismerjilk. Ec.elkül a segit, _____s.ég nél.kü1
az igazi-val-óJár61-_-_~ilnni-_va-gyunk,-tudatl:~ok:maradunk-.-------ezért-hogy-é:tetilnkben-az-erények-és-a-Mennyei-Atya-dicsősége-lúthatóvá
A kinai filozófus Tschuang-Tse /Kr.e • .380-310/ mondja egy-konyveben:
- -1."egye:i ! /Mt 5-,16;---Pét-z,9/.
- -"Azt álmodtam, hogy pillangó voltam és szálltam ide-oda, - h~rtelen fölébredtem. Ott feküdtem én magam. ruost nem tudom, hogy akkor voltam ei;..XI. F E J E Z E T
ber aki lepke létet álmodott, vagy most vagyok lepke, aki azt álmodja,
hogy. ember". Ha az embernek a saját lényéről nincs. valóságos ismerete,
hogv választhat jó és rossz, erény és bUn között?
Isten országa. 1 • .Azt mondta az Ur: "Ha valaki ujra nem születik,
J. Kong-Fu-Tse·-nek /Kr.e. 551-479. Konfucius/ killönleges elképzenem látja meg Isten országát"; nem ie szólva arról, hogy ,,nem mehet be",
lése volt a jó irányul táágr61 /Rechtschaffennei t"" becsületesség/ és az
de nem is láthatja. A testi szemek csak rormával biró anyagi dolgokat
erkölcsro"l. Egy főherceg dicsekedett neki, hogy saját államában milyen
láthatnak - de Isten szellem, és ha Őt és az ó mennyei birodalmát látni
magas foku az erkölcs: - 11 nálunk olyan becsilletes embereket találsz, ha
akarjuk ~lélekből kel!, születni" /Jn J, 5-b/. De aktor nem csak lelkiegv apa egy bárányt lop, a saját fia is tanuskodik ellene: - Az én hazámszemei~kel láthatjuk Ot, hanem Vele uralkodunk.
.
ban - válaszolta Konfucius - ~ás a szabály: ott megvédi az apa a fiát
Ha egy ember a büneit megbánja és Istenhez :rordul, akkor Isten szelés a fiu az apját. Ebben lát~uk mi a becsilletességet". - "Egy embernek,
leme benne hat: ujjászületik, uj teremtmény lesz, és akkor és ot~ megkezakinek az emberi élet főszabályaiban semmit sem lehet a szemére vetni,
dődik benne Isten országa,·vagyis a Paradicsom. Krisztus ·azt mondta a
kisebb félrelépéseinek is szabad utána nézni". Ez össze.hasonlitható
Krisztus tisztább tanitásával: "Aki a kicsiben hü, az nil a nagyban is;
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jobb latornak a kereszten: n1lég na velem leczel a paradicsomban" /Lk :?J

43/. Ebből látszik, hoc;y az Urnak teljes ismerete volt e Paro.dicoom ·

'

~.
és hatalma volt fölötte. llem az't mond-ca: "Talán egy idó
mulvra a Paradicsomban leszel velem", sel!l. azt, ho~: „elébb odaI!legyek,
Istentől engedélyt kérek, és akkor gondoskodom rolad", - hanem min" tu1 .~'.·
ltarnakjdonosi, akith~tal.omma.;J.wbteszél.i tulkajdon·áról. If;Y adott a haldokló la,·.~·
o
v gnsz es vitte o - m nt ereszt je elso gyümölcsét - a Parad.1.-·
.„
csomba. - I~ e.zok is, akik most Vele a bünnek és a világnak meg!'eszit1~".
tetnek, éppen azon a napon uj jászületnek, és ha a Parc.dicsomba, vo.c;yis
:J
Isten országába belépnek, a sziv csodálatos örömét és békéjét érzik.
pi-·
Akik földi módon ~ndolkodnak /anyaeia.kra hangoltak/ sem a Paradicsom,~'~.{
békéjét nem nlátják", sem nem értik, hogy mi az az ujjászületés, Vaf53
'·~
Isten orszáGa mit jelent.
-.
·
1.~,.~
• . 2. Az tlr migden embernek lehetőséget oo, hogy megtérjen, hOgy u~ já1
szülessen és ~z O országába bemenjen. Tudta,· milyen Iskarióti Judás es
hoSJ'an fogja Ot elárulni. Méfaem bánt vele keményen, és cegadta neki az
·
érték~s lehetőséget 1 . hogy Ve e éljen. Senki sem mondhatja, hogy egy gotJÍ.
nosz E?mbemek ninco lehetós~ge. 'De Judás kezdte· el ,a nagy, ~dőreséget:
„~:)
nem banta meg bUnót , és nem Mrt .vioozn Krieztu,ohoz, hanem kiment óo
t~1
folakao~totta mogót. ~BY- jdrnllk mancq:106it ie aokon Juclúo bi.lnónek ·utjóns
'[,,.,
nom monnolc a Parodiooombo Ieton orozMóbn,. honom uujót hOlyWcro korUl{
·
;~,
nolc,_óo n büntotóo mli\rtalólcává l:-ooznok /Cciol.1,2:>/.
·Az Ó nOnjá.t hÚyük" 1 'vac;yio á pokol ol'yan ÍUll\potÖt jelent, wnoiyf~,
bon 11:21 omb.or a .. aaját szobadakarntát használj~' éo Istennek nem engodol··~'
meekedik, ,igy onmagában teremti •mog a szenvedést. Pokol nem a neve egy
l;1
helynek, mert ha az egy hely volna, akkor Ieten - a.ki minden··helyen je~
1
len van - Lényéuek egy részével a pokolban .lennel ez sohasem lehetséges.
11t-1
A pokol eB:i á l 1 a p o :t, • wni nem Istenben á1 fenn; - és a.ki valólt;~;;
ban .tudja Ot imádni ·és Istennel ·lelki közösségben él, örökre meg lesz
~:*
vé~ve a bilnnek .ettől az állapotától és a velejáró szenvedéstől.
·
"if.
, Ahol Isten mindig van~ ~tt van a mennyország, vagyis az Isten or~•. ~j
szaga. Isten mindenütt jelen van, ezért a menny !s valamiképpen minden~-·
ütt van. Az igazak, akik Őt imádják tudják ezt, és mindenütt, minden
·~i~
helyzetben boldogok: kínban és bosszuaágbanl barátok v~ ellenség kö,~~
zött, itt vaf53 a másvilágon. Mert· Istenben elnek és ez: sten országa
l:~i
.„ •:
1Lk l.1 ' 20- 2l./.
A bünös látszatra kellemesen és gazdagon élhet, de ·szivének nyugtalanságátó1 nem tud megszabadulni. Ha a mennyországba bemehetne, az is
1 'f,,
pokol lenne neki, mert a pokol a. saját szivében van, csak akkor léphet
1 -~
Isten országába, ha megváltozott szivében és ujjáazUletett.
.
:~4
J. Isten országa a szeretet országa. -Egy 'istenhivő·.egy látomásban
'':'.'1
azt-rana;-nogy idegen-országba-jutott-;-rJikor-ott-megérkezett-el:csodat~----.,~.·.·.~.,;.í_' _
kozott, hogy az emoerek kijöttek, - nogy----óröröm.mel-üdvözöljék; mintha ·
. ..r
. _:it.•
egy rég nem látott testvér Vaf3 barát lenne, a.ki éppen hozzájuk viss~
érkezik. A városba ment velük ahol nag:/ házakat látott, drága butorok.
1
kal s a lakások, ha a lakók eimentek, akkor is nyitva voltak. Kérdezte,
1'.1
hogy. lehet, hogy ~z igy van? De,az~ felelték: i~1i i;incf!enek tolvajok.
.'fi:i·
Amig az emberi szivek Isten fele zártak, az ajtot is zarni kell, - ha
~~!
azonban a sziv ajtaja nyitott Istennek és Ő a szivben la.ko_z;i.k, nem szük· ·'1
séges az ajtóra zárat felszerelni. Ahol Isten országa a szivekben van,
:.:~:~ri.
ott a szeretet orszáea, ott mindenki szeretetben szolgál és csak a má~'.
sik jólétére törekszik. - Egyszer tolt itt két testv'ér. A fiatalabb
, -.
hallotta, hogy az idősebbnek kell egy pár dolog. !gy magához vett sok
, y,
mindent és elindult, hogy bátyjának a házába vigye; de ueyanakkor·az
1'.'~
idősebbnek is eszébe jutott, hoey a fiatalabbnak segitsen. Csak a szere:~•
tet hajtotta őket anélkül, hogy eQ'ik a másiknak mondott volna valamit,
!. .'.
és igy egyik is, a másik is elindult~ bizonyos dolgokkal. ~ másikhoz.
:--'\
Félutort találkoztak, átölelték egymást mi.kor mindegyik a másik önzetlen
mibenlétéről

l;'

1

1

szeretetét látta, és igazán boldogok voltak. Ig;y kell nekünk is egymásnak segiteni és egymást szeretni, és el!l.bcrtár3aink javút keresni".
Mikor az idegen tovább ment látta, hOQ' ee:y ember és ery angyal
ugy találkozott, mint igazi.testvérek, ~s er;J ezivvel Krisztust, a
testté lett szeretetet imádták. Li:ikor e.z idegen ezt látta, szive kimondhatatlan szeret,et t~l töl ~ó~ött I'?.l. tÍs :t't)~kiál tot't: "s~mmi kétség 1
- ez az Isten orsza~ es a. mi igazi orvk hazánk, araely utl:l.Il az emberi
sziv vác;yr5dik". Habar e. mennyorszá~ az el!lberi s~ivekben· m~ akkor megkezdődött, amig az ember még a vilagban el, az életen tul l3 tart, abban
az állapotban, amelyben ninc~ töb~é az~nvedéa, .. B~1;II t: ájdalom, sem halál,
sem könnyek, hanem végtelen elet es szilntelen orom.
·
XII. F E J E Z E T

Szolgálat és áldozat. l. Isten a teremtésben ás a !enntart~sban
örökké I11W1kálkodik /Jn 5 17/. Tevákonysége soha.sem ezünik meg. EreznetjUk o. vórlcorineéaUnkben ~a n. l.éloczetünkban, ami az élőlényekben ozUntelonUl !olytatCSdilc~· ~.Do m6g az óletten toromtott vilá&bon 1o, - levogéi,
viz, ftJld. no.p óo ooillngolc, - nmonny1bon toljooitik l'\ Tif!lromt6 ezúndókút
állandó rondozott mozsóobo.n. M:Lórt mulaooz\1lc ol lcogyolom nólkUl mi 1 alciket Ieton f1n:Lnnk nevoznolc, ás valóban minden ozompontb6l moenonbbon
dllunlc mint nz· 0 .0igóoz .. órv.óoi:olen toremtoeo - azt n mUvot, amit a mi
Toramtknk kegyelmében •6s el6rolá.táoában nekünk kiosztott?
· 2. A 'Sá.tm rien(lc~l? · segitséget egy igaz Ugy: eredményeként, mégis
szüntelenül milködild · EJ jel és nappal azon munldlkodik; hogy az embereket tévedésbe vie.va •. A kigyó, amely Évát bukásba vitte, most is ide-oda
kuszik kéz' és láb nélkül isf - Ha mi., a.kik az igazságot követjük ~s Isten megbizását és á~lélek ~rejét me~apjuk, ,elmulasztjuk a mi megálciot~
munkánkat, ·akkor ~~ban melyebben áll\Ulk 1 es rosszabbi:1' va§Yunk a 9áliannáJ. ás a kigyónál.;'...,Legy:Unk hat éberek és virrasszunk, as eronket %sten~
tól kapjuk, ami~e1:a.Sátánt és a ~onos~t legyőzzük, ~s a m:ghatározott
milvet lelkiismeretUnk szerint elvegezzük és befejezzük./Jak 4,7/.
J Ef53 Sufi j.~i~ztikus /nem keresztény érteleI!lben/ egy utja e.lkalmával pi~onyos mennyiségli gabonát vitt magával. Néhány nap mulva kinyitot-.
ta a zsákját és látta, hogy a gabonával elég sok han~át is elhozott.
Leült és eleondolkozott a han{53ák helyzetén; megsajnálta_ a kis hangyákat 6vatosan bekötötte a zsákot, visszavitte őket eredeti bolyukhoz. _
_ L;hetsé.ges; hogy ef!3·· ember a tehetetlen rovarokkal ilyen együttérzó
leQen? De. hogy lehet,· hogy olyan. nyomQruságosan megt~r;it együttérzéeUnk,
na emoertársainkkal-:-kapc solatba.-kerülve,-ekik-Iste11-kepere-let-cek-al.ko.t---__ va ___mégrs n:iint e.z- elveszett-bárány, vagy a megtévedt-:Uu eltévedtek? 1
Bi~onyosan a mi feladatunk, hogy őket az igazság utjéra elvezessük, és
hogy az ö:rö"k hazába az Atyához visszatérjenek.
A bogyekben láttam egy hangyát, szal.adgfil t, hogy él'elmet találjon.
Talált is e gy magocskát., de csak megérintette és mindjárt tová'2b szaladt. Gondoltam, talán rossz VP:g:f keserU. a mag. De nemi Ki~ iqo ,mul.va ·
sok hangya.társával jött vissza. Nem gondolt arra, hogy a taplál~o-t m21gának tartsa me~ hanem azt akarta, hogy a töbieknek is legyen reszük
benne. - Az önzo 'ember -tanul~tna a hangyát~l. - Aki. Istenhez kap7sol :~
életében sok lelki áldásban reszesUl.t, szavat azokil'Bk adhatná, e.kik Ró~a
még nem hallottak, hogy Istennel közösségben az áldását, és az örökkévaló örömöt megkaphassSk.
4 Egy e;egé?l1 francia szobrász éppen e~ nagyon szép agyagmodellt
fejezett be. Ejjelre az idő nagyon hidegre es nedv~sre fordult. A s~ob
rász félt, hogy a faf!J megárt az agyagszoborna.k, ezert fogta a ta.karoit
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- .32 és körülcs~va~a a modellt, ó pedig takaró nélkül feküdt le; regGel
holtan találték, de a szobornak nem esett baja. Ha köztünk, embe=ok kö~ött ilyen is vai:, aki ez ~letét i~ kép~s odaadni keze munkájáért, .
elettelen dolgokert, mennyivel inkabb keszeknek kell lennünk, llOGY i;letUnket élő lelkekért adjuk, akiket Isten saját képére és hasonlatosságára al.kotott /1. Jn J,. 16/.
5. Ha ee;; sókristály fel nem oldódott; egyetlen szem borsói; vagy
babot sem izesit meg. Ha a nap melege a hecrekben nem olvaoz~ja mee a
havat, nem folyhat le és nem nedvesiti át a naptól kiszárított ai!cságot;
nap nJlkül nem szállhat fel a pára, hog felhőt képe::;ve és esőkén't lehullva, a saját vidqkét zölddé és temékennyé tec;;:re. - I(Sj• áll a helyzet
nálunk is: ha az "igazoée napjának forrósá.eától es a Szentlélek tüzétől
nem olvad meg a siivUnk /ha lemondás ·és áldozat nem vezet/, sem egy
epedó léleknek ozomjuságát nem ceillapithatjuk,·· sem .az élet t'orrásúhoz
nem vezethetUnk senkit oda,-.-ahol örökre csillapitva !:eszünk és élővé
vál~ •. '
·: . . ··~· -'· .: ~ ~ . .:'"~-~~~..._-~,e:~·: .. -.. ~ p··.< . .;.\.-.~r't . . ~ ~
·
· „
_,_ · .6~„ I~om azolcs'álho.tunk: a:Teromt6nek 'iáo ·.terQmtm6ilyeiuek ·a.nálkUl~ hogy
neh6zedgek.kel· óa. lcieórtóeekkel ~.o <t.G.l'álkoznmikjo. ->de lelkileg caok akkor
növolcedhotUnlc, ho. ozolckol · to.ltllltoz\mk •.. A vUágllail tDEmh::i. oom montoo ozolctGl;· 6o'·o.1ci. Mm 'áz.onv·edi 01· ,'él kioortdot, o.B· -· mirit a filoe6i'ua i1·jcu
„vo.(!;Y· oa;y_ 6.llnt·, Vrlf!::/ OE.tf ·1otcn 1 ~/."»· ' , .',";"„ ·'.. 1.· :. . , , ·, · .
No hifaaó·sek ó a. kollometl.eneíSIJok· · a:z ·a · kurö;e3·fr' amit hordanunlc kell i
do bll ol~ie~ltilk, :.óletet ót:i m~se'~ál.ha.tatlan.'.é.l.:dát;it)copUnk. Ahogy a
madár: szarnyakat hord. és o. az.amyá.k 1 ó~. hordják,.~., megtani t a to.po.aztalat1 - akt' kere"sztjét örömmel ~veszi '.fel, „nzt. a kereszt is felemeli
és biztosan: viszi, mig örök oólját. 'elért.·„ .: ·: · - .-. .. ·· . · . ·
, .
. -~.- ·7 0 Ezekhez :a nehézségekhe'z. a.·~.Ő Saládi id:>te.lElsÉ>ágek.
más. feladatok
is· csatlakoznak. Némelyek ezt 'nem é~:lk, és tehernek és hátrál tátónak
érzik; „ ·Folignói Szt. Angel"a -/:t24a;.lJOl./ 0 bo.ldogsá.got: kivánt magának",
amikor ·a.ny"ja, gyermekei és férjé~'·megbal.ta.k1 ·előzőleg. akadálynak .érezte
·a. mindennapok· feladatait az Ist~nhez· vezetó:·uton, ./később· Istenhez tért
és vezeklésben, felebaráti- szolgála~ban ·lelki: !magasságba jutott/.
Hogy· ezeket a feladatainkat önfel.áldoz.ással: telj.esitsük~ éppen Uf;f Isten
akarata. szánr.mkra, mint az, ·hogy napjainká.t imával., bójttel és virrasztással töltsük.
·
· , , ;
;
· .·.
.
. . ·
A tapasztalat arra tanit -bemiünket·,· amennyiben ·mások. szolgálatára
állunk\ magunkon is segitünk és a lélek csodálatos békéjét .. érjü.k el.
Ez a teny világosan nn.\tatja,. hogy bensósé~s kapcsolatunk van másokkal
és minden elórelé~s a kölcsönös segités ea szolgálatban gyökerezik.
Nevezhetjük ezt letünk alaprendjének, ·mert ha ezzel· a renddel szembe1

'1

és·

u-~~~li8l~e_:---~~dilhk~ée-én~közp_Q_ntuan-cse~ekszünk;-akkor-~gunk~és-feleba~áte.ink

is kevés örömet tOlíUnak ma.Jd az--eletbén, ·és-önzésunk-okozta--viszályok----.
miatt egymást lelkileg megsemmieitjük. -- Vegyük életünk aranyszabályának ezt az alapelvé~ a szol~W..atnak: szeretetben szolgáljon egyik a
másiknak. Istennek nem szolgálhatunk anélkül, ho~ magunkat meg ne tagadnánk. Tanuljuk meg először -. mint erről· az elso fejezetben szó volt
- életünket az .Urral rejtetten folytatni,· és amig lábaihoz ülünk, tanuljuk a szeretet tudományát. De azután engedjetek kimenni. az életbe, hogy
embertársai.Dkat szeressük, nekik szolgáljunk, e.hogy önmagunkat szeret~ük. Ezáltal életUnkben most teljesitjük Teremtőnk és Urunk szándékát
ás akaratát, és a továbbiakban is teljesiteni fogjuk azt örökkön örökké.
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E l ó a z 6.
Prho 1118lzer1

. S a cl h u

Sun d a r

Ebben a könyvben arra Tállalkoztam, hogy néhán1 lelkitapaaztalato1
irjak le keresztények éa nem-keresztények különböző életutjár61, atikkel ,mieszi6a utjaim alatt, a világ különböző részein t&lálkoztaa.
Kizar6lag olyan eseményekre szoritkoztam, amelyeknél egyesek ezemél7•s
kapcsolat révén, a saját vallási tapaezt&lataikat beszélték el, Tagr
akiket személyesen tudtam fel.keresni.
Megpróbáltam összehaeonlitani olyan embereket akik Kriaz~useal élnek, olyanokkal akik nélküle élnek: ezek vagy hilen kitartanak a aajái
vallásukban, vagy pedig önakaratukat érvényesitik az életükben •. Hozzá
vettem még a saját tapasztalatomból egy kevesl?t: mi voltam Krisztus :.
nélkUl, és mit jelent nekem most a jelenlev6 EJ.6 Krisztus.*/
Ezt a könyvet azért -irom, mert egyszerU elbeszélésekben kiTánom
megmutatni, hogy Krisztue és az ö megváltd ereje hogyan mU.ködik u
emberek életében •. Mert vélemé111em szerint bebizonyosodott, hOSJ.az ÉJ.6
Krisztus, !!r~_je\n. em:_a."fi,lozdf.iában. és,~ világ tökéletlen logikájában ·.•
talá.l;hatd, meg; ,hanemJ az· igaz koreszttSnyek Uetében ée felismerieében.
. \ Bizva„romdl.em, ~hogy olvne61m.ozt ~t t6nyt ilyitot~ 1ez1vvel foso.djók de
obb6l oegi toógot n,yernok hogy.>o.z El.6 .KrisztuoeoJ. 'toJ.álkozzanak, oki
az' 6n életomot éo sok. miil16 bivó ,életét snzdaggá, tetto. '~- ~.. ,
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Krisztus. nélkül;

: kulnak át, és az örök életet és .örök boldogságot öröklik, mert az ea-

'
~-=.·~t.-~ _

betrrjáét kl~ttt-Jikézués Krisztus -~áeltenakalétébetuknn eak'lne~ • tJdáisok aá ás~jká~ kivánsáh~
u
ove
s 1'fi• a saJ
ra
ve 1
gaza g „ ovetve, 01W:UYban járnak: ők el teveJ:Yednek a val6di igazságt61,- megfoszt jék önmaguka't
, .
az áldásokt61, melyek Krisztusban találhat6k meg.
4
T
1
Bo§:lan különbözik azoknak. az élete, akik Krisztusban élnek a többiek
...
életétol, megmutatom a példákban, amelyeket a következőkban felsorolok.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Egy-__ j 61-i sme r-t-tény-:-azokban-az-orsz égok-banT--ahol-az-evangéliumot----1
----hirdették, ott-a gondolkodás éazrevehetően--megvál tozott, még ha viszony.
la~ kevesen is váltak Krisztus valódi követ6ivé. Viszont azokban az országokban, amelyekben nem ~smerik az evangélium tanitását, még körillbelUl
·
abban az· állapotban élnek, mint amikor kulturálatlanok voltak.és teljesen babonákban éltek.
B i z o n I i t é k. Isten szava ezt mondja: - valamennyien Isten
gyermekei·vagyunk, mert ó ugyanaz mindenki: számára, és nem ismer személyválogatást: nbármely nemzethez tartoz6 ember kedves előtte, ha el-tölti
az Istenfélelem és igaz tetteket visz végbe" /Ap.ctoel.l0,35/, es: nO nem
maradt bizony! ték nélkül" /Ap .Csel.14,l"f/. Az igazság világossága elégséges volt ahhoz, hogy a népeket Hozzá visszavezesse; azonban még_nem

__

7~t

•

}
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Ne~keresztények

· · Keresztények is nem-kere.sztények egyformán- t~remtményei .SS gyermekei az E,toz-Istennek. Mégis nagy a killönbs.Sg közöttük. Az emberek ea
része az 0 felismerésének birtokában vannak; az ó hasonlatosságára &la-

\.,l.;
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· .Sadhu' SUndar ~Íngh
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!;

1
.

_ ._ _ _ _ _ „

*Jelenlevő Élő

Krisztus - Sundar.Singhnek ez a sajátos kifejezése
benne él attól a pillanattól.kezdve, amikor azon a bizonyos hajnalon megjelent neki. - Valamennyi vallástanit6 meghalt; Krisztus
örökké él és mindig jelen van._~ /A fordit6/
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volt teljes az a világossága az igazságnak, amely utóbb Krisztusban
- aki az igazság napja - meghidettetett /l!al 4,2; Iz 1,9/. - "Most,
hogy a világ világossága" eljqtt, a viszonyok megváltoztak, mert az
igazság keree6k elindultak, hogy őt a vilá8oss~ban kövessék; ellenben
azok}- akiknek szeme el~lt, el1'ordultak T6le es .a sötétben vándorolnak Jn ),19-21/.
, . - ·Ha az ember az igazság keresésében /buzgó/ ezivének vágyát nem elégiti ki, nem tud megnyugodni; me~t, - ·bár éber lelkiismerettel megkisérelhet más módon megnyugodni, de azt a·hevee vágyát nem tudja elfojtani.
.. ~gis,-. aki· szándékos~ _I~te~t nem féli és ~zzel szivének vágyát el1'ojtja,.
és a bele6 sugallatokat elnemitja,.:- egy_ bizonyos békát önmagában eUJ1. ·h'et; '":.:de ez a, halál békéje. _. ,·
-:~·~
.. · ·. · . · ·
·· ~:"':'.~Most s_zer~tnénk~ ínegkieérelni ~ak a megállapi tá~át, hogy mire ju„ tottak~.;ée mennyire-, sikerUl't a; nem-karesztány~knek a lelki béke iránti
:::.."!.~J!!l'f.~ ~~1_e1'gfteni •..~~ ~':1~.: ·[?1'1 .:.~~ . .• -,
•· .-;../--; ,., _, \:"-· ; \ •
\"'.:' ~
.
' ";a ;.:~ Eg('faki'rj•áé;:ra~~-f 'if e~~~ 'iá~t~.~rHardviir~: ~gy. s6d.hut ~;·J:, u~éiges
r.; ·áaoiC"fekUdn'i:.: Odwíie~tem _és megkér.dé;:tem~ .t6le a.~ nM:llyen·'oélbóFsabzed és
ak~o·zJd; 'teeteg~'t::„il.Yelif móds~errel? ".i O kérdéeeel'3:válaezo~~··'. :rs~~~-~~zt nen
.r.~TiídÖd ·: bhz';~e• is Sadbu·-,vaey?&:Ez· a~ .bUnbánatomat·.-és""'a :te~t:is&.nY,argatáeát
~ c·~é"jez!Gk.i,;~i·i·@l~.szo~g~_lomi ~~tten~a· azonban belátom„ !lOgycia,;ezfjgekl~e~gye
,,2'nom.....ol:Yan 't~·jdálmae, ,mipt ami tr a ,bUneim 60!,gonoez 1vágya1IP-hlentenek
aokom. A odlffm-83 'hoSY vágyaimat mogaommioitoom, \hogy: ozá1tnl mogvól-·
:tdot„ny,orjok' ·F--n~Skórdoztoma „llidtn tolytntod ozti iSo mennyiro 3Utott'árfitszolobb Ö6lodhoz?" - A válnoza 11 18 hCSnopjn kezdtem ol, nzonbon a
o6lomnt m6g nem 6rtom 011 .dohdt nem. 1e .. lehoted1500, boe;y ilyen rövid id6
alatt azt elárjem. Ehhez sok eeztend6 de sok ujjáezUlat6e ezUkedges".
Ezután a saját dlményeimrdl beszéltem nekia - hog,v mennyire kudal'oot vallott az a törekvéee11,- hogyr saját rer6lktsdésemmel elérjem a megváltást, és hogy az Ur Jdzue~egy "pillanat alatt a ezivemet átvaltoztatta
·de ~gtalan lelkemet::az iga~~_._bákess.égge.l:mesey_ugtatta,' melyetÉeok~ ·uj jászUletéesel, Hrikfilzées~l sok esztendőn át remélnek. e~érni.·. s mág
hozzátettem&.-nHa-ebben az :eletben. a.:célodat ·nem-·.tudod~tel·e~t",~ mi bizto;..
„ ~ '.)~.:,n\t'éged". '.arróf,:.)í<?gi-válB.mi_ly:e~ "jövend6 .é1_etbe11:_,ek~fo8od._;azt1'érí11?
. -~En.-~ . l>Unainl .tövise~ t.51 ..és. a gon~e~ kiváneágok.tól~,ée .. ki~ér.t.~~sekt~ mag-.,_,,~_ menekllrt'em:~·~em;mintba .vilamiképen. mél td. le.ttem·, volna <err.e·,~ vagy...>bizo.. "":~uyos„~jojO:al ~ltjtt .;_v9_lna .li.ozzá, hanem -kizár6lag- Jézus -~egy"el.m.e: ee:·.irgalmae._ · ~ ~eá~.:."ál tar. At"ad.tam magaliiat .Beki_,i:.aki ·nemcsak az. én.·.bUneimet, _~em az
_:-;,:.'egé'e'z "világ bune:ft· el ;tud:ja:venni·:./Jn 1,29/."'Mert:.ami.nt Neki.~:.a büD-~ ··=telemiek - a kezét és lábat· a .szögek átfUrták a· bUneink miat"t, -µgy most
..1 minket az, ő ál.dozai'a" ár_án megmentett· a bilntól és. annak .. következmé117,ei t61~
'. :.· :,_.,,\ __ 4JDtn_t;_ezt. híll.l.ot.ta, .nem próbált.megértést. tanusitani, .~em' igy vá· ;· ~ 18._szoJ_ t:,,"Sohase.m~ tudom., e1fogadn~ azt, - ho_gy pu_sztán_ ajánde~k~i:i~ ~~ _.ea
.._. rö:vid-; dletben a _megváltast elérjük".
· :. ~:::.:.: ·. ·.· „::·:-·~ .... , · ~ •. , · , ·: ,-- . „
;·
:: . ·. ,,.l!ilyen nehéz"·dolog az, ba val~i a Krieztusban„val~ életet ne•~t_a_ __
---~--p~~~tal-ta:-meg„~hogy-azt-el:fogad·ja-es-i·gazn~-~t~f!_mi:_r_j!~-~---.
_ _,~_,, __ ;.~--

' ·.~ · · ":r~héi

lefelé lógva.'· A~-~~-iá;t~ eiJ -~~li/'~~~bbót,· ~iiiek lábai
·_ kötéllel egy tára felkötve, fej jel lefelé lógott~ Akko.r elmentem. onnall
.. és egy- kis_ idő ·m:ulva., ·. - amik~r leoldotta· magát, hogy-: pihenjen„- vissza. · „tértem. hozzá. Jdegk~J:'!}~ztem tole hogy miért teszi ezt ~e mire j~ igy
. . --kinoznia. magát. Jgy 'válBSZ<?l t:: nJelenleg. éppen nem .vagyo_k .. a~Dan ·B han;. ~- .:;guiatbS.n,;hc;>gy b~s~élje~;;:azonban miután·,te egy Sadbu-tastver_.:vagy,.
-~~.: ·néhány. ez_ óval megmagyarazom .. ~ett_ emnek okat. ·Gondold_ át csak roviden.
. ;:;~-~mi:~oli~n megdöbben tó, ha engem fej jel lefelé l~gni látnak ,az emberek'?
maga a Teremtő minden embert az aDYa testeben fejjel.lefelé helyezte el Nos ez az én módszerem: Istennek bünbánatban.ezolg~ni.
·A világ e~eméb~n ez bolondság. De ezzel a z:ia.gatartással szeretnem az
embereket arra emlékeztetni, hogy ha mi a bünben elmerülünk, akkor Isten
szemében nfejre állU?}k", még ha a világ szemében a lábunkon magabizto-

„

··hisz

Baknak látszunk is. Én külsőleg és belsőleg is át e.karom állitani magamat amig megtudom, hogy ~égén Isten szemében jól állok".
If!3 válaszoltam: nKUlönöo gondolataid vannak. Igaz, hogy a vil~
fejre állt és gz utjai forditotte.k, azonban a világ kifordult rendjet
a gyakorlatban ne vegyUk át. Hogyan tudjuk m1 magunkat saját erólködéSUnkkel a biln kötelékéből kiszabaditani? Ez a feladat megnaladja erónket. Azért lett a szeretet Ura emberré, hogy bennünket a saját fogsá«mlkb61 kiezabadi tson /!« 4 ,18/, és azért, hOgy a világot ujból a JD@ga rend..
jébe vieezaállitsa; ezért használja eezközként azokat, akiket O megmentett és kiszabaditott" /Ap Csel 17,&/. - Erre a vezekl6 jelezte hogy
nem kivánja folytatni a beszélgetést. Ezért felálltam és· eljött~m.
El!:/ dolog biztos: dacára a félelmes szenvedésnek, melynek alávetette
magát~ mé~sem volt képes BITa, hogy életét ugy megujitea, hogy megelégedést es bekeeséget nyert volna.
Remény nélkUl.
.
Ezután találtam egy másik vezeklót; ez azt gyakorolta,_ hogy a nagy h6eégben e~ész nap nöt tUz" között Ult /egy négyzetes
terüle tnek a né/!3 sarkán tilz égett, az ötödiknek pedig a forró nap sutötte 1• Ugyancsak hideg id6ben órákhoeezat hideg vizben állt. Az aroán
a szomoru.ság és reménytelenség vonásai mutatkoztak. Volt velem egy másik dérfi ie, aki m.Uy ráozvéttel megkérdezte t6le a nlatdr öt dvo gy!it:riSd
mnt;adnt 1BJ. l!ogmondo.ndd nokom, hogy oz o mddezor mire to.nitott mog oz
ólotbon:óo milyen hooznot nyort61 obb6l?" A Sodhu ozt mondta: nNem romólok oommif6lo hnoznot.ebbun n jolonl~gi ólotbon, éo a jtsv6ro vonatkozóan
eom tudok oonllllit, oz minden, tunit orról mondhatok."
E

.

Hnceonkitott kéz~ Egye~er néhány napig Bi.khi Keeh közelében, a
dzsungelben tartózkodtam, ahol sok Sadbu élt; ott láttam egy tömeget,
amel7 körlllvett egy: Sadhut, .aki 1 tt a Ganges völgyében telepedett le.
Ez a Sadhu az egyik kedt a .feje f'"ölött tartotta ugy, hogy én ·Uvolról
azt hittem, hogy .áldást ad a népre. Ahogy.közelebb kerültem hozzá láttam,
hogr a karja annyira me~ van merevedve, hogy már nem tudja lehajtani.
Amikor befejezte a besz~éet az emberekkel megkérdez)em tóle, m1. tiSr. tént a karjával, hogy igy megbénul~ és megmerevedett. O büszkén válaszolt
kérdésemre mint egy h6s, aki egy Utközetben győzelmet aratott az elle1l8égen. nUram, - mondta - ezzel a kézzel sokat loptam és sokakat megvertem;
de egyszer annyira megrémültem, hogy eddigi _életem egész alapjában megrendült. A régi életemet föladtam és elhatároztam, hogy ezt a kezemet
vagy_ levágom, vagy_ használhatatlanná teszem, hogy i&Y a megérdemelt btintetést megkapja • .Líegbeszél tem a mesteremmel /Guru, hindu tani tó/, és az
6 tanácsára a karomat a fejemen tartottam, mig igy megbénult és megmerevedett. l!ost nngyon büszke vagyok erre".
Eo a következőt mondtam neki: nCsodálom n türelmedet és jószéndékoda.t,
de sajnálom, hogy egy Istentól kapott ajándékot igy elrontottál. A ke~z~e-_ __
'-'--_ _ _ _ _ _d_e_t_nem_törykre.tenni,-hanem-mások-segitségére-kell·ett-vol"DEL?laaznállii,
és _ilyen. n:o.don - -bizonyos fokig ·--j6vá tehetted volna az elkövetett kárt,
amit okoztál.. Az igazi türelem és győzelem nem abban áll, hogy értelmet-.
lenül ezétroncsolod a kezedet, hanem hogy mások segítségére használd.
Az én nGurum", Jézus Krisztus azt mondta: "Ha jobb kezed megbotránkoztat,
vágd le és vesd el magad 1;61" ll4t 5, JO/. Ezzel azt akarta mondani, hogy a
ezivünkból vágjuk ki mindazt, ami a gonoszt szolgálja, ugy, hogy a jövő
ben ne legyen alkalmas ilyen célra" •
Alig hol!Y befejeztem az utole6 szót, olyan dühösen támadt rám, hogy
ha használni tudta. volna. a kezé·t, kétségtelen, hogy megvert volna.
·
Azután udvariasan megmngyar~ztam neki, hogy milyeDi.értelmetlen dolog
volt·tóle, hogy megcsonkította IJaCét. Jobb lett vo~na, ha arra törekszik,
hor:y ~zivét megváltoztatja, mert igy használhatná /n kezét/ és Isten akaratát teljesíthetné.
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- 4 Hallgatás fogadalma. A következő nap elmentem egy férfit f"ölkeresn
akit az e.l!!berek !.~oni .Hawa néven ismertek, aki Sadhu volt. Arra tett fogadalmat, hoip bizon~~s számu éven át heJ..lgatni fog. Ez az ember val.ddi
, igazságkereso volt. Mér hat éve egyetlen szót sem veszélt. Kérdéseimre
a választ egy palatáblára irta. Az Pgyik kérdésem if3 hangzott: nM!ért
··nem használod azt az isteni ajándékot, hiszen a nyelvet a beszéd miatt
..."adta Isten, hogy őt imádd és dicső11iad, és lelki ügyekben tanácso1 ad=
- hass? Ha Isten hallgatásra teremtett volna; ekkor nem adott volna nyel· ve.t és némának teremtett volna".· A bilszkeség legkisebb jele nélkUl irta
·fel a választ: 11Ami t mondasz az valóban igaz; de .az egyéniségem olyan
rossz, hogy soha semmi j6 nem jött ki. a. szál!lon. Sn hazudni szoktam és
az emberekkel sértő hangon beszéltem. Hat· éve almul t annak, nogy utol-.
.' jára beszéltem,· azonban a célomat még:mindig.nem értem el. Jobb ·hallgatni · mint rosszul szólani. "F.ddig nem'részeeUltem .semilyen áldásban
és küiönöa·tfzenetben sem az emberek számára; ezért.jobb nekem a hallga,-:i;tás" •. - Még egy·,ke..Jbset .beszéliettem~ -vele,.~· és: egy evangéliumot adtam
j.),~n~k.~·~Kösz.önettel vette és meg1gérte,•: h~~.:-szorgalmaean i;ogja olvasni..
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- 5 Ee;y nemzeti szabadságharcos.
.
Akinek nem silrnrül a szivét a saját
v~lláaában vags a enját tet~eiben /meegyózf.d~sében/ megnyugtatni, az
könnyen hajlik arra, hoQ' minden vallás iránt közömbössé váljék vagy
egyál:alán elfordul minden vallástól. A nerzeLi tiZabadségmozgal~m egyik
v~zetoje azt mondta nekem: nlUndaddig, ·amig nem ol•1astnm a hindu vel.lás
konyvei t, hilséges követője vol tr.m a hinduizmusnak; de miután azokat te.nulmányoztam, elvesztettem minden hi temP.t • .hlert amikor a Védákban és
más könyvekben kutattam, nem tal~am olyan tanokra amelyekre vártam
~s azoknak - egymásnak .mea~zemenóen ellentmondó - t~ni tásai teljesen '
ossz e zavartak engem. Velmr:en~·ea szerint nekünk egyél tal.bD. el kell for-dult;tunk a valláat~l é~ ön.~:r.~;y~t}-~~ l:cll törekednUnk /Swnraj
Selbstregierung/, mert e~szazSO.okon KeresztUl ~vallás a maga Maya-tanávnl.
más ~épek rabszolga1vá tett minket, Legt'obb ideje, hogy ettől a szolga.ságtol kiszabaditsuk magunkat".- /A Maya-tan: A látható világ önmagában
csalódás, csak a láthatatlan vilá~f "va""Ióság~-·p;z a tan /elmélet/ e. hindut
a láthat6 világtól eltávolitotta ugy, hogy a világgal szemben közömbö~
sé lett. A látható vil~hoz tartozik a pali tika /óllam~nd/ ia. · Az
óbitu hind~t ezért nem ~rdekli a politikai éa szociális olóhal.adáe./
. Erre 6n megjogroztom: nDe fölöttóbb nagyobb minden ktlttstto6sn61
o bUn azolgaoágn, oz6rt lcoll mindonekol6tt ottől 0 or.olgnuágtdl mogoznbadulnunk. Miolőtt n ~woraj 16tjogooultoúgát rnogkapnónk, Ioton jogót koU biztooitoni, hogy bonnUnk lolcjon 60 rajtunk uralkodjon, Akkor
0 n mi jogoinkot io fogjo biztooi tani mart nélkUlo nokUnk oincoonok
j~gaink. ·Ha mi például ezt a mulnnd6 Romo-Rulet /önir6ny1tóot/ kHvetjUk, ruckor Krisztus nélkül oz Home-Ruin - önrombolás lesz. Azért kell
nekUnk j,először Isten országát és az Ő igazságát kereanilnk okkor a .
többi. "dologban mind r~szesUlUnk" /tit b\ JJ/. Azonban az én h1áspontom
nem hasznf.l t semmit. O csak tovább 1smetel te: 11 HekUnk legelőször a
Home-Rulet kell magkapnunk, 8.kkor mindenki szabadon választhatja azt
a vallást, amelyik neki tetszik".
.
·
. . : Egy fér~i, aki ott ült velUnk ezt a· nézetet vallotta: nÉD sem bindu,
sem kereszteny nem vagyok, hanem az Islam-ret'orm követője, igy teljesen
pártatlan vagyok és azt mondom: India a szabadságtól mé~ mérxölc1nyi távolságban van, ugy politikailag, mint a vallás tekinteteben. Isten segi tségével még hosszu utat kell vándorolnunk, mielőtt a valódi szabadságot elérjük.
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v.ándor-.ezerz.eJeíh··mint··~'. 5 ~-~~ •.Egyezer B~areu
~~--.~-·:~he.lY._e~gben· beezh~tt~m 'ek k6pzett s.iey~Óivril.'~'.~ besdlgetés. folyamán
., . ·. ezokot mondtna „A rdgi: oznbólyok, molyok o Sndhu do Sonyooi kdpzéeóro
.; .··,ozolgóltnk ooodd.lotosak. A h1vn,tóot 1 021·:iokoldban ·k~mdi, mint cooládnpa
.· :.'.'f.oly;tntjo,;t;B k6o6bbi;~lotdbon,k1v:~njo,magát :n cooldd,i''gondokt6l.'6e viam·
·:;j:;.szóvonul~nz. ordőbo ,:.60.·~vd64l ,ör.og 1 korbo.n :.snnynoi •looz :- o lomondá_o állo·
potóbnn.·.De a te utad;bamolyro:.rdl~.P.t61.~agyon'.~tkn_.o.eo~, mort:te már
fifltal. korodban· Sonyaoi lett61 • ': · · ·. , ~ .· · ·. ·· ,'. , "·· · , ' ~ -'~ ,, ·;-. !:d.Azt ,mondtan·.nek11 ·nSemmi ellenvettS~em ;niii_ca"a; szabályaid elleni de·
• , .. f)Z alap /az ,ok/ a.mel.vért' .Sadhu~lettem, .lényegesen ·kUlHnbtlzik a. tiedtől.
. ;-' ,_En. nem az6rt„lettem ~adhu, mintha r_emél tem. volna ett61 valamilyen érede.-~:.::_met vai!;/ megváltást. A szándékom·.aza minden vuági-_igény .nélkUl:·, .egy, .. .....,;:-,,_;_szerll módonJ..~mint.Sadhu ·szolgálni azt,...::aki engem.az O:kegyelmével .. meg·..tJmentett. ~·Nem helyes azi -hogy~fiatalságoip. és erőm ·legjo~b napjaiban
~ .;·. szqlgálok~Neki;. aki életét adta -értem? - Es. te ~t·:s.zólnál hozzá,· na
.:;: tani.tv:áeyaid egyike egy j6,érett ·zamatos mangd .helyett· ep ki~záradi,
-~, .csak mag •és ráncos,. zamat nélküli gyümölcsöt adna neked?
.· ·= · ·· ,
. .".' · · Ő ··igy válaszolta nEgy ilyen .maga tartás megbocsáthatatlan lenne,
8 Ügn.e.gyobb foku neveletlenség és sértés". ·
· ·
· ·• :
,
·: .. "" :·.:.-Eri 1gy fo~tattam: "Nos hát,.·ba a.mi t'iatalságunk napjait a ·aaját
11ost pedig mós vallások követőinek állapotára kivénok egy pillan~
.- -~·· élvezetünkre·tekozoljuk el és majd öregeégUnkben,. gyengeségUnkben csont
. éa bór,. mulandó állapotunkban ajánljuk magunkat Isten szolgálatára;·.
tást vetni.
.
. : ez nem ázt jelentené-e, hogy ez. Istennel sz~mben esztelenség,": sertés
Egy buddhista remete,
·és biln lenne, amit nem lehet megbocsátani?-" A Sadhu .igy válaszolt:
. Egy napon, amikor Tibetben a keresztény
·
· n!di közöd neked mások megváltásához? ·lúináen.kinek magának kell a saját
remetékról beszéltem, egy férf.1. megjegyezte, hogy országukban is sok
megv_ál tás_án_munk_ál.k9_dnia ; __Q.rttm,_~r-~g ,_l_s_tt:!.I1.!'l.Z.9.lgála:t _nem_mondanak_ne-,,,__ _ _ _ _ f _ _ _ _ _ _ reme.te-él ,_é s:..a-szembe-1 évó-hegy.en-van-egy-barl:ang,-runely ben-már-ho sz-----kUnk- ·sammi t, mert a megváltásunk csak_a:._saját_·tetteinktől t'ilgg:../karma/"
_szu éveken-át egy--lóma él imádságban- és-elmélyillósben. A barlang bejá. Mennyivel jobb mégis Krisztus aran~-tanitásas nSzeresd Uradat Ieteratát befalaztatta és soha nem jön ki onnan, A szomszédságból az embenedet tel2ks -szivedból, teljes lelkedbol és minden eródb61 ••.·.és szerek naponta e g; szer teát és piri tott árpalisztet szoktak neki eQ ~iresd feleb1frátodat, mint tenmagadat!" h'Jt 12, 30-Jl/. Ha ezt az al'Bpláson keresztül beadni. l·iiután már hosszu ideig a sötétben élt, meg·, szabályt tettekre váltjuk, akkor az életünk nem lehet önző; és Istenhez
vakult, és életének hátra.levó részét is a barlangban akarja eltölteni.
vald viszonyunk mint :fiu..az apához, és magunk között mint· val6di ·test· L!agal!lll:al vittem a fér1'1 t, aki ezt nekem elmondta és fölmentem,ho~
;;'vérek. és nővérek leszünk. ·Ebben a sz6ban: szeretet, röviden; összefoglala remetét fölkeressem, Egy ideig várnunk kellett, mert éppen imában es
:tuk-az evangélium tanitását a.megváltásról és.az Isten országárói.
elmélkerlésben volt mélyülve, De aztán kérésilnkre elójött és a nyilás
· ·< · .'·;'Azok az életutak, melyeket eddig megismertilnk, a Sadhuk közül azok
közelébe leült, Lehetetlen volt őt abban a sötétben és szUk celláját>an
a kevesek, akik különböznek a kötöneéges emberi módt61, és az idejUket.
látni, P.~ ó sem látott bennünket, mégis könnyen tuá14P?lk egymással be. ·teljesen a lelki és vallási kötelességeiknek szentelik. Azonban a többi
széln1. Elóször azt kére<:lzte, hogy honnan én mi vé~ett ~öttem. Azut~n
hinduk millióinak is azonos a hitük; még olyan vezérek is mint maga
én kúrdeztem I!"leg ót tr.pnsztalatairól: 11hlilyen ered.menyt ertél el ezzel
Gandhi bevallotta: nem sikerült Istenről bizonyitékot nyerni. A nemrég
a magényos elnSlyüléssel, miután .H\ldáha Istenről semmit sem tanitott,
nyilvánosságra hozott önéletra~zábcn kimondta: nL'.ég nem találtam meg Ot,
- kihez i~árlkozol?"- Ezt :::ondta: 11En Buddhóban Istent látom és hozzá
de keresem"; és máshol ezt mond ja: 11 Hogy még oly távol vagyok '.Cóle, az
imádkozom.· Nem azért re jtózöm el ebben a barlangban, hogy valamit elnekem szakadatlan kin".
érjek, hanem hogy még :.obban megszabaduljak minden vágytól, hogy valamit
1
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kivánjak. Arra törekszem, hogy a Nirvanat elnyerjem, - minden érzelem
és vágs kioltását, legyen az akár szenvedés vagy bdkesség. Azonban· még
mindig testileg és lelkileg e<stétben vae3'ok, és nem tudom mi lesz a vég.
Azt tudom, hogs ami még mindig hién7zik nekem, valamilyen másik ujjászUletéskor meg fogom kapni."
•
Azt válaszoltam: nA vágyat és érzelmet, mely benned van Ieten~l
kaptad, nem azért, hogy elnyomjad és eloltsad, hanem hogy Benne elceendeeUljHn. Ha a Teremtő azt akarta Tolna, hogy megsemmisilljenek, ekkor
~eg sem teremtette volna vágyaid~t1 ezek megsemmisitése nem megváltás,
hanem <sngy-Ukosság, mert ezek elválaszthatatlanul az élethez tartoznak.
Az a kisérlet, hogy a vágyakat megsemmieitsük, teljesen hasztalan, hiszen az a vá.J!;y, hogy egJ vágyat mer··1jUnk, szintén vágs_. Hogyan lehet
ily módon szabadságot ás megváltás elérni1 ha es:rik v~ a másikat
okozza. & legjobb a.vágyat· nem elfojtani,·nanem Obenne klelégiteni, aki
azt e.lkotta, ·- és ebben van az igazi megváltás" •.- ·„Nanar - szólt 6, majd meglátjuk, hogy niajd mi lesz",· - é.s ezzel 'b'ei'ejezte a besdlget!S. BUnket.· '., . "'.·. ~,
„'r •. ;
• •
·
.
•
•
•
.
•
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- 7 módon bánt vele. ~s tudom, hogr a mai napig bünUnk bilntetéeét szenvedjük, amiért megöl tUk őt: - „Az ó vére mirajtu."'lk",
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!!ég sok beszélgetést és hasonló esetet tudnék elmondani

de ennyi

e~ég lesz. Akinek alkalma volt más országokben a killönbö7.ó ~allások

k<svet§i!el érintkezni, és aki azok inségét részvéttel tanulmányozta,
meggy-ozodhet nr?Ól, hoé'Y: ha Krisztu~ ne~ érinti meg 6ket, akkor az
életilknek nincs tart6s békéje és.reoenysege.
Sokan éreznek életükben olyan hi&iyt, hogy sohasem remélik _ hogy
saját erólködéaU.k vagy esetleg azok a jótettek a.mit elértek - kielég1ti 6kat. !~nnyire igaz mégis Isten szava: "Akiben a Fiu van annak van
élete; akiben nince Isten Fia, annak nincs élete" /l.Jn 5,12/.
------- 0

-------

2. F E J E Z E T

d~ ·E~ 'kinai: o~os: · Pekd~~~n ·~~ gyUle~ez~t 'e16tt, b·esz~tam Kriemtue-

ról, a világ 0dv<izit6jé_r61~ ,Amint· befejeztem hozzám jHtt egy kino.1 orvos és.a kHvetkez6ket mondtaa' "Krisztus oonk kb •. 2000 dve szUletott,
do már jóvál. el6bb .mUkHdHtt (>_razáeunkbw:i,olyan tonit6 mint Konf'uoiuem.
Hogy lohot azt 6111tnni„ .hOSY, Krioztuo 'tw:i1t6on B vildgot dthnt6 tanitdo? Kontuoiuom do o tUbbi t~it6ink tun1t600'1 do ptSldói kioltSgitonok
minkot".; l.' • ·~ ' •
.„ - -·.
,
• .·'
.' · · · . · , 1 ~ •
•
.'
,
nAzt-.'váJ.oozolt'oma ~Ha to nztmondod,.bógy KrÚlztue ooak 2000 6ve
jHtt a vÚágra ·akkor to .';tdvod'oz~- Már jóval, m1~~6tt em~errá lott,,már
a vilégban·volt, de a vilé~ nom ismerte fel· ~t, akik a~onban megismerték Ot, .örömU.k ~alt benne_/.Un l,lOs B,5b-58/. Ennem.vagyok· ellene
Konfuciusznak · éa tani tésáriak, de mondd lfa'eg nekem·, mennyire haladt elSre
Kina az 6 tanitáea és példája réván; ás mond·d meg nekem, hoSY kUlC:Sn6sen _:te mit nyertél saját magad ráadl"e a. tanitásából?" " ·
. · .
··
... Ö_ igy felelt: .-nEZ a tani tás ··nem hasonli t egy falathoz!· amit az ember lenyel és·a hatását azonnal hzleljUk. Az .eredményét asaan, sa.ját
maga mutatja meg"~. Igy f'olytattam.1 "Kétségtelen, hogy egy falatot nem.
emésztünk meg azonnal ugi, no gy ezervezetUnknek rászévé váljon, de
legalább' azonnal örUlUnk a jó izének, ha csak valamilyen betegség az
izlésUnket nem gyengitette le. Magában ~ j6 tanitáe hason1it a gyém.8Dt
nyakékhez amelyet,-ha.egy betegnek a nyakába akasztunk, a betegség nem
hat rá. Krisztus tani tása azonban nemcsak jó tanitáe, hanem e·gyuttal
nlélek és élet" /Jn 6,bJ/, és a sok-sok millió, akik. befogadták-Öt. általa uj áletet nyertek". ~
..
,
_ .· .:- . .
· · Az orvos azt mondta: „Ez az u;i élet és atalakul.ás ·nem jöhet kivUl.ról, hanem a saját erófeszitéellnk.ön mulik". Azt mondtam: "Valóban, az
események elfogadása tólilnk _~_g_g,_m!~sa~ az uj_.Í_l.E!_t,!:l_t_a_saját __er6feszi------•
•-----tésünkkel-nem-cy·e-r-jUlfel~Egy vad fa sajat_magát_óLnem lesz nemes fa,
de oltással nemes fává változik. Hasonlóképen.a bUnöe ember is, ·ha a
hit .által Krisztusba lesz beoltva; Krisztus -élete belé árnd és átváltozik egy uj _teremt~éneyé, - ez a megv~ t~e". Itt elhivták az ~r:vost
egy beteghez, igy_::vege. l~tt a beszélgetesunknek. ·
: .. Egy- ~bbi. Jeruzsál~ben taiálkoztam egy .z.sid6 rabbivai, aki
-szemléletében elég nyil t volt. Alegkérdeztem t6le, mit gondol Krisztu~
ról és az Igéret földjének jövőjéről. - Azt mondta: "Ami engem illet,
én várom a ~essiás eljövetelét, és hogy helyreállitja az Igéret földjét; de nem tudom, hogy ez az 6haj ebben az életben, vagy a jövőben
fos beteljesedni. Azt sem tudom biztosan megmondani, hogy Jézus, akit
ebben a városban feszi tettek keresztre, a .Messiás volt-e, vagy a llessiásnak még ezután kell eljönnie. Természetesen, hozzá kell tennem,
Jézus neg:/ prófétá volt, és az én népem szerrölött kemény és embertelen

____L
1

· Nem-k~r~sztények Kriaztu~aal.. /KriaztueM.v6 nem-keresztények/
Aki Indiában koroeztdny hiv6k6nt munlcálk:odik 60 o ndpnok minden
osztálydvnl szoros kn~ooolntbn korill, tudja, hogy figyelomromdlt6
nogyozórau nom-koroaztóny vuni o.kik titokbnn hioznok Krioztuobon mint
mogváltójukban. Ezt n tdnyól dot ttlbbd-kovdab6 mogtnlál.juk .máa orozágokban io. Vnnnak ookon olynnok ie, nkik ugynn nem tekintik megváltójuknak, do ennek ellenére orőaobb befol.y:áen alatt állnak, mint a oaját
vallásuk tanitóina.k. Tudomásom· van egész nagyszámu nem-keresztény vezotókról Indiában,. akikre Krisztus szelleme nagyon nagy hatással van;
de még. egy~alán .nem_ ~smerték fel, .hogy Jézus mé~ ~ennyire meglllerte
őket.
·-·;. .·.
. _

- Kris~tus befoÚáea az. el~~nfél~e._" Nagy~n figyeleinre~él tó, h~
Krisztus sokszor még olyan emberek életében is észrevehetően mUk~~.
akik a saját vallásuknak szenvedélyes követői,- és a keresztén7séggel
szemben ellenségen a magatartásuk. Odáig mennek, hogy a saját vallásukat nyilvánosan kritizálják és Krisztus tani tásának fényében akarják
azt megujitani. Sót, sokan utánozzák a keresztényeket. Ha az ó vaJ.lásukat ujszerU módon előadják:, ugy sokszor a régi tanitóik szavait használják, azonban azt uj tartalommal töltik meg, amit közvetVe vagy közvetlenUl a kereszténységtől vettek át. Ezen az uton már e.nnyira mentek,·
hogy saját tanaikat keresztény· kifejezésekbe öltöztetve ad~ák elő.
Ezáltal már sokan, keresztények és még nyugati tudósok is félre lettek
vezetve: ugyanis azt hiszik, hogy a kereszténység és a nagy világvallások közBtt nincs nas:y_k:Y_l_Q__n...Qs_ég.
-~---~:._._ _.:::___ _ _ _ __
----Et>b-en a fejeze:tben~azokr61 szeretnék tudositani--akik-anélkül, hogy
-a eajat nem-keresztény környezetüktől megváltak volna, mégis megkiaérlik az óletUkben Krisztust követni.
,,Ne tiltsátok meg neki". Szükkeblü keresztények sokszor nem tekintik azokat keresztényeknek a.kik, bár Krisztusbé).Il hisznek, de maguk nem
csatlakoznak semilyen keresztény közösséghez. En sem tartom helyesnek,
hogy nem merészelnek nyilvánosan megnyilatkozni; mégsem érzem azt, hogy
ők nem keresztények. Közöttük találunk olyanokat, akiknek Krisztusért
végzett szolgálatai messze tultesznek sok kerecztényep. Ez külön<isen
ott mutatkozik, ahová keresztény munkások nehezen tudnak eljutni.~incs
jogom valamelyik nevet nyilvánosságra hozni az ilyen csoportokb61;
azonben a hitUkról és mUveikról tudositani tudok. Az álláspontjuk hasonló azokéhoz, akikre János ap. az Urnak a figyelmét rölhivtai .~ ••• láttunk
valakit, aki ördögött üzött a te nevedben. ~egtiltottuk neki, mert nem
követ téged mivelünk. - Jézus igJ válaszolt: Ne tiltsátok meg, mert aki
nincs ellenetek, veletek van 11 ./Lk 9 1 49-::>0/.
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Sok keresztény van közöttilnk, akik ezt mondanák a nem. hivatáeoe
munkásoknak meg kell nekik tiltani, mert ucm tagjai a hivatalos eg:iháznak. De hát, h~ az Ur nem tiltotta el őket, akkor nektink mellll7iben
van jogunk hozzál

1
1

. Ti tkoe ve.(!Y nyilvános szolgálat?_ Több alkalommal telálkoztam ol7an
emberek csoportjával akik, Jollehet mint ti tkoa tani tványok élnek" táreas. eg;aégben, as tevékenysegi.Uckel képességük és feli~merésilk mértéke
szerint az Urnak szolgélnak.
· .
,
Egyik napon megkérdeztem közülilk az egyiket: „l!iert nem valljátok
meg az Urat nyilvánoaan az emberek előtt?" /~!t 10,32; J.D! 16,15-16/.
Ezt válaszolta: 11 A mi társaságunkban ezrével vannak férfiak és nők,
akik killönbözó életkörUlmén,yek között élnek. Valamennyien hisznek Kriaztusbl}n .mint Udvözi tó.jilkben és az 6 nevében meg vannak keresztelve; imádják Ot és· C:Srommel szQlgálnak neki".'""Habár _a 'társaságot teljesen ~thatotta
a kereszMnység, tevéJ;en.y ségünket mégis· t i tokbaQ. végezzu~ •. Nem ember-e
ez a sokezer · akik.elottmi tanuságot teszlink? Ee most meg nénány szót
a. niunkánkról: KUlönbözó utak vannak;· amelyeken °jé.runk. Ha olyan sokan
nyilvánosan dolgoznak k~_ll, _hogy. legye.. ne. k .J>lyt;nok ie, ~i~et az .in.ditja,
hogy ~rejtve· niUködnek.' .A ·teetU1*;~bel·aő'.:és ·kUlso _szervekból áll. ValazD:en,ny~ ugy~azon _,testbe~ tar~9z.11ek ;és:-u~1an
.. az?n ~zel~em irán:.~~.t.ja, habár
a, n:iunlí:O::;t. ·amelyet: ~-1·„kell végezni·, ~m~g, oly, kUlönböz.6. Pontosan:i·igy_ :_,van
az KrfeztUo :''.roet6vol 9nnie'lyet': B._gybó.zna.k _novezUnk •. ·EzenkivU~ h~oonl.ito.nok
a· ~koroé11Jt'6nyok' o aóhoi-vogy 'e\' kóváozhoz·, omelyok lnoslUl 1t'i o · ooondb!1n dolgoITT1ok. · Krioztuo· 'bonn'Unk'~-~ ,''oinlfo.t;hOltíozok".-ncüc _io. moshiv~u •._ To .i_o.: tu..;
,a,od'1,.:h~~t(í.-.holáoz 'ki,vo,t1·~7o~ ·hd~~j~t,. 'ozt zoj_~1lllonul· ,tooziL kUl~nbon .o _h~
cfok~lmind "Ol'tUnnok. •Jolonl,og·,vnnunk n t6roo.dolm!-1~bCUl hll.l.9k 1 o:.őz~vo.l,
Jcióoik~~öa 11 nagyok a.kilé~'·~ninikor o. zo;l,oo .hnl.áozoknt ,_lát_t~, }{rie~t\let,~
elfriunodtak;· Moet azonb'arr ozild.rdon · ol te.l...Jl!ába ;veszi ó~, ;eeilki, sem táp 7
heti' ·ld· ~e·t·.t·a kezóból. 'Es most azok is· igyeke1.nek Uf!Yanugy csendben_,
·másokat' 'az UdvCSZi tc5höz vezetni. Nos mondd,~ ~ogy e~ az~ é~_et ~ris~tu~.

~~~-t.a ~~-~~i:~:. v~-~~·s-~agy ·~~r~ ~:_:~-~-:··:~\~·~

.:

:-~:~--~:.':~·~~--:~i~ ~y_ :.t:~;~~-:

; ...i.VaJ.öságós'1reresztény.·é1et. ~:·ife'm. rJ°r._,ahhoz káté~g,'''h'ogy:az igazi .
k~~-sztény, 'élet, ·akár nyilvanós .vagy rejte~t és: _b_~h-0_:1, ~nd~ilkor jó
·gyünÍB1ceöt·'":iioz és' jó hatással van másokra. A becsuletes .igazi;iágkeres6k,
ha.'eo.::ilykn _valódi hiv9 ~életét lá~ják, __ minden bizonnyal_ az Elf!J· ,Forrádhoz ·fognák eljutni.
. ,.
·.
.
.. · ,
.
~. _: El.mond.ok egy példát. ~át ·prédikáto~ kiment a piac:térre!;:.~og;y··9~t
prádikál:;1anak. /Indiában es· .m. ásutt is s~okás volt/. A_z_ ele_o· jó.l;_.kepzett
.és ~ó"ezdnok volt. Elkezdett bes_z~lni~ azonban néhány pe~ mulva eg"J
hindu)kérdésekkel ostromolta c5t,. es kenyte;ten volt a beszed~t abb~hagy
·n1 'hogy a kérdésekre ·válaszoljon; ezekkel azonban csak aajat magat, ·
·de!nem a"kérdezót elégitette ki. Végre, mikor már nem tudta.folytatni,
a. társáhÓz .fordult: - most ez a iestvér fog neked válaszo~ni. Ez a má-.
eik .. prédikátor sem jó szónok, sem ü~es ,e_~ő_a_dó _!l_!~ __!_O~_!_,,~z~n.E_a..:n_ -i:.~~i'-------•
• - - - - - k e reutény-és-buz8ó-1mádkoz~~Am~k~r__:_l_oleP,e tt, n:n~ u -~-~_s_z~te_~~ _K_ez~xkel meghajolt előtte és Udvozolte ot, azutan nz elozo prediKa_~orhOz
szólt: -11 Neki nem kell kérdéseket !öl te~nem, _mert._ ·1smer~m az .ele~é't;
·az ó éle~ében az Eló Krizztust lá~tem, es raJt~_keresztül .mE7.gtaláltam
áz Udvösség utját. De az ellenvetesem ne~ed szol: m~rt a· szád.d.al hirdeted K:Heztust, de az életeddel me~agadod. So~kal JO bb len~2, ha az
··uyen„:ájke.k egyszer ·s mindenkorra zal"!~ maradnann.k, m~rt. te engem, és
m~sokat Krisztustól távol tartottál. J:)a.r :? társadoal evek.kel. ezelo~t
t~lálko'ztam volna, akkor nem lll8~tam volna olyan 3okáig. távol az· en ·
Uramtól. De ami sokáig várat, a vege j~. Ebben is kel~, nos-J yalamilyen hasznos cél rejtőzzön. Isten bocsasson meg neked • -_~minb a meg.birfÍl t prédikátor 'O!Zt végig hallgatta, megnajol t ~óvel, , szegyenk~zve
··ment haza, _ és az ujonnan me~tért az Isten-emberevel tavozott, ee
· Isten szolgálatára szentelte eletét.

e.

l _______ -·-- .. - -·-

- 9 Keresni és találni· Van egy általános tapasztalat: - aki keres,
az talál és aki talált, az tovább keres. Ahoe;yan Pascal /lb2J-lbb2/
mond :in: „Hem kerestél volna engem, ho már meg nem talál tru. volna".
Aki l~ten jelenlét~t még nem tapasztalta meg, az közömbösen fog viselkedni abban, hogy Ot keresse vagy nem. Isten minden embernek értelmet
Qdott a jelenlétének megértéséhez; de az embertől f"ugg, hogy keresi-e
Ot vag<J nem. Mi mindnyájan elérhetjUk Istent; azonban, hogy Vele kapcsolatot létrehozzunk, a szivUnket összhangba kell hoznunk Vele. Ha a
rádió-adó közvetitését - éneket,zenét vagy elóadást ami a kisugárzó
-hullámokban jelen van - hallgatni akarom, akkor szükségem van egy
rád~6készUlékre, a.mely pontosan a megfelelő hullámhosszra van. beállitva.
Ha-~készüléket nem állitom be vételre, akkor teljesen mindegy, hogy az
adó sugároe, vagy nem.
·
.
Eg:y igazságkereső. Egy igazságkeree6 elbeszélte nekem a tapaeztala tát: nAz én régi valláaomban találtam egyfajta vigaszt bár a béke
birtokába nem jutottam. !Iégis, ez a. vigasz felébresztette bennem a vágyat. a valódi békesség utáii, és mialatt kerestem, csodálatos módon,
fokozatosan odavezetett /a vágywn/,a békesség forrásához. Amikor ennyire jutottam, tudatára ébredtem annq.ki_ez az inditáe JvágJ/ ée ez .a
sz1vbeli békesség, mindkett6 - az El.6 Krisztustól j6tt, amolybon minden
nyugtalan vágyam nyufialmat tnl.ál. t".
A enját állapotomat éo nu.~a isazaógkoroo6k6t, olc:lk ol6bb Krioztuot
nom iomort6k,. n...k6votkoz6 ttlrtónottol tudom mogvilógiton11 -.~zol6tt
n6hány óvvol
6hinoós idoj6n, volt agy tolcintólyoo ól.lóobnn lóv6
f6rfi, 'póriz nólkUl 6 o közel az óhholól.hoz. BUozkeaiS gből vagy ezégyonkov.ósb51 nem akart gyámoltalan helyzetór61 beszólni, som pedig segitségért könytlr6gni. Csak egyedUl .Istenhez tudott fordulni. Az imája h~
marosan meghallgatást nyert: egy kereskedő, aki röviddel ezel6tt idegen
orezágból-..vieszatért, értesUl t a ~yos állapotáról: .éjnek idején, ·utokban élelmiszert kUldött a lakásara. Ezen ima meghallgatásn~ nB&Y"on
örUl t 1 . letérdelt és kiöntötte szivét Istennek, és dicsói tette öt.
Nemsokára véget ért az éhinség~ Ekkor fölkereste ót a kereskedő ée anyn,y i- pénzt előlegezett neki, amennyire szüksége volt. Ahogj felismerte
a jótevőjét, őszinte hálával lábaihoz esett és megcsókolta. EJckor ráismert, hogy j6tevóje ·a saját bátyja, akiről azt hitte, hogy már régen
meghalt az ~ idegen országban.

ogy

.Egy Pandit. Egy napon felkerestem a zarándokokat egy Ganges melletti városban. /A zarándokok a folyóban a szokásos fürdést vé~ezték/ •
Eppen hogy fölálltam, odajött egy Pandit, letilt mellém és megkerdezte:
nTe is eljöttél a többi zarándokokkal fürödni?" Azt mondt§Ill neki: "Nem,
én már a hitem által Kriszt\ls vérében me~u.rödtem, és az 0 kegyelme által meg vagyok mentve, ezért nincs szilksegem a szertartásos fürdóre a
Gan.izeebe. Azért jötteI!I ide ,_4Qgy~a.ránd.okÖknak_beszéljek-az-Udvözitő----------ról"':-Amikor 1;1._~8.nc!i t_ ezt hallQtta,_ meglepódött; az én csodálkozásom
sem volt k:Ise-bb, mi~or ó sugárzó arccal mondta: „Ez remek, Swami; én is
azért vagyok itt". Ee nagy szeretettel átölelt. Mikor ezt többen ~ zarándokok köztil látták odajöttek, hogy a kettőnk között folyó beszelgetést hallgassák. ~nd a ketten prédikáltunk nekik az evangéliumró1,
ée ők figyelmesen hallgatták.
. .
·
Akkor az egyik zarándok megkérdezte: nTalán Krisztust Kriehna-nak
gondoljátok vagy pedig valamely más megtestesillése az Istenségnek?"
Ekkor a Pandit egy pár Sanskrit verset mondott el és8 igy válaszolt:·
Mi nem Krishna-ról beszélünk, hanem Krisztusról, a büntelen megtestesllÍésról ami a Shastras-ban van megigérve; mert Krishna nem azért jött,
hogy a'btinösöket ·megmentse, hanem hogy megsemmisitse őket; de Krisztus
azért jött, hogy megmentse a bünösöket" /1ft 9,13; Lk 9,56/.
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Mikor a beszédet befejeztük, a Pandit elvitt engem a házába és
bemutatott a feleségének éH két fiának, akik ugyan olyan komoly és
buzgó keresztények voltak, mint ó maga. L!ikor az étkezést befajeztUk,
még egy pár órát elbeszélgettUnk s elmondta nekem, hogy már sok eaztend6n át ~hhez hasonló mddon dolgozik az Urnak, és az ó pÍ'édikác~ói nyomán már so~an térte!t át a hitünkre. A helybeli misszionáriusok és keresztónyek nem ismerték őt, -·bár a mag, melyet elhintett kikelt és
nijvekedésnek ~ndult, de ők nem tudták, hogy - hogyan. /iik:4,26-29/.
14egkértem, mesélje el nekem,. ~ogyan lett keresztény, és 6 elmondta
nekem a történetét: nSokezor hallottam Krisztusról, de az elóitéletem
mindig távoltartott, és - amennyire csak tudtam - tartózkodtam a miszezionáriusoktól, a keresztényektől és az 6 Krieztusukt61. Egyszer ~tán
találkoztam két képzett férfival a Kumbh-Melanon /vallásos Unnep Indiában/ AJ.lahabad-ban, ezek a !1tkoe Keresztén1 Társasághoz tartoztak.
Sanskrit·tanitók voltak. Xl.6ször hinduknak tartottam őket, mégis lassanlassan, DBQ'~n világosan bebizonyitották, hogy egydUl Krisztus. a lleg- ·
vált6,-Néháni nap mul.va meg ie szUnt minden k~tkedésem·és'félreértésem
·'-á kereszténységgel· szemben, Akkor·ez a két Sadhu ~ Jumna~fol76ban_meg. keresztelt az ·Atya,' a Fiu és a Szentlélek nevében. Attól· a naptól az
·".°id6inet'és· er6met a Alegváltó szolgálatára szenteltem. Ha 6n 'azzal a kát
'IC•f'.·ksa dr_hu.~alt.~'i!e•.,~.. ·.:.'1,, ál
.... k. ?Z. t~,.•,.' volna1 t.· akkop .Vál.ósziriUleg.,·.,sohae~m.,,l~t,.,~~.~·. "f~,lna
·

"
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'do mezytU. tá~ •.. itEm. 'o k6t ,~n~hu :._ r~ij~~Ún, ~· Pnild~ t':~ -·~· gyordzntot odott oe;Yoo n9h6zoógoim tieztdz60t1ro •. Bzokot mondt6k pól..:
doult ohoSY''egyoo volláookbnn )n ttsrvdnyt ton:ltják, ugy' van ~'n'·bindu
vnlláo'brul• ia a Knrmn-ttsrv6oi /a toljoaitmdny da nnnnk fizeteóge/. ·
'A ttsrv~ny~senkiteom teaz' jó-vó. Cook megkUlHnböztoti n ióta rosezt61,
· 'vagy JcUlijnbséget jelijl' meg arrdl, hogy mit tegyUnk éa m t ne 'tegyünk.
,Még soha :senki: sem·teljesitette a törvényt, és senki sem·tudja azt
· ·teljeeiteni, <ezért' nincs meg _az emberekben a fel támadás reménye. Nem
-··azon mulik,· hogy a törv.Sny' Mózestől van-e, vaa Rishistól· /indiai lKSlo8',
a kegyelmet és igazságot Krieztue·adja. A törvény senkit sem tesz igaz". zá, ·csek„az~fgazeágosság fonto.sságát hangsulyozza,~ és ezt 'Krieztü·IJI 'adja
· azzal,'-~ogy .emb~rré lett·, bet.eljesitette a törvényt /BDm 5,19/. · Es
_·azáltal9 hogy a· saját ..életét adta oda, a~oknak. i~ életet ajándékozott,
. - akik. a~'saj·át bUneikben halottak. És amikor a megváltás mUvét bevégezte .
felkiáltott ,;Beteljesedett" /Jn 19,JOÍ'..
· · ·
· ·
. · .n:Most - filzte hozzá a Pandit - hiszek a oealádommal egyU'tt Krisztusban,:~·n!!m oeupán mert valaki az inségünktól megmentett hanem, mert sze..'mélye& meggyózódésból felismertük: - Krisztus valóban a mi Megváltónk
-'s ·megváltója a világnak" /Jn 4, 42/.
'.
·
· . · · - ..

á!

Kót teotvór. , E~móoik. rórfi~ nkivol tijbbozt;r tnlálkozt~: !~;)~~i
koroo&a, utáií mogtuldlto Krioztuat, o Mogvóltóját. ó io távol maradt a
láthntó ·egyháztol, óo n anjót módján munkálkodott éo kótadgbovonnatntlon, hogy a~ Ur megáldotta mllkijdósdt •. Egy napon ogy másik rórfi jelenldtdben egy nagyon órdekfoszit6 eaeményt mondott el~ munkájáról;
„Amikor én Krisztust mint .!Jef.áltómat elfogadtam és o elfogadott gngana
arra törekedtem mindenekel6t , hogy a hozzátartozóim megismerjék ot: '
Ahogyan András el6ször testvéréhez, .Péterhez ment /Jn 1,41/, \181 szÓ11tottam 4n ·.i.s először teetvéremeta - Megtaláltam a Názáreti Jézust o
megszab~ditott btineimt61 és, megajándékozott az igazi békével, &meiyet
sok éven át kerestem„
·
·
_
, Amint ezt meghallotta· dühösen rám orditotta _ Átok rád és a te bákedre 1 Te el akarod hagyni a hi~du vallást ée ezekhez a keresztények·hez csatlakozni, akikne~ a val1aaa nem más, mint csalás. szégJent hozol
a maSl!d és családod nevere. Akkor már jobb, ha kutba ugrasz. Ell Ishw&.1'hoz /Isten/ imádkozom, hogy visszavezessen az igaz utra, vagy .suj~sou
vaksággal, hogy az igazs~ot belásd ée a vallásodat ne hagyd el. Ell azt
mondtam neki: -. Ne mérgelodj, hanem vizsgáld meg magadban komolyan ezeket a dolgokat, akkor ,majd meg fogod látni, hogy melyik vallás hamis ás
„.·. 1·:. , ••: · -. · • .
·
..
·
·
.:. ·
melyik az igaz. Te imadkoztál az istenedhez, hogy vakuljak meg; én vi„
: • . ..,_·Egy 'egyiptomi lihslim •. 'Emlékezem egy hasonló
bizonyitékra, ami't
szont kérem az én Istenemet - aki a szeretet, - hogy nyissa fel szemeidet,
.nekem elmondtak, amikor Kairóban voltam. 'Aki ez't elmesélte, külsőleg
hogy 6t lássad és megismerhesd.
lihlslinnak látszott, de ezi vé ben keresztény volt. Ezt mondta s. "GyermekAmint. ezt hallotta, elhallgatott és csendbe maradt._Tö_bb_napon_át----korom·-óta-a-törvény-és-I-sten-parancsolataira-oktattak;-'"VaJ:óbazCatör--------•-------folyt~ttulCBes_z_él_ge t-ésüru(et-;-és-bl.zonyOS-faó--Után azt mondta nekema
· - véby sze~int akartam élni. De beláttam,-- hogy oly sokszor kudarco-t var--- NohP.t, nem lesz nagy baj, ha. te tovabbra is Krisztusban hiszel - és
~ ·1ottam, hogy a végén minden reményemet elvesztettem. Tudtam, hogy Ister•
nálunk fogsz lakni; el6reboci:-~tom, te innen nem mész el valamely M:i.szkegyes ée irgalmas, azonban nem találtam nyugalmamat. Valahányszor bUszióstelep baromf'iudvarába! Ezt válaszoltam: - Nem érzek sel!II!li vágyat,
nös állapotomra gondoltam,·tisztán felfogtam: Isten és a mennyország.
hogy a misszióban lakjak, mert én nem valamely Páter vagy prédikátor
szent; de én sohasem tudnék - még ha büneim me~boceáttatnak.is - beszemély~re való tekintettel lettem kereszi;ény, hanem kizár61Q8 Krisztus
·menni ·a szent ·Isten .jelenlétébe, mig a bünös lenyem át nem változik
akaratából, aki mindig velem van /llt 28, 20/. Azután elkezdte velem naé·s, meg nem tisztul. Eveken át tanulmányoztam a Koránt, a Hadith-ot és
ponta a Bibliát olvasni, és Isten Lelke elkezdett benne milködni. Isten
·más szent könyveket, hogy megtaláljam a módját,. hogyan szabadulhatok
meghallgatta az imámat és reln:iitotta testvérem szemeit, 'ák:i azért imád„·~. meg a régi lényemtól, hogy üdvöt és uj életet nyerjek; azonban minden
kozott, hogy én vakuljak meg. 0 most nemcsak test s:aerint, hanem lelki
· fáradozásom hiáb~ volt •• - L!égis, köszönöm.IStennek a sze?:"ete:ét, begy
kapcsolatunk révén - igazi Testvérem. Aztán odarordul 't a mellet'te levó
még mielőtt elindultam Ot keresni, máris 0 keresett engem. L:ég amikor
férfihez és szólt: - Ez a testvérem. Akkor ez is elkezdte bálatel't
én őt és ó eneem megtalált, még gem ismertem Ot tökéletesen, e.mig ujjá
könnyek közt elmóndáni keresztény tapasztalatait, és mi hárman együtt
nem születtem. ~Iost ismere~: ~z 0 k~pmása bennem van, és mióta a világ
letérdeltünk és imádkoztunk egymásért. Aztán elköszöntünk békeköezöntéssel!'
·

~:·:,::.'"THUdrW

teremtetett az enyém volt és én az Övé. A ezivem most telve van b4kével
mert megtaláltam a valódi iszlámot /békát/: Jézus Krisztust a.kii ke- '
ree~tre feezitettek, de örökké él. Az életem hátrn.levó részát az 6 ezolgálatában töltöm el.
Azután folytatva a szót hiányolta, hogy az egyházban a lelkiálet
~ly alacsony fokon áll és hozzá~ette: "Jobb lenne nekem a Nilusba ru.J.adni, semhogy az egyház tagjakent mcgkereeztelkednem· mert tagjainak
a6 életmódj~ sokszor csak kevéssel jobb, mint az én rági vallásom követ 1 nek. Hire volna jó a tövieekból kiszabadulni és a bogáncs közé esni
~gy 01mocsárból kijönni és az iszapba elmerü.ln1? Ugy tunik hogy job•'
t
tartom magamat valamennyiUktól, és kapcsolatban nJu.adok az 4u
Urammal, hogy.bármikor,és bárh~l bizonyságot tegyek róla. Hizonyosan
hiszem, ho~ 0 a szolgálatomat elfogadja.
.Ez ~z ember jól ismert~ a kelet! és nyugati keresztényeket, ismerte
erkölcsös, lelki- ée s~ociál1s életilket. Sohasem lett volna tQ8ja az
egyháznak, bár Krisztust elfogadta; mert ugy találta: egyes egyházakb&D
hi.ányzott az együttérzés, a szeretet éea.kereaztény közösség.
é. Ez a tényálláá felhi~ja a keresztényeket, hogy ébredjenek és ismel"j k fe,l felel6esésllket, - mert ez a férfi semmiképen nem egyedUláll6.
Sokan - hozzá hasonl6an - akiket egyes egyházak hidegsége eltaszitoU
távol tarto~ták mngu\(e.t; ..;, ,és Krisztus maga fogja nekik - a Xrieztu~
nélküli keresztényeknek
mondani: "Sohasem ismertelek titeketl"

·

- 12 1'gy Sikh sardar.

Egy napon elmentem ef;J 1aluba prédikálni, mel1nek
lakói fóleg Sikh-ek voltak. Ami.kor rájöttek, .hogy éb egy áttért Sikb
Tagyok, hevesen elle~eztek a prédikáci6mmal és el.kezdtek engem tégla.darabokkal dobálni. Ült köztük egy rér!i, aki !igyelmesen leste a dolgot. ~z azonnal felállt és intette az embereket, hogy hagyják abba ée
megvédett engem a támadáeukt61. Késóbb megtudtam, hogy 6 egy tekin~é
lyes és befolyásos f"óldesur. Amint az emberek elkezd~ek szé~oszlan1,
elvitt engem a lakására és szere~ettel megvendégelt. tiikor kipinentem
magamat félrevonul tun.k és fenntartás nélkül fel tárta ezivét és elmondta
a következőt: ~ár évvel ezelőtt elmentem egy qrszágoe vásárra, ott
volt egy·ember~·ak1 vallásos könyveket árult. En is megálltam ott és
megnéztem egy .c.vangéliumot. Egyes hil követői az A.rya Sama;l-nak /egy
19 sz.-i hindu mozgalom/ közbeléptek, leintettek engem ée máeokat,nogy
il7en kö~eket ne vásároljunk; de egy Sadhu, "aki mellém jött megszó181 t: ~-Nem nem\ ne~féljetek és ne legyetek szilkkeblUek~. Ez a kön7.V,
bárki olvasta, meg senkit sem vezetett roeszra;'··azonban sokak életet
megváltoz~atta. -En magam ~s szoktam ezt. a könyvet olvasni •. Ha a hindu
'buddhista, "iezlam vagy más vallás olyan gyenge és' olyan kevés bizonyit6
.. e~yel )>ir,. -}_logy ;ennek .'a k6~ek:~,8J.BZerl1 olva_sáea. ama.zokat fCSlUl~~a,
'··1egy6z1„~ akkor egy ál. talán ninos"értelme azokban hinni•·· Jobb, ha egy · ·
il.Y.en vrillaot k6votunk - .· wói · 8-'ttSbbi:oke"t fl;SlUlmul'jas ez megsznbadi t~n
követ6it 1 a bUnt61, ozd tl\l. mogor6otsdnok .60 gy6zolmoook looznok~.,
· i i,11.;„Erro .·'.:.' folytO:t~n ·a· Sikh <-'-olkozd6d6tt 'ogy vi:ta· oz Aryn·Somay-ktJvot6
6e n ,Sodh!J :ktsztstt. En nzon.ban Ügy :t~ttom,~ ahogy 6 ·Sndbu· tan1fooo.l tnJ · mogv9ttom ·az .E.'vo.ngóliu.mo-t·~·óo. o·l.montom. ;~f!.jn_áloD\, 'hogy .azzal.. a Sndhuvn.l már
<nom·,tnXilkozhnttom •. Ahogy: hnznórtem,, elkemdtom áe naponta' tanulmányoz..
tam· nz/e,vángé~iumot•. GEs .o.z.;ugy·,:hatQtt '..rám, ··~ogy raz óletemet terj~een~
.;-.megváltoztatta'. .Most ·már".·tUdoms · egyedUl Krisztus az ón· Megváltóm ée u
az ·egé'sz',világ ~gváltó~a, -áe naponta el..mond·om azt 'az ·imát,' ame~e.t a
- tani tván1ainak. te.a1 tott. Most szivemben tökéletes báke vent. amit ·azelcStt
sohasem· iSreztem.; Szivem mél.Yéból" megköszönöm Neki;· "és· bármuor. alkalom
eyllik hirdetni fogom az ő áletet-ajándékoz6. tanitását. -·Idáig·' ieme. · rem a-Lélek-keresztséget, de a vizkereszteéget nem •. Jleg·tudsz engem ke~·reeztelni? ·~rt• én már öreg és·:gyenge v~ok,: már nem tudom a házamat
elhagynF.és'' olyan· idegenek kö;ött éln1''!/misszi6s telepen/,. akik akár
- :indiaiak,·'-akár nem "indiaiak. Ok már egész· termászetilkben·· eUrópaiak" let- tek~„ de erkölcsileg és lelkileg semmivel se ~obbak az én· mépemnél itts
hanem· bizonyos·· dolgokban még sokkal rosszabbak •. EzenkivUl ugy· gondolom,
-··az-nem Isten akarata., ''hogy innen elköltözzek és náluk lakjak. ,xétségte. len; hogy egyesek közUlük 1gaz.1 keresztén1ekj azonban többségében nem
' ~obbak ~emmiképen, mint a nem-keresztén7ek. obbnak látom,-ha itt mara"dok·ás·megteezem az Urnak amit tudok ás amire· képes vagyok; - és körn··nyes·· szemmel hozzáfUztes .;... ha ma jönne, vagy váratlanul elhivna az 0
~elenlétébe, semmi esetre sem fog magát6l eltaszitani" /Jn b,37/. ·o
· .ihogy;,1gy-Ul:-t'--és:_a-szemé.t-töröl-te,..:..e1kezd.tem-a~eé.ját-él.mény.eimet-ée _ __
Uldöztetéseil!let részletesen elmesélni, ·és Isten milyen-csodálatosan. men- tett meg.· Egy pár napig nála maradtam, és 6 cinden esetben. segitett prédikálni." Miután én nem keresztelek, tanácsoltam neki, hogy hivassa vala· melyik misszionáriust ás ugy járjon el, mint az a férfi,. akiből az Ur
_egy .lég16 gonosz lelket Uzött ki: - Jézus haza küldte, hogy·valamenn1i
'hozzátartozójának igazolja, milyen nagy dolgot müvelt vele az .Ur. /iilk 5,19·
··_·:~7VUem"éeyem.szerint jobb lenne, ·ha az ujonilan megtértek~ aliei7ett
- ""hogy. saját hozzátartozói és barátai köréből elszakadnak, a saját házaik. ~ban ·lakjanak tovább,. hop„_itt tegyenek bizon1ságot hitUkr6l. ""Akkor azál·tal, hogy szembe kell nezniök az üldözésekkel és harcolniuk: kell, megerősödnek. Kétségtelen, hogy sok veszélyt, kisértést és kellemetlenséget
kell vállalniok. llégis meg kell fontolni azt is, hogy az u~ környezetben,
ahol mentve vannak a vérrokonsá.Rt61, ~anolyan nagy veszelynek és nehézségeknek vannak kitéve. A salet egyéni tapasztala~om szerin~ azt mon0

- lJ danéms a nehézeégek - habár más jellegilek,- ugyan olyan nA~ok, mint a
régi otthonukban.
~
Ebben a fAjezetben ignzolni kivántam, hogy: Krisztus mUvének az átélése nem szori tkozik nz "alkotmányos" /hierarhikus/ egyházra nanem 8
nem-keresztények között sokkal nagyobb aré.nyokat ölt mint am~nnyiról
tudomásunk van, vagy fölbecsillni tud~uk:. ~a az kétságat kizáróan igaz·
- emberok ~világnak minden fajtájábol továbbra is be fognak menni az
Isten Orszagábai. - mig sokezer 11 az Ország fiai" közill a látható Eghá.z
tagjai - a killso sö tétségra kive~tetnek /lit a, ll-12/:
0
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Keresztények Krisztus nélkül..
Az elóz6 fejezetben sokakat láttunk olyanokat, akik nem sz~itanak.
keresztényeknek, azo~ban szivükben igaz! keresztények. Ebben a fejezetben látni fof?juk,. hoe;y sokan,. "akik született keresztények, mégis 11 nemkereeztéeyek .• , Krisztus szava: nEn vagyok az ut, az igazság és az élet"
/Jn 14,b/. Az' utat csak akkor ismer.jUk, ha· rálépilnk; az igazságot, ha
teljoo szivUnkből keroeeUk1 óa nz 6lotot, ha azt 6ljU.k.
.
· Von ook UBYnovozott korooztónyi a.kik nom vÚBYlltllc orro nz utrn lópni
nz igozoógot mogiomoroi, vnf!:J OeYá: tl\lán ozt az 6lotot 6ln1. I~ oom.m1 '
r6ozUlc ninoe uz ignzoóg mogiun1oróo6bon, som tupnoztl\lntulc urr61 nz élotról, runoly oz Elő Krioztuo-i ólot, - óo olhogyjlik nz utnt, nogy oujá~
utjniknt járhaoaék, melynek vógo a puoztuláe. Ezórt nomcoo.k KrisztuanélkUliok ós oaját maguk hitetlenek, hanem eokkal roeoznbbak mint sok
nem-keresztény.
·
·
·
· '
., .Övéi ne~ fogadták be. /J.n:l,ll/. s k
ti ..c,
··
,
o nyuga
c:u 1 amban, amelyeket
keresztenyeknek iemerUnk, kiterjedt szociális ás politikai szabadság
alakult ki; ez közvetlen eredménye a kereszténységnek, - Krisztus tanitásának. -14inden népnél találunk számos igazi keresztén1.t· azonban mégsem állithatjuk egy népről, hogy annak minden rétege tökáletes keresztény. Véleményem szerint azok a népek, akik !ölemelkedésilket a krisztusi
killdetés á1dásainak köszönhetik, a mai időkben el!ordultak T6le, és
parancsait nem fogadják be. A népeknek 0 t személyesen Udvö zi>tD jiilrnek
kell'ene elfoga.dnio~. Ahelyett azonban nagyon sokszor elbagyják és nem .
tisztelik olyannyira, hogy az istenségét is megtagadják. Ezért beigazolták Krisztus szavait, amelyeket egykor mo~d~tt: nKi megosztotta kenyerem, sarkát emel te ellenem" /Jn lJ,18/. Oveihez jött, nogy őket elesettségWtből és bünös romlottságukb61 fölemelje az életbe, és visszahel1ezze
az Istengyermekség állapotába, - nde övéi nem rogadták be".
Egy-di"ák.
Egy kongresszus.után - melyet Cambrid~eben /13EH./ tartottam - jött hozzám egy jóképességU indiai diák. Indiaban egy missziós
iskolába járt. Azt mondta nekem: - amikor ebben az iskolában járt, a
szive nae:ron Krisztushoz vonzotta, ugy, hogy elhatározta, hogy keresz•
tény lesz. Elment egy mi3szionáriushoz és kérte, hogy keresztelje meg.
De a misszionárius nem teljesithette kérését, mert még nem volt.meg
hozzá a kora, melyet. az állam a keresztség felvételére előirt. li:indazonál tal ugy határozott, ha az elóirt kort eléri, megkeresztel teti magát.
Ezek megtörténte után belépett egy ~issz16s Kollégiumbe, és kés6bb a
szülei kiküldték Angliába. - nAmikor ide készültem,-8mondotta - natp'on
örültem,hoey az a szerencse jutott nekem, hogy egy keresztény orszagba
kaptam kiküldetést, hogy ott képezzem magamat és lelki áldásokat nyer..:
jek abban ez országban, ahonnan·a mi j~ misszionáriusaink jöttek. Azonban, mikor egy bizonyos időt eltöltöttem és láttal!l, hogy az emberek itt
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milyen életet álnek, alaposan kij6zanodtam. A vakációm alatt ótmontem
Franciaorozá&ba, Svi:íjcba, Németországba és más nagyobb államokba és

Ub:J találtam: ott az emberek rosszsbb pogányok, mint n nem-keresztény

orezágokban. Liert ha ezekben az országckben /Indin, Afganioztán stb.l
az emberek nem hinduk, ekkor muszlimok; hn ne~ !!IUezlimok, akkor vaJ.amilyen más vallást követnek. De hát ezekben az európui orazá.gokbans ha
nem_kereazt~ny, akkor nincs továQb, és nincs selll.I!!iféle vallásuk, cea.k a
vilíiBiaeeág, az ony~gi érdekek. Es ez nemcsak a nsgyközönséere vonat. kozif.t hanem ugyanulP" némely magas képzettaégü vczetó személyiségekre
is. Dlég a enját taneraim közill is egyesek u~ nyilatkoztak: - ők nem
hisznek ef!3 kUlön vallásban; valamennyit cgyform;fuok tartják.
AzonkivUl találtam egyeseket, - azok közül, akik keresztényeknek
vallják magukat, - e.kik gyökerében támadták meg a kereszténységet:
6k a keresztény hit fundamentumát, - Krisztus istenségét tagadták.
Amikor én ezeket a dolgokat felismertem, először Ug'/ elfogott e.z aggodalom, hogy - ha én Krisztus kö.zösaégét és szerotetét elóz6 életemben
, nem izleltem volna meg, akkor.. teljesen vallástalanná lettem volna és ·
.·Kr~sztusban való hitemet ~lvesztettem.volna.··Igy történt ez egyik bará~" tommal; · ó ,hitt Krisztusban a ·Me·gvál tóban, azonban nem volt mélyebb va.1,~lási éliény~ ~ele;· Kit~rt~Wl: helye:selte a~~ az ál.litást, hogy a keresztényeég nem. ttJbb, mint. a ezdpnok'' a·. ezinleleee, éo azt mondtas ha viaezatér Indiába, akkor'meg fog~a·mond.nni a"mieozionáriueolcnak, 11a·a koresztch:iyaőgbon oeyóltlllón igazodP. ·yuu; okkor jobbon tonnók, hn vioozamonn6, ~';'nok n onját niSpUkhöe: áo l\Zt :tnni tnn~l mort nzoknaJt nnrorobb ozllko6B\Lk
·'vl.ln rá, mint nokUajt:•. :b'lhntároztl\111 - gy fo jozto bo n látognt6m', n
• ,f1atol diák• hO(lY oohonom leezok tagja valcunilyon ozorotot nóllcU11 ogy. h,~;no.k, hnbór 1 .runennyiro lohota.ógoo, kt>votni akarom. az ón Orrunnt óo
·.
,.;, ·Ot szolgálnl. nkororn,;· '
·: · „,
,, · v ·a i. 6, s •á g - ~~ ~iőz6 té~ához·. Igy válaszoltam neki: ~Teljes.
mértékben egyetértek veled,_mert en ugyan olyan tapasztalatokat szere~
. tem. TUdom,. nagyon sokan vannak,, e.kik'-keresztényeknek nevezik magukat
.anélkül,.- hoey .Krisztussal_kapcsolatban valamilyen tapasztalatuk lenne.
_ .l:in ugy hivom őket: .:. Keresztények Krisztus nélkül. Ha egy egyháznak a
. tagjai .Krisztus-nélkül.i .. életet élnek, ekkor .az: Egyház l!:ereszténysé~
nélkül. Vallás olyan keresztén1ekkel, akik tagadják Krisztus istensegét
valóban Krisztus-nélküli_kereszténység. lilint a hilvely gyUmölcs nélkül,
test lélek nélkül. Kulturális és erkölcsös élet, - legyen sz bármennyire
szép -·hasonlit egy·hideg élettelen szoborhoz. Ne engedd magagat a felfogásodtól eltériteni. A hiba nem.a mi élő Urunkban van. Nem 0. tagadta
· meg őket, haneo az eI!lberek, akik Ot nem értették meg ~s nem követtéki
. mert nem adtak Neki .alkalmat, ,hogy életüke·t megv-ál toztas3a és ezivüket
paradicsommá~aleki tsa".
·
u

Krisz~s ·iste:isége • · -~1lielótt Krisztus istenségÚ -meg· a.karjuk ismerni.
•-----u-j·-teremtmény ekké-k~l-1-válnunk-.-Ré gi-lén;y-ünk---bünö ssé günk-é s-el e se.tt----~
ségünk - nem képes Ot. mlj!gismemi.· Nekünk--u-j életet és uj lényt -kell·-magunkra ölteni, mielőtt Ot meg.ismerjük, aki k é p m á s a a láthatatlan Istennek, - és e.kinek képmúsára y a g y u n k t e r e m t v e
./Kol 1,15; - 3,10/, csak ekkor fogjuk Ot megismerni, mint az nige.z Istent"
.
L; '
,
.
·. · · · .
_/l.Jn 5,20/.
elegzet es lélek. Az. ember nemcsak az ősállapotáb61 ·esett ki, ha. ···nem halott is. Azért nem .érzékeli Istén ~elenlé.tát,. mely bennünket - mint
a levegő ~ körillvesz. -Ef!Y. halott neI!l lélegzik, sem a levegót nem érzi,
amelyben :feksz:ilc. ·:·:Ue;yanez áll az em'uerre, aki a bünben halott: sem Isten
jelenlétét nem érzi, sem az i.r:tádsáirlehelletát nem lélegzi m~ába.
Amikor Isten Adómba az élet lehelletét lehelte, akkor ó neló lélek"
lett /l,:.;ózes 1,27/; n:égis,.a bün miatt~lett ez .a lélek halott. le;f
ezUkség_volt arra, hogy az Llr az élet lehelletét ujra bele lehelje.
/Jn 20,22/.

- 15 A világ Világossága /Jn 8,12/.
--;----~
A napot csak a saját vil.SD'osségában .lathatjuk; és a „Világ Világosságát" is csak a saját t'ény""%ben láthatJuk és ismerhetjük fel. Azonban mielőtt láthatnánk kell hogy lelkiazemeink megn,yiljane.k. lciégis a vakok és azok, "kiknek' szemei vannak és
nem látnak" /Ln!: 8,18/, haaonlitanak a ba&olyhoz és a denevérbez· ezeknek van U&Yan szemük, de a nap nem használ nekik semmit.
• .
Krisztus kinyilatkoztatása.
·
Isten-ismeret /hit/ és lelki felismerés
nem fUgenek az evilági ismeretektől. Csupán „-izmus" és 11 ológia" sokszor
haszontalan; sokkal inkább elnémitja a lélek belső hangját és helyette
meg~zólal az ember; „okosság" hangj~, és ez - ahelyett, hogy az igazsáp;
utjara vezetne - tevutra vezet. Valodi lelki relismerést csak e.z imádságból és elmélkedésből nyerUnk; mert akkor Isten szól az emberhez szivének ti tkoe kamrájába, és ott halljuk „csendes, szelid hangját". h7enk~r Isten ~inyilatkoztat a gyermekeinek olyan dolgokat, amelyek e világ
b~lceei el?l rejtye vannak. M~rt azok nem tapasztalták meg az ujjászületeet, pedig egyedUl ezáltal UJ Istengyermeki viszonyba léphettek volna
Vel~. Jézus kinyilatkoztatja magét az embereknek,- akik benne hisznek ée Onmaga által az Atyát is /Mt 11, 2b-27 /. - „Aki ismeri /az Atyát/ .Se
megtartja parancsaimat, az.szeret engem. Aki padi~ szeret engem azt
Atyám is szeretni fogja.· Szeretni fogom 6t én is ee kinyilatkoztatom
magomat neki" /Jn 14,21/. Világi tudományt ooak kópzáo í'tuitio/ által.
nyorUnk, do lolki iomorotoket ooak /1ntuitio/ - bola6 mogvilágitdo
által nyorUnk.
.
Epy nmor:lkni tunár. D
· .ogy intolligono ombor, - nki azintón
. oetonban
·korosztény volt KrisztWJ nélkUl - nzt kérdezto tólom1 „Ha Iaton a ozeretet, miórt rejti el magát a világtól? Meg kellene mutatnia magét hogy
az em~ereket megmentse a tévelytól és a saját megsemmisitéailktól~.
. Ezt valaszoltam: „Egyszer kinyilatkoztattt;l magát Krisztus által, és most
ie megmutatja magát minden embernek, aki Ot teljes szivvel keresi. "Igaz,
ö a szeretet, de egyben emésztó,tüz is ~Zsid i2,29/, mert mindent elemészt, 8.I!li tisztátalan, szentsegtelen es az 0 akaratának ellenáll.
A nap mele~e és .világossága által se~iti a fát növekedésében, de ha a
fa valamikepen beteg lesz vagy más karosodás éri, akkor ugyanaz a nap
nem eegiti azt, hanem hősége által elszárad. Ennek nem a nap az oka,
hanem a fa állapotából adódik. Igy cselekszik a szeretet Istene -· az
élet Világossága - is: minden módon segiti az embert,hogy.lelkileg felnójjön. De az ember a maga lényével ezt az életet-adó Világossá.go~ a
saját megsemmisitésére is használhatja. Ez hát az egyetlen utl ameiyen
Isten valami.képen az egész világmindenságben az embernek - e.k az O
~épére és hasonlatosságára teremtetett - ártani tud: ha az ember engedetlensége és esztelensége által saját magának kárt okoz, és a saját
maga ellensége lesz".

Hoe;:y-áfi-árthatWik-masokn·ak. Ha ee3-ember Isten nélkül él és ezáltal
önmagát már annyira megkárositotta, hogy szellemi felfogóképessége és
érzékenysége eltompul, akkor elkezd másokat támadni. Mert ha a belső
érzéke már annyira jutott, akkor már halott és már nem tudja, hogy másoknak - akik hozzá hasonlóan tagok Krisztusban - kárt okoz. Ha ó mások
érzékei iránt szellemileg éber volna, akkor ahelyett, hogy kárt okozna,
a javukat keresné és azt a szándékot teljesitene, &:1it a Teremt6 életével el e.kart érni.

Egy gazdag férfi. Európában találkoztam ef;;Jsze.; egy 1·ért'iv~, e.ki- f
nek tekintélyes vagyona volt, és eEyben filozófiailag is igen kepzett
volt. Azonban sem gazdól;:Jága, sem képzettsége„nem tudta szivének a békes. ség utáni vágyát kielégiteni. Röviddel előtte hogy találkoztam vele jónéhány országot beutazott ~s olyan helyet keresett, ahol nátralevó nap-
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jait bóker:néeben el töltheLné. Ami után _kuto.tott: P.<fJ ?lya.:1 or~zá.g!i;znely
getéaUnk alkalmcival, elmor.:!ta n<Jke:;i n :mjút törté;1etét: "Naponta hálát
ac.:r. tul 1"leleg, sem tul hideg: ,si:m ve:J:.:.,:;l;:;:!:;: tiet~r;se~~~ •reg:,r l!ltlrg~„o ,roac!1Jk latennek az álc.:ísok.~rt, GJelycket Jézus l~rim'.tus által kaptam, óa
1
varok nincsenek; ahol a azociulis és ember~ crk~ lc~- .íl.la~otok _kiele-;
bev::.llor.i CTr.nee3égP.aet, ho;;y Kri::iztu::it nem vnllhato:n meg nyilvtí.nosnn.
gi tóek. "Ilyen helyen - mondotta - a.karom. ele~i::i'.1 hut1·al~vo .. nar-Jai t baH::. ezt rne~-ten~ém, akkor neme snk az alcttvalóim, hunt~m o.z angol uralom
keaségban eltölteni". Amikor ez a kereszteny hrl;SZ tu~; nelktil - hanouis, mely magát kereuzténynek va.llja, azonnal r.1egfosz~ana. R trónomtól.
16a.n Noé p;alambjéhoz - a föld í"elüle ~én ner:: -+..:.üt!l t nyughrü;,-et • megE7'ért ie csnk angol, éo nem keresztény u_ralornnak nevezhetjük, mert ők
undorodva" vis~;;atért Svájcba. Amir:t be:.Jzálcottünk, 8-::t m~nrJte nekem:
inkább csak politilrni ügyekkel foglalkoznak, selll!l'1int vallósi tényezók„Arra vál ialkÖztam, hogy a vHáf;:~t k~!:iilu~;:r.zzam,, hOol;,'Y "az_ ~le~ gondjaikel. Ter:nészetesen tudom, hogy inkább a vallási kötelességeimr~ kellene
és bajaitól met:;llleneküljek. De miert Jott on .!:.'uropába? E„t va~aazoltam
gondolnom, és nem arra, hogy jor,o.imat föl kell adnom. Mint uralkod6
neki: "A földön oehol sinc:; oly en hely, amely önnek va~ b~kl. má~n~
Í
fe jedele:n készen kellene lennem a trónomat Annak akaratáért föladnom,
békességet tud adni annak a belső vá9J'nak, amely_ Dem testi ertlekbol 1~
~
aki énértem mennyei trónját föladta.
knd hanem - a lélek aóvsrgása. Ez vegre is csak vbenne elégUl ki, aki
!I
Restellem hogy el kell mondanom: - mlelótt az un. kereazt6ny orazáa l~lket és a vágyat teremtette. Az én utazásom fócélja nem haaonlit az
gokat felkerestem, lelkileg jobbsn éreztem magamat, mint most. Magrúönéhez En azért jöttem, hogy Krisztusról tanuaágot tegyek, Aki a lel11
milltem mikor odaértem és azt a sötétaécet láttam, mely oly közel van a
kemet békességgel -töltötte be. Utazásom második oka az, _hogy a~ ugyneveVilógossá~hoz. Ha én ezt tudtam volna, akkor soha sem mentem volna oda.
zett keresztény országokban tanulmányozzam, hogy' néz ki az. e~berek élete
Valódi szandékom az volt mikor oda.mentem: hogy az ósegyházhoz menjek,
Krisztu~sal.és Ki-isztua nélkül. Il}iután több orszá{;on keresztül utaztam,
r
- ott ti9zta tejet igyam ús az erésitó ételét egyem, hogy mnjd viasza..
észrevettem: ,azok akik befogadták öt, - a 1:1ok világi gond és baj elU1
t6r6sem után a valUoi ós úllnmi kötelességeimet jobban teljoei thesaem.
„nér.0-.:.::'az életvit'~lUk.boldog; 'azok viszont,. akik Tóle elfordul;~nk.. - ·
Azonban az ilye"n tej helyett 11.kört adtak, ás kenyér helyett követ nyuj·hnb"ár mindenben b6velkednek ·ás aaját;.;tulajdonna.l ,rendelkeznek -. nem ietottok ·nekem, - és amikor vi"aezatértem rosszabb voltom, :mint azol6tt.
marik a. eziv · bókes13égé~; Igazi .keresztényeket sátrokbtm ugy~nugy, mint
M.Sg
ml~e. dolgok ·ia voltok, de. nem e.korom óket előhozni. - Ezzel mégsem
1
polotúlcban. toldlhatok boldogan; lllilig az uaynov~zott ke1·eaztonyok, aom
nlcarom ozt mondani, hogy u.korooztónysóg lcudnrcot vallott; hunom nz ombon lelki boldogaágot,. oum u b6ko?oógo_t nom iamorik, t;molrot ~ l\ losrolc tngndt6k meg tlo hUtl.onolc lottok hor.zt.1 • .t:z nomcook e. k!:izn6pro órvó..1
ozol)Ónyobb igazi korooz~ónyok t\ losnugyobb. uzog6riy 01:1E,1lk bon io tn1~noznyoo, hnnom 6ppon ugy u vnll1fooo 60 poli tikui vozotókro io. M6gio, hngytulho tnnk.
juk ozt rnoot. - lmAdko:rnon órtom, hogy Ioton oositoon du vozdroljon 011.
·
som, holl:{ nzt tohoosom run:l. rám tartozik".
A világ Megvt.ntcSja. ~ nUgyo.nnzt a kUlöuboógot"lcoronztónyok óa nemEz iO Of!Y p1.íldn o Krioztuo-n~SlkUli kereszt6nység 1'it:1ol111eztotóeóre
koreaztányek között - _folytatto.m tovább - nemcsak nyugaton t~p~oztnl. ~nm,
h intéoére, hogy felébred jen áe lússa be, mennyire bUtlen lott a Valóhanem· kelcten is; és c·z gvakorlatilag mutatja - .Kriaztuo a. v~leg, Üdvöeághoz. - Ahogy
Ur ezólt: „Gondold meg ••• tarts hUnbánatotil ••• k:Ulönzitóje'."Ahogyan csak-egy· nap van az.égen, m~ly egyt"6rmán vilagit keleten
ben föllépek ellened és elmozditom helyéró:' a.:.gyer~.atar'fódil.t /Jel 2,~/.
á.s nyu~ton, ::ugyanugy, ~sak.. e~ ~az, igazi v~lé.8osaág, mely minden embert
Ahogy a Maharadzsa mondta: :.. olyan közel van a aöté:tség a világossághoz;
megv1lágo·ait·, Aki-·a vilegba· jott fJn 1,9/. • · .
.
· ·
·
ha azonban ensed~tlenség és közöny miatt magát a gyertyatartót ellökik,
,Az e:;berek - ugy keletön mint nyuga~on - v~lamennyie~ gyermekei, egy
mekkora lesz ott a oötétség 1
Ja ugyanazon Mindenek-Anyjának, az, egy~aznak~ as .. - _~l tekintve egy par
felUletea kivételtől - az· emberi len1 es az o szukocgletai az egész viÉjféli napfény~ Dacára a megismételt figyelmeztetcisnak,az emberek
lágou ugyanazok. A tapasztalat meggyó:::óen igazolja: . csak 0 ~ valaki
1
meggondQlatle.nok és közönyösek maradtak; b~hunyták szemilket a Vilá.goslétczik, aki minden eober szükségletét teljesen csi~e.pit~l. tudja: de ez
eá~ óa Elet el<ll·a eötátben. Bgyik nyáron Eazak-Euró~ában ~ártSJU •• ehol
csak' azoknak .lehet::;égee, .akik az 0 akarata szerint elnek •
a nap éjfélkor som nyugszik le. Ott irt nekem egy sved bEJ.ratom: n0rven•
dUnk, ho-'"'"
önt az éjféli napfény országáben láthat"juk'1 • Ln i~
. 1i'! a t e r i · a· 1 J.· z m u s. Az európai azt kérdezte:
„Lli t ta,rt ön
OJ.
r:>J, válaszolé
tam: „Valóban, ez az éjféli nO:pfény országa. De ebben az orazagbnn m g
a materielizl!!Usról, mert· a keleti emberek be~nünket m~terir:;Iia~áknak
sokan vannak, akik - dacára az i~ezság életet-ajándékozó su6arainak, neveznek" •. Azt mondtam: nSem az anyag, sem maa dolog on.magaba.n nem
még mindig a aötétségben töltik eletüket".
.
rooaz hanem az azze.l való visszaélésből szárme.zi.li: a rossz. Ha az e.ny a.e~t a'rendeltetéoének me&felelóen használjék, akko~ minden ~e~dben van.
Egy né!:!B. Sok ember ugy él, mint uz álla.tok a mezőn. Vnn nyelvU.k,
De ha. azzal lelkilnknel!:- vagy át akarjuk kielégi teni es. igy ~;zivunkben
b
'l i ·
· ák
·
k"" ··1 i l' 'ulc
··
euJmak
·-----helyt-adunk-nelr.1-, -akkor-elI"'Ol!.la-l-"\a-ot-t-az-lstent-l!le2'.l-l-l,·eto-hely,·e-t-,-m_eg------------de_neru_tudnak- esze n -SS-De!!! :-nincs- ozo n va o~ -scmd-Oakill!leb
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.sem másoknak. Az álla toknak- van -~ wi nyelvük, de nem. tu n
e eze n :
semrniGiti lelki érzékünket, es a-lelkünket ugr~noly~- ~le~tenn~ tesz '
de nincs ia miről beszélniük, kiveve egyes érzelmeket, melyeket hanggal
mint magn az anyag. Ez .1,1 materializmus· megtalálhato tobbe-kev~sbé __ uey
vagy viselkedésükkel kif~jeznek. - Az.emberek, akik nem éln~k EZDll~mi
keleten mint nyugaton Az anyag arra van rendelve, hOg"/ azzal ~elkünk
életet haeonlitanak az állatokhoz. Sot, bizonyos szempontbol azoknál
„házát'' /testUnket/ f;nntfl.rtsuk és mérté~k~~. használj~. Ha az i:i-n;:a~
rosszabbak, mert az ökör ismeri li gazdáját és a SZllI!l:Ír a jászolát.
használatában a törvényes határokat tullepJux,__ 2-..\l;lcor_v~s~zautas~tJUK •
Ellenben az ember, a teremtés koronája,. nem ismeri Grá.t /lz l,lJ/.
a lelket a m1;sodik helyre, és az any~got eme~·Jük e.z imadas helyere, cs
A nyelve nag'/o~ors a hazugságra, de lassu az i.ge.zságra; mert nem
ennek a végsó eredménye - lelkünk szetrombolasa"
·
ismeri az Urát, Istenét /Jer 9,J/.
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· E'"' I::aharczaa. A ko··~„·lmultban et:r<; i"ndiai í"eJ'edeleni megb_ivott a p_a,""'
-~
t:>.1
lotájéha, ah~l három napig a vendége,voltam. /Su~ar S. i~eJá~en I~d~a'!Jan a" e.n,c;ol ta'"tományol:on kivül, meg kb. 500 feJedelemseg le_teze "t
·
O .b~ut:;zott néhá~y nyuGati orsz~got, és
b~zon;:os fokig b~iolyá.solt~
ót e n"ur.~ti materializmus és az ottani eletmou, ue neo anryfira,btOG:f.la
lelki ·;loÍ~ok iránt közöl:lbössé vált volna. _E[::íik ~ste '· szeme yes e~ze_ -
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•
Sokszor csodálkozunk az olyan emberek világi sikerein, al-~ik nem fogadták,be az Igaz~ág.Lelkét, sem ~t nem isme~.
Sein!!:ifP.le lelki megfontolas nem tartJa oket vissza, es - hogy célJukai
elérjék, _.mindenkor készek az ~sazség hangját visszautaeitani ée az 0
követ~sét megtagadni /1k ~6,8; l.Kor 2,1~/. Sokan hordják e. keresztet
vállukon, ha.bár némely e;;: - nem r.1incen.ki! - ol;;anoJ:t, mint Cyrenei Simon,
8
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aki a kereoztet· csl\k kény::::zerból v1 tte /~1' 15, t>l/,. neqi készséeeeek, hogy
Krisztussal hordják a keresztet, még kev.~Rb~, hof:,• Ot Jröveasók, pedig
naponta a saját keresztjük_et hordjáJ:.
.A mágnes é 3 a kereszt. Ic;y szólt a.z Ur: „~n pectie, ha fölmngaeztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok" /Jn 12, J2/. Ez azt jelenti,
hoe;y végtelen szeretete, amelyet a kereszten kinyilatkoztat, mint egz_
mágneo,_ vonzza D!Rgához az eobereket, e.ki csak hagyja marrát vonzani; és
azut8n azt ki7ánjn, hogy ahol 0 van, a szolc;ái is ott l~Q'enek / Jn 12 1 2b/.
Azonban, ahogy a mágneaacP.l magához huz, - nem aranyat varsy ezüstöt ugy vonzza Krisztus kPr~sztje n bilnösöket magához, akik igaz bilnbánattal
és saját tnsédikbcn Hozzá fordulnak; - de nem vonzza azokat, alcik ~ saját ~azclagságu.kban biznak éa azzal megelégszenek anélkül, hogy az 0
életet élik. - A két férfi közül, akiket Krisztussal keresztre feezitettek, az· egyik bünbánattal, inségében Hoz;,ö fordult ée - hallotta aszavát: "?i!a velem leazel a pe!"'-dic.:somban" flJ:;. 2J, 4)/. Á máGik azonban nem
tartotta ezUksége:mek El- bünbána.tot, nem fordult segi ts~gért Hozzá, ezért
a bUnével halt meg. - Es mi lesz .. a vége azoknak, akik Krisztus nélkUl
.halnak meg? Látni fogják Ábrahámot és a prófétákat Isten országábcin,
,_ keletről és nyugatról; északról és. uélré1,·.- .a<.onban ők: keresztények
~risztus nélklll, nők ki lesznek taazitva" /Lk 1),28-29/;
------- ,0
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- 19 Más szóval: aki magát megtagadja, megtalálja öil.lllllgát, Istent és minden
mást; aki pedi~ nem tegadja meg magét, lelki önf:/il.kosnágot követ el,
mert saját magat ál.litja szembe Isten akaratával.
Bizalom a gazdagságban •
Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, nem
aratnak, sem csUrökbe nem gytijtenek, de fészket raknak kicoinyeiknek.
Ezzel szemben az ember, aki itt vet é~ arat ~s begyiljt, azonban a saját
és gyermekeinek a jövő /örök/ életére nem rordit gondot; bizonyos, hogy
gazdagságával együtt, melyet összehalmozott, megsemmisül. ~~rt ez ez ó
hi blíja: a szivét a gazdags~ához ·kötötte'· és azt nem Isten dicsóségé~
és embertársai javára használta /U!. lb,9; 18 122/. Arany, ezüst és e világ gazdagsága sohasem tudják önmaguktól a3 ehségünket csillapitani,
vagy a szomjunkat oltani, - ezek csak eszközül szolgálhatnak arra,hogy
azok hiányának kinját enyhttse. De mindenkor igaz: ·hogyha a vagyont hel1esen használjuk, akkor ezek eszközei lehetnek arra, hogy barátokat
szerezzünk naz örök hajlékban" /~ lb,9/.
. Elrejtett kincs. Arnny, ezUst és drágakövek haszontalanok, mig a
földben nyugszanak. Ugyanez a helyzet az Istent61 kapott erő, képesség
és az emberi vagyonnnl: ezek, ha nem használják, értéktelenek. - Ha
azonban Krisztus egy.keresztény ember életébe belép, akkor ez~ket az elrejtett értékeket' napfényre hozza éa hasznáJ.jn őket hoe;y nz 0 tervét
o földC>n olv6gezzo1 - n hul1fozokbdl "omborhnlóozoknt" oainált, tfo .raj„
tuk korosztUl vi tto vóBhoz az oml>orio6g mogvál tt\ol.tnok Urtik torv6t.
Az nrony n bónyn m6ly6bon nom tioztn, nzórt tiozt1 t jók tUzbon. A gyómónt t>nmngóbnn alnlctnlnn, azórt kell formálni 6a coiozolni. Haoonló
módon tiaztitjn mag n Szentlélek tUze a keresztények ~letét a ealnkt61,
óe a kereszt ·által nlnkitja és csiszolja őket nBZ~P formává és szikrázó
bril~iánsokká", akik Isten fenségé_nek fényét vieszatil.krtizik.

· Valódi ke~eeztények ~emcsak Krisztussal vannak, hanem 6benne:áinek,
Egy amerikai ilzletember. Amerikában egy üzletember azt·mondtá neés 6 él' bennük. J:;s mert 0 örökké él, veleTognak él,ni örökké, aki halála által legyőzte a halált /Jn 14,19/. De ebbén az uj életben nemcsak
kem: nEn keresztény vagyok; azonban, - bár megteszem, ami erőmből tel.ik önmagukért élnek, hanem másokért, me~ az emberek társas közösségi szeltudom, hogy· nem vagyok olyan tökéletes ·aho~ Isten akarja. Gondolja a~, ·
leme megköveteli: az Istennel való közösség mellett embertársainkkal.
hogf ez· az én megvál tásomat gátolja?" 1 gy válaszoltam:- uÖlyan tökéleteval6 érintkezést is keressük, és - ugy a saját, mint mások örök boldogusek.t mint ahogy azt ?i!ennyei Atyánk akarja, csak az égben lehetünk. Mégis,
· lása attól ·függ; mennyire segitjük kölcsönösen eeymás boldogulását. J.z
az u kegyelmével elérhetjük.a tökéletességnek azt a rokát, amit egr ha·önzés· megmérgezi a közös boldogulást. Azért, amikor Urunk ezt mondta:
'
landó ember elérhet. A mi üdvösségünk nem att61 rUgg, bogy már most tönSzeresd·felebarátodat mint.teDI!lagadat" /Mt 19,19/, azt akarta: - ahol
kéletesek legyünk, hanem - miután meg vagyunk váltva - eln·yer;iilk végiil
val6di:szeretet van, ott önoagától kifejezésre jut.az a kivánság, ho~
·a tökéletességünket. Ne legyünk türelmetlenek amiatt, ht>Q', itt e .tha.181.ra
másoknak jó sora legyen·ós másoktól csak azt várj~ el, B.t:lit ómagn kész
szánt test"-be vagyunk börtönözve. A testünkön mindig egy bizonyos menyadni. Ilyen módon n mennyei Atya jelenlétében az 0 gyermekei· megkapják
nyiségU szenny tapad; de az nem árt, ha azt naponta lemossuk. Ez érvényes az ember belsejére is: ha vannak is h~báin.k és gyengeségeink, az·
a kölcsönös boldogságnak jutalmát.
·
nem árt, ha Isten lelke; - a.ki életünknek Elete és lelkünknek Lelke ...
Ö n z é s~ Az önzés minrlen rossznak és minden nyugtalanságnak a
bennünk lakik, és ha életünket napi imádság által tisztán tartjuk.
gyökere. Az önző ember keresztül néz másoknak ezernyi kedvességén, de
Azonban, dacára mindén mosakodásunknak, nem tudjuk megakadályozni, nogy
nem felejt el egyetlen jótettet, runi t ó mánoknak tett; a saját ezerny.::.i~___________t_ee:tilnk,-=.-ha_a_lélek_egy.szer_elhagy.ta~--szé-tbull-jon.-Ugyanugy-történik:----11-----h-i·bt.it-elfele j ti,,-de-másoknál-a-légyból-el:efántot-c-sin-ál-;-Ezert. mondta
velilnk, _emberekkel·,_ .ha Isten Lelke a-mi-engedetlenségilnk folytán elhagy,
az Ur: nAki utánam aknr jör,ni1 tagadja meg magát, vegye föl lferesztjét
akkor bekövetkezik a biztos megsemmisülés és lelki halál" /tt6m B,9-11/.
mindennap és kövessen engec" /llr. 9,2J/. ~~ önmagát.megtagadja,_hOQ'
Isten akaratát teljesitse, az eQ'ben a saJnt ak:aratat is teljes1ti,
A világ dolgainak helyes használata. Nem helytelen és nem káros
me~t ez enn~z akarata, aki őt alkotta. ll: tudatlanságomban beképzemindazon dolgokat használni, amiket Isten teremtett, feltévs,hOSJ hálem magamnak, hogy az én utam a legjobb; mégis rájö_vök arra, hogy semmi
lával .és azokat kellően értékelve használ~uk. De veszélyes ekkoi:-lehet
mást nem tudok, mint a7.t az utat járni, .mely~t Isten mut~t nekem. Ha
a használatuk, ha 8 azivüclrben Isten helyet a teremtett dolgok foglal.~gyszer fölhagyok azzal, hogy Isten utjaval ellenkezem, ~s magamat az
ják el. Nem éllf!türik viz. nélkül, de a vízben sem. A vizet inni kell, de
0 o.karatának átadom,. akkor a békém ujra helyreáll és ujra ös·szhB?}gban
nem szabad belefulladni. Ha nem iszunk vizet, akkor szomjan halunk, ha·
vagyok \•ele. ·Ha az akaratomat Neki odaadom, akkor megtalálom a bekémet
viszont elmerülünk benne, ugyancsak halálunkat leljiil5' benne. Azért ugy
abban hogy Isten akaratát teljesi tem. Ha pedig ellenkezőleg renntartom
kell használnunk a világ dolgait, hogy testUnket erőben tartsuk; akkor
rnagem:iak, hoe;;r a saját akar~tornat .köve~sem, · ~kor __ nemcsak a saját .~anem hatalmasodnak el, és nem fojt~ el bennünk a lélek lélegzetét ratom nem teljesül, hanen meg a kepess~eeQet is tonkreteszem a saJat
á á
.
akaraton véghezvitE:léhez, - r.ert amit te~zek nincs összhangban Istennel.
az im ds got.
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A tökéletességünk. A
t
ak
t
. ... nk a vilá g b an, de nem
======~======··" z 1 s en
ara ·ll az: e 1 ~u
a vilá~ból, hogy - a.mig benne élünk önmagunkat es másokat megmentsUnk,
Egy csonak a vizbe való, de viz nem lehet a csónakban. Ha a csónak megtelik vizzel, akkor el kell sülyedniei és akik benne Ulnek vizbe rul.ladnak. Igy leD'enek a keresztények a vi ágban, de a világ ne óbennUk. Csak
. ezen az uton ÍOQ'lak ők és övéik 3értetlenül a célhoz, az égbe jutni. Ezért, - .folytattam tovább - ne hagyja magát az Uzletétől nagyon kimeriteni, hogy semmi ideje ·ne maradjon az Isten-szolgálatra és az imádságra.
Ne engedje, hogy a világ és annak szeretete betöltse a szivét, neho~
azok eluralkodjanak rajta; hanem emelkedjék ezeken felUl, hogy ön {f:IOzedelmesk:edjen fölöttUk. Mi magunk még nem ~agyunk tökéletesek; ezert
nem lehetnek tökéletesek a gondolataink és tetteink sem. Azonban ezek
a hibáink ne csUggesszenek el, mert n tökéletes~ég csirája most bennUnk
van, amitől függ az eljövendő tqkéletességünk. Es 6, aki bennünket
fia1vá fölemelt, fog minket az. 0 .~dejében tökéletessé tenni".

- ?.l -

Az Istenszolgálat és a rnunkr. különbüzó ut.;ai Ch
.
,
" '.
ikagoban egy másik

~elkcsz azt kérdezte tólem: „llii a legjobb mód ja az istentiszteletnek

es e. keresztény munkáncic?" Ic,y válaszoltam: „W.ndenkor bármilyen módszert használunk, az a fó, hogy Istent lélekben és igazságban imádjult.

Kelet~n, amü~or az eoberek belépnekaz istentisztelet helyiségébenl

levetili a cipőjüket; nyugaton leveszik a kalapjukat. Azonban a „lelek
és igazoág" nem függ a cipőktől vagy kalapoktól, sem a lábaktól vagy a
fejektól, hanem - a szivektól. Ami a munkát illati: az a munka a leg~obb,
amely nem az ember akaratának a fUgBVénye, hanem isteni inditásb6l történik. - A sz.ektákban vannak férgek, ók arra pazarolják minden idejUket,
hogy má~ szektáknak a hibáira rámutatnak; azonban kihagyják a számitásukból az Elő Krisztust, pedig méeis O minden ténykedésnek a tényezője.
A lényeg az: igaz tanui legyünk, é3 tanuságunk tapasztalatból fakadjon.
Isten nem akar hamis tanuságot, sem a „gonosz tanait". Aki ilyen bizonyságot tesz, az önmagát nagymértékben károsi tj~ /Ik. 4 1 34-35& Ap.Csel 19,
15-16/. Aki csak tud valamit Krisztusról, de Ot magát nem ismeri, szól.. imádsdg és munka. Erről kérdezett. engem egy lélkész: „Többet imád.jon bár „emberek varg angyalok nyelvén", de bizonyságot csak arról tehet,
kozzu_nk-e r vagy többet dolgozzunk; vagy osszuk el idónket a kettó köakit~ személyes . t~paaztalatból _isme_r."
..
„.
zött?" Az-t. feleltem: „Mind a kettő egy:formán szilkséges. Imádság munka
I
·é ·
··
·
·nélkül ét>P olyan rossz, mint munka: imáelság nálkUl. Az ön faggatásának
. · ·; eten megi'smer se.'. .Mielőtt. felismernénk Istent, kell, hogy lelkikielégi Ms.ére: ..- egy. kotlóstyuk eg:j ~homályos sarokban Ul- a fészkén, bár
eró~et éa .. beleó érzdkeinket ":' amelyek a bUn miatt elhaltak: - uj áletre
a tojasait múr kiszedték. alóla •..-:..·Eppen olyan gyUmiHcstelen azoknak az
~bresszUk. Egy ·dormeeztó •. hideg napon egy vak ember próbált olvncn1 n .'
élete., akik a tev~keny életbóLviaazahuz6dnnk éa az idejUket toljooon
vakiráaoa · Dibliáb6l; do az ujjai llnnyiru m~g vol tolt dermedve, hogy ogy
imádodgban'töltik.ol".
·
• " ·
Dllót ..oom tudott kivonni. Aztilii odament a ktUyhóhoz, hogy fölrnologltoo
•
.
•
„
·
dormodt ujjait. NóMny po'ro mulvo megindult o v6rlcoring3a ov. ujja1bon,
, , Krio.ztuo. kinyilotkoztotáon: A: lolk6oz megint Jcór<lozotta „Miórt
ós, 1& tudott mór olvooni. - Hnoonló módon óloozti óa wologi ti :l:'öl
nem nyilatkoztotjo ki masát Kriaztua napjoinkbo.n, ahogy Pólnruc nyilatbol:.qó árzékdnk~t ·a Szentlélek tUz2 · imádaág óa magóboazál.láo /e~mól.kekoztntto ki ma:gát?" Azt i'oleltom1. „Nopjoinkbo.n io kinyilatkoztatja madéo~ - ~tal, éa mi kdpesek leszUnk Ot érzékelni éa jelenlétének örvendeni.
gát alkalmilag egyeseknek ozUkség szerint. Az emberi ezUkségletek min·
'
·• .
denUtt egyformák„ de azok lényegesen különböznek egymástól -rajtájuk
Közvetlen kinyilatkoztatás .. · Ha mi uj jászUletUnk és. Iaten gyerme:..
,szerint. Azért nyilatkoztatj~ ki .masát Ist~n, e- ak~ minden ember szivét
keivé les.zUnk .akk:or--Isten Lelke tani t mip.ket és val.amilyen nyelv se·1smeri -·minden igazságkeresonek,állapota es eztiksege szerint.
gitsége nélktiÍ közöl velilnk lelki: igazságokat. Ha mi lélekből ezUlet.-: „,;,Isten ·a mennyben és a földön hirdeti hatalmát, bölcseségét és dics6tünk, 'akkor·e. lélek nyelve anyanyelvUnk le.sz, és olyan könnyen 1·ogjuk
· ségét, kezének csodálatos müve által, de az ember, aki bizonyog módon
azt megérteni', mint a· ·gyermek édesanyja nyelvé't. VéleményUnket valaa természet nyelve, - hallgat~ Isten bölcsesége és be.te.Ima az 0 teremmilyen nYelven mondjuk ki, de a lelki ember megérti a lélek igazságait
tésében ~ilatkozik meg, ~e amikor .saját magát akarta kinyilatkoztatni,
anélkül, hogy valamilyen nyelven kifejezné magát. Ha pl. egy gyermek,csak ugy·tehette azt,. hogy emberré lett. Isten kinyilatkoztatja magá!i
nek, akinek az aeyanyelve angol, a szót: Isten, szanszkrit nyelven te.napjainkban a mi elveszett· embe;-iségünknek - emberek által, akik az 0
ni tjuk: Iswara reten, de már korábban megvolt a képzete vagy megelőző
jelenlétében élnek, és akikben· 0 maga lakik.
•. .
tudása, amely Istenre utalt, :éspedig e.nélkül, hogy azt szavakkal közve-. ~zándékaink és kivánságaink mélyén, legmélyebb tudatunkban sokszor
titették volna. Honnan származott az? - A v~ ée siketnéma Helen Keller
megszólal egy hang: - tedd ezt, vagy ·- ezt ne tedd. Ezek a- hangok Istenmondja: - ő már· ismerte Istent, mielőtt az O nevét valamilyen emberi
től ·jönnek. Aki Isten közelében ·él, készséggel hallja ezeket a ·hangokat,
nyelven .·tudta volna. - Ha ez az ismeret nem közvetlen kinyilatkoztatás
de mások csak fáradozással, kényszerilen hallják. Ha ezeket a hangokat
volti akkor honnan származik? /Helen Keller amerikai iró /ez. 1880/,
halljuk és engedelmeskedünk nekik, akkor Isten akarata nyilatkozik meg
másfel éves korában megvakult és megnémult.
bennUnk. Ha viszont ezeket a hangokat, bár hnlljuk, ·de nem fogadjuk meg,
·
akkor csak önmagunkra hallgatunk és saját akaratunkat tesszük.,_ _ _ _ _ _-..,.------------;:V::::;e=t::;:é=s=a=h=o=m=ál=y~b=an=. Ami-kor-egy-ember-u-j-jászül:etett-és-Ieten-l}Y'er------u------·-Az-emblfrrrélelC egy olyan gyengéd valóS:Sg,~_hogy csak o1yan_finoo__
--mekévé lesz, megváltozik--az élete és a magatartása az előzőhöz kepest,
eszközzel tud megnyilatkozni, mint az agy: a gondolat, beszéd és tatés a világ mindjárt elkezdi különösnek és bolondnak nézni; szembetek kifejezésével. Hasonlóképen szüksége van a Szentléleknek is kihelyezkedik vele, vagy üldözni kezdi. A világnak ezen ellenállásán kifinomult .és megtisztult életre eszköz gyanánt, hogy oegnyilatkozhasson.
vül még sokféle nehézségen kell keresztül mennie, mert Isten akarja,
Ugyanis, :.Isten fenségének a fénye világit ja be szolgáinak az életét is,
hogy a .tökéletességet szenvedés árán nyerjük el. Ha ezek a nehézségek
hogy igy a világnak kinyilatkoztassa megát
és harcok számunkra. nem volnának jók, akkor Isten az életünkből távól.
·
·
• ·
· ·
tartotta volna„ De miután hozzá segitenek·, hogy a kegyelemben növeked'._ ·l·Napfogyatkozás. Krisztus szolgái h~sonlitanak_e.holdhoz, amely a
jilnk hagyja, hogy ellenUk harcoljunk._Hát ha Isten nem akarja, hogy a
fényét a naptól' kapja, és a földre·csak közvetve sugároz. Gyakran a
gondoktól és szenvedésektől szabadok legyilnk, - miut~ ezek csak a mi
nep és a föld közé kerül, ezáltal napfogyatkozás jön létre. Ugyenigy
javunkra vannak: miért kivánnánk mi azt, hogy ezektól szabaduljunk?
lépnek Isten m~ltatlan szolgái sokszor Isten és a világ közé, és igy
Nézzük a buzaszemet, amely a földbe van vetve. Nap mint nap harcol a
eltakarják az O arcát az e:aberek 'elpl.
sötétben fölfelé, mig véere a szalmaszál a földből feltör a világosságba ée a melegbe, amelyek őt termékennyé teszik. Ugyanigy van ez az
emberekkel ie.

-
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weghalni ~s elni~ Ahogy a földnek bizonyos területén az éjszaka
csak néhány órán át tart, vi::;zont a 1aúf::iik területen több hónapon át,
ugy van ez e mi életilnkben is: vannak örömteli idők és vannnk szenvedéssel teli idők, és mindnyájunknak végső fokon át kell haladnunk a nhalál
árnyékának völgyén" /?.?..Zsolt./ Akik életükben a keresztet hordozzák,
valóban mondhatják: nm.nt halálraszántak, de mégis élilnk" /2.Kor 6,9/.
A fa télen lehullatja leveleit és ugy tüni.k, mintha elhalt volna, de
tavasszal ujra átáramlik benne a~ élet ós ujra kizöldül. !EJ történik
a keresztényekkel is: az Uldözések idején a halálra kószü1, azonban
mindig ujra felujul az élete. Dacára minden szenvedésének néletUk: Krisztussal az Istenben van el:te jtve" /Kol J, J/. A Golf áramlat··a trópusi
meleg'vizeken át jön az európai ezáraz földre és megóvja azt a tél pusztit6 hidegétől. Hasonlónn miikörlik az Isten Lelke: átáramlik az igaz keresztények életébe és megtartja őket minuig a szellemi egészség és Hröm
ntUzében".
u_

,

.,-·:. Öröm a: szenvedésben. Az igaz keresztényeh"1lek,. akÍk Krisztusban élnek, - 111ert a világ Uldözi őket - elnyomást kell el szenvedniök, de ez a
szenvedés nem olyan nehéz, hogy őket megse1111piaitae, mert mindennek k<Szepette hamarosan tudatára ébrednek,. hogy az El6 Krisztus velUk van, és
:. a szenltedéelllc ·~Hrömre fordul":>./Jn lb, 20/ •. Ez azonban nem azt. jelenti,
hogy· a· azenvedéeért, vagy ha 'véget 6rt n szenvedée, ozUkségozerUen tlrijmnok ke:µ,_ktl_yotkeznio • .Mósio, .itt egy .nagy igu~aúg rejlik, ~omely mólyobb,
mint wni't„ n vildit vn.lnhn 1o ki
tnlálhnt: -· mngőb11n n ozenvo<lcSoben OQ
. ooodólntoo: öröm lolontkozik. 1 Móg ha mindent Al lobotne vonn_i·, nmit a
vilóg oz~ tsrömro ozUkoógoonok to.rt, mógoom tud'Jo tőlllk oonki som .elvonni
azt n oeodál.ntoo ts.rtimtst. Nom ogy· VO.FJ:J kett6,' ha.nom milliónn vórtonuoágukkal' ignzolták e szónak oz ign.zá:t: oz Ö n 1 gája édes." óa az O·'itterbe
könnyU" /.Mt 11,JO/, éa ezeket a tényeket csodálatoo módon igazolták.
Valódi Mke--csak akkor. adódik, amikor a teher.' tényleg rajtunk van;' és
nem··akkor,·_iimikor leveszik rólunk. A világnak. nino.s.tu.domása erről~a
nagy csodáról, ·sem elhinni. nem tudja.•'>· , ,
., • ·
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Ami.kor látták, hogy egyetlen szóval sem tudják őt Krisztusban való
hi1éről letériteni, kizárták a kasztjából és a saját házából. Nem panaszkodott, se nem sopánkodott, hanem örömteli szivvel dicsérte Isten't
és elkezdett testvéreiért imádkozni. J.zután elindult a 1'olyón keresztül
egy másik városba.· A folyó ott éppen nagyon széles volt. Alig nogy elérte a komp a folyó közepét, heves vihar támadt föl és relboritotta a
kompot. =Az utasok közül többen belefulladtak a vizbe, és Moti Lal ugy
menekült meg, hogy átuszott a tulsó partra. - A.mikor hazulról elzavarták
sok mindent elveszitett; és most a folyóban is elveszitett néhány holmi~.
Ezek utén már csak pár rupiája maradt, - és azt is elvették tőle a rablók a dzsungelben, ahol partot ért. !gy a hazájától, barátaitól &e pénzétc51 kifosztva és magára hagyva állt a világban. Ha ő az Elő Krisztust
nem tapasztalta volna meg és nem erósödött volna meg benne, most összerop~ant volna. Killsőleg ugyan mindent elveszitett, de a békessége1 és
az Ur jelenlétének tudatát nem vehette el tóle senki. Elmesélte a történetét a rabl6knak, akiket ez nagyon meginditott. Aztán telve örömmel,
szivbeli békességgel és könnyes szemmel mondta a rablóknak: nT6lem mindent elvettek, de senki sem tudja az igazi gazdagságot elvenni tőlem,
·amit Krisztusban kaptam''.
., : .Ami.kor a:rablók ezt hallották, visszaadták neki a rupiákat, ő pedig
utnak indult,,~be a,vároaba. Ott. maradt,. munkából tartoi;ta el magát, és
. ame.!1nyire tehette, bizonyságot tett "Krisztusról.
· ··
~Cl koroaztóny htllgy, uki ook 1d6t tliltHn
ozolgtlintÓbnn, 8YÓgyithututlnn botos lott ugy, hogy 18 cSvig ás:Y.hoz volt kötvo. szeretto:i móly ogyU ttórzóot tnnuoi tottok iránta, o.miiSrt
olyo.n· nehcSz kereeztet kollett olv1ooln1e, 6o nagy azeretottel. ds tUrerelemmel ápolták. A legnagyobb bánata az volt, hogy most nincs o.lknlme.
az Urat szolgálni. Sokat tépelődött magában azzal o. gondolatto.1 hogy
1
mennyit tehetett volna, ha az ereje megvolna, máarészt 1 milyen terhet
~elent 6 most másoknak. De _ habár nem tudta: az imádsága által talán
többet használt másoknak, mint amit tehetett volna egészségesen. Ugy
fekildt az á~ában, _mint ee:1 kedves ill~to.s vir~. Az emberek, akik megEgy koroaztény htllg;
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·használnak: n:emcsak azért, hogy gondjaikat feledjék, hanem hogy;·azál· .. , . Egr agn.osztikus. Ennek a hölgynek a csendes lel.ki tevékenysége olyan
tal ~tmen~tileg dcrüsek és jókedvüek legyenek •• Nincs annyi belátásuk,
érezhetöen.méIY benyomást tett, hogy egy férfi, aki a keresztény igazsá·hogy felismerjék: ha m~ ezek a muland6 ingerlos~erek-kellemesen hatgot tagadta, és aki ót évról-évre békességben és boldogságban fekildni
nak rájuk, akkor kell; hoey az az öröm, 'amelyet Obenne talál.hatunk,
látta el.kezdett ezen gondolkozni: - kell hogy egy mélyebb valóság le- aki mindeneket alkotott,·- messzemenóen fölülmulja azt·az élvezetet,
'gyen ~z életében, mert-csupán Uree hit vagJ képzelődés nem tudnának
.
és sokkal tartósabb. Ha csak egyszer megizlelnék az Ó jelenlétének
fneki soha ilyen bosszu időre békét biztositani. JOOst ujra el.kezdte taigazi örömét, akkor többé soha ·sem pazarolnék el drága idejilket R.rra,
nulmányozni az evangéliumot és Krisztus életét, és egJ bizonyos id6
hogy ilyen mesterséges örömökben mulandó eszközökkel·élvezetet ke.mulva meggyőződött azok igazságáról.
ressenek.
EJ.ment a hölgyhöz és azt ,mond~a neki1 '1Valószin~t~en, hogy én valaha
E
·
t' ;. i ák
a mi él6 Urunk memnent6 ere jeben e~ereszteny igazsagaban hittem volna,
· gy meg ero sz os. Hogy milyen balga a világ, éo mennyire val_ó_------------ha-én-önt-az-éle.t:b"en-nem-láttam-volna.-Sem-szép-prédikáci6k,-~em-a-meg-----ság-a-krisztusi---~eJ:enl~t-beJ?-nilnk?megl·áthat~':lk-a-k~ve~ezó-:pél-d-ábim,. _ __ _
·-győző teológiai érvek nem- tudtak-engem .fölrázni; de az ön-csodálatos
Egy Moti Lal nevü férfi, a.ml:kor ittas volt nu.nc enfele ertelmetlen e s
keresztény ele tének a csodája számomra a. legerősebb bizonyitékot jelenrossz dolgot szokott müvelni. Egyeseknek a szomszédok közül tetszettek
tette és ez éló meggyózó bizonyiték, melyre a.z én·filoz6fiai ellenvetés „hőstettei". és j,mrekeztek tetszésnyilvéni tásukat ki is fejezni.
seim ~em állhatnak meg. H~ ön az~ gondolja, hogy többet tudna tenn~, ha
Neki semmi szandéka nem volt a keresztényekhez közeledni. Mé~is,· ep;Y
egészs~ges .volna, akkor teved; mert ha 'ez ig~z volna, akkor Isten onnek
napon fölkeresett ee;y igazi hivót, erre a barátjának tiszta elete es
egészsé$et adott volna. De ebben a gyengeségeben olyan szolgálatot végez,
jósága olynn·mélyen hatott rá, hoey ettől~teljesen megváltozott. Amiamit egaszsége3állapotban soha nem tudna tenni. Ezt ~,állapotot ne„tekor a szomszédai ás rokonai látták, hogy mennyire megváltozott, ·magkintse betegségnek, hanem a szolgálatnak egy ,olya~ utJat, amely az on
haragudtak rá, elkezdték üldözni és azt„mondták: „IJost beszen~yezte
számára jobb mint bármi más. Ez nem egy halálos agy, hanem annak igazomagát és felhagyott minden valláosnl". 0 igy válaszolt: "Csodálkozom
lása hogy a~ örök élet Krisztusban lett kinyilatkoz"bBtva." - Ami.kor a
rajtatok. ·Amikor még részegen és ténylce,Piszkos volt~, ne~ hán~ta....
hölgy ezt az ujabb bizonyiték9t látta, hogy betegsége - h~sonlóen Lázár
tok f'el semm~t; most· pedig, hogy gonosz cletemet megbantam es Krisztus
hal ÁlÁhoz _ Isten dicRóségére ~zo~gál, c:sodá~ható öröme ,m~g nagJobb lett.
által az O megváltásában részesültem, azt mondjátok, hogy beszennyeztec
Igv bizonyult a nehéz kereszt sajat magane.k es sokak szamara áldásnak.
cegamat".
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Bgv örmén..v lelkész. Néhány héttel ezelőtt levelet kaptam egy örm~iiy lelkésztől. 0 azok közül való volt, akik évekkel ezelótt jelen voltak, amikor az örményeket ezrével kivégezték. Ezt irta: nSokezer igaz
kereeztényt szP.mem láttára v~geztek ki, és én magam is sulyosan megsebesültem ugy, hoBY mint halottat ou hagytak. lélelmetes és szivszaggatd
látvány volt, de egyben nagy öröll!Illel vegyitve.. Bár a térrie.kat és n6ket,
ijregeket é~ fiatalokat nagy kegyetl~nséggel végezték ki, - mégis val.~
mennyilik életében megnyllvánult az Elő Krisztus hatalma. Még a gyilkosok
is me'1epódtek, EU:ikor ezt látták. Lii annyi erőt kaptunk, e.mellD$ire
szUkeegUnk·volt. Egyesek közülilnk egész tisztán.látták Krisz~s- éa az
angyalokat, ée nagy örömmel oltalmába ajánlottuk lelkünket. Valójában
nom az öldöklés napja volt ez, hanem a mennyegzó napja. Én ie,kivántam
volna a vértanuk sokaságával elmenni; mégis háJ.é.t adok Istennek azéri,
hogy a· vértanuk seregéből kimentett, hogy továbbra is szolgálhassam öt,
· ~ ás elvezetett oda, ahOl "sebeim begyógyultak és ujra munkaképes lettem~.
.- • : Ep_y. m6.'sik örmény bar~tom is hasonló élméntrúl · i~ nekem, emel7an ke•
~esztül ment, de most nom ozUkeágee, hogy az o levelet ~tt.k~z~l.jea. ·
. 7 .~g sok -coocfálatos pHdát tudne.it ! ~-eJ.taozni, · bo,q a kf:!reozté~ · 61e11 ·
igazaagát és val6eágát bizonyitoam.: Teoy az, hogy minden nemzetben 6a
minden n6pnJl VWlnak fc:írfiak es nők,'. alcik Krlsztuaoal ólne~1. ós az éle- .
tUk gyUiutllce8t hoz ozámtalnn áldúaanl, om1 t Tólo kc.t>no.k. llll.lyon igazán
vignaztnld n ndpo e~drudrn, hogy ólotot-ndd jolonldt6t iwnori 60 a onjá~
61 tábon, tnpaoztol. tn uz· 0. fonoógo1:1 :1.g6rot6nok vnJ.6oágótz nlmo,. ón voletok vagyok mindennap~ a vilóa vógó1gR /Mt 28, 20/~
·
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életemben.·

, ·'Én ·egy.. Sikh c·se.ládban .születte~ /Rampur·, 1B89 •.szept. J//°·m~ly vB.1.lását illetóen,~a hindu vallást tekintette legHnyegesebbnek, és anyáz
volt e vallásnak~hüséges 1 eleven példaképe és képviselője~ Szokása volt
kora hajnalban fölkelni es rúrdés után a hindu szent könyveit olvasni.
Az:6 tiszta élete ée tanitása rám nagyobb hatása volt, mint a;ceal.ád
többi tagjára. ·Már korán, kicsi koromban belém·véate azt a szokás~,hoey
ha f"dlkelek akkor el só kötelességem, hogy imádkozzak lelki táplálékért
és Isten áldásáért, és csak utána fogyasszam. el a reggelimet: Néha mégis
azon voltam, boQ elébb reggelizzek. Azonban az én Isten:t"éló Bnlé.m belém sulykolta n~ha szeretettel, néha meg büntetéssel érzékelhetoen az~ ·
a_r_end sze r.t ,_hogy_~lóbb_Is.ten:t.rkere s sem_é s_azután_e gyéb_tennivaló imat.
Hab6.r én ekkor még tul.fiatal.voltBl!l-ahhoz, hol>Y ezt-~rtékeln1-tudtam
volna,annál inkább felismertem ennek hasznát kesóbb. Es most, valahányszor arra vieszagondolok, ·nem tudok eléggé hálát adni Istennek· ezért a
·nevelésért. Es soha sem tudok elég hálás lenni Istennek azórtl hogf nekem egy ilyen jó anyát· adott, aki kora gyermekségem idején be ém ömlesztette a szeretetet·Isten iránt, és az Istcnféhlmet •. Az ó szive volt az
én :legjÖbh teológiám; és amennyire tól"e tellett, jól .előkészitett engem,
~~gy· egyko! mint Sadhu /hithirdető/ az Ur szoJ!rilatában ~ödjek. ·

______

_: Eg;y Pandit és egy ·s~dhu_: tléhány évig an;·ám tani tott éngem a hindu
szent könyvekből. kés6bb ·A~adott ef::f hindu Penditnak /Szanszkrit tud6s,
oktató/ és egy öreg Sikh Sathunak. Ezek napcnta két-három órát szol!'-t:<>k
nálunk eltölteni, hoGY en~eD tanitcn.nak. A Pandit egyszerU tételeket
tanitott a hindu köeyvekbol, és al!likor meg'!1aJ.t, ee;y másik Pandit ton1tott a Szanozkrit-irásokra. A tiszteletre~éltó Sadhu a Grantot tanitot-
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ta nekem, vagyis a Sikh-ek szent irásait. i::n elfogndtam eme tan~ és
b~zonyos vi~sztalást is nyertem belőle; de én mégis éheztem a valódi
bekesség utan. Ok engem nagy egyilttérzéesel tanitottak: és a saját jó
tapasztalataikat sz1vesen közölték. Azonban 6k azt az igazi áldást nem
birtokolták:, amely után az én lelkem sóvárgott. Hogy is tudnának ók
azon eegiteni, hogy azJa lelkibékességet megtaláljam?
Az anám.
· •
Szokásom volt, hogy sokszor ejfélig olvastam a hindu irá. so~at, hogy valamiképen a lelkiQékeseégem utáni szomjamat csillapitsam.
Apam sokszor figyelmeztetett: nArtani fog az egészségednek, ha te késő
éjszakáig olvasol". Bá\o a szülői házamban sok minden volt, ami engem
boldoggá tehetett volna, az9nban ezek nem gyakoroltak: rám vonzó hatást.
Apám sokszor mondogatta: nA te korodban a fiatalok nem ~ondoln8J4ilásra,
csak a játékra, szórakozásra; hogy van az, hogy téged mar 111en tiat~
lon ez a szenvedély megfogott? A.- későbbi életben. van elég idó ezeken ·
a dolgokon elgondolkodn·i. Nekem az a gyenum, hogy te ezeket a bolondságokat anyádtól és a Sadhut61 örökölted".
.
·
~ ·A P~ndi"t° és, én ~
··)
·
· '..
·
'· .
· ··.
.· ·
• · Többaztir kártem a· Pe.ndi tot, hogy lelk1neh6zeége1m~t oszlassa.el. Ö.azt mondt91 it!Jgy tUnik nekem, hogy a te neháze.Sge14
egy egóozen,ritka jolone6g.,En..,cao.k,onnyi"t mondhatok nokodi ha feln6ez
"6s l.olkilog tt>bb .tap(\sztulnttnl d.u iemorottol~1-ondlkozol majd, okkor
.. ozok .. n nohózaósok nu:1suJc16l olmulnnk.· litoot no gytsttsrd mnendot ozokkol,
. ho.nom· todcl n~t, runi t npdd nokod tunóoool". - J::n podig azt mondtom nokia
nEs hn nomdlok addig mig moguUytsk, okkor mi loez? AzonkivUlnz óhoó~
nok és ezomjueágnnk n caillnp1t~aa nem fU~g n kort61 vagy, hogy valaki
kicsi vagy na~. Ha egy_ fiatal lcenyeret ker, akkor azt fogjátok mondani
neki: -·menj. jatszani as: ha !Jlajd megn6sz, és az igazi éhséget megérted,
akkor fogsz kenyeret ka~ni?J.Vajon a játék megnyugtatja ót 1_ ha. az énség
kinozza, vagy ~tkezés nelkül meg fog élni mire nagyra nó? J)!Ost kell nek; ·enni adni r. En:•most nagyon éhezem lelki-kenyérre. Ha neked ez nincse1;,
kerlek, mondd meg hol éé h~gyan juthatok hozzá. Ha azonban nem tudod ·
hol kaphatom meg,. azt is mondd meg nekem"·· A Pandi t azt mondta nekem: „
nTe ezeket a mély szellemi dolgokat most még nem ért.ed; ·a szellemi
életnek ezt a ~okát nem tudod egyszerre elérni. Aki el akar oda jutni,
annak hosszu időre van szüksége, - miért olyan silrgós neked oda eljutni? Ha ez az éhség ebben az életben nem nyer kielégillést, akkor a
te következő ujjászületésedkor elérheted, - reltéve, - bo~ tovább
fogsz törekedni ezért". Amint igy beszélt, fölkelt és eltavozoit, c1a
,feleletet nem adott.
A Sadhu és én~ A Sadhunak is beszéltem többizben·a nehézságeimról,
de ó ugyanugy, hasonl6 választ adott: nEzzel ne gyötörd magad agyon.
Ha eléred a felismerést, akkor mindezen nehézségek m.e~szilnnek". IQ
--------válaszol-tam :-,,Kétsé ge-t-ki záróan-igaz ,-ha-én-e zt-a-tökelete s-é s-leg-.---u tol s6 felismerést elérem, eltünnek a nehézségeim, de ezen a· fokon
mégis kellene, hor$Y az én gyenge felismerésem egyes nehézségeimet eltávolítsa, hogy kepes legyek a jövő_ben további megvilágitást remélni.
Azonban mégsem látom, nevekvó felismeréssel hogyan jutok tovább; mert
ugy néz ki, mintha a további felismerés odavezetne, hogy szükségleteimet és nehézségeimet még tisztábban lássam, és akkor hogyan fogok az ·
ujabb nehézségekkel szembenézni? Itt nemcsak felismerés szükséges, ha.nem kenyérre az éhezőnek; mert ha már az én gyenge felismerésem megmutatta a szülrnégleteimet, akkor a: magasabb felismerésem még több szükségleteimet fogja föltárni. Hogyan fogok én ezekkel t&lálkozni?
A Sadhu igy válaszolt: „Nem tökéletlen véges felismerés által, ha.nem tökéletes és végleges felismerés által fog a vágyad megnyugodni. ·
~:ert ha tökéletes megismerést ~lérsz, akkor 1·e1ismered: ez a szükséglet
és hiány csak e{fi csalódás, te magatl Brahma /Isten/ vagy,- vagy egy
rész belőle, - es ha ezt belátod, akkor mit kivé.nsz még többet?" De én
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kitartottam: nli!egbocsát, de én nem tudom ezt elh1nn1i mert ha egy rész
Missziós ~s állani iskola. ~
,
.. ,
,
lennék Brahmából, akkor képtelenség lenne bennem a csalódás. Mert ha
==;=:::::;:;::::::=:::=:::=:==:=:=:=:::=::=Ezutan tortent az eletemben egy másik
csalódás Brahmában /IstenbonL lehetséges lenne, akkor Isten is a osal.6változás. Polgári k~pzésem céljából er;y kis elemi iskolába küldtek, amedásnak lenne alávetve. Ha ezt valóságként elfogadnánk,_ a csalódás lelyet ~gy amerikai missziós telep.nyitott itt nálunk Rampurban. h'bben
győzte Brahmát, és Brahma maga a csalódás - ez Istenkáromlás.
az idoben nagy volt bennem az elóitélet a kereszténységgel szembben
Segitség helyett, ezzel a módszerrel csak egy ujabb örvénybe tasziannyira,. ~ogy vo~akodtam a napi bibliaórákon a Bibliát olvasni. A tanátottatok. Nagyon hálás lennék nektek, ha a tapaszto.l.at és az ismerei
raim megkoveteltek, hogy ezeken az órákon részt vegyek. Én azonban an1alapjén segitenétek az Istent megismerni hogy ezzel az éhségemet és
nyira e~leneztem azt, hogy a következő évben abból az iskolából kima.1
ezomjusá~omat Benne lecsillapitbatnám. Kerlek,
gondold meg! én nem relradtam es egy állami iskolát látogattam Sanewal nevil helységben amel7
oldódni· akarok Benne hanem szabadu1ást akarok Henna elém"• Ekkor
~árom mérföldre volt tólUnk /kb.5 km/, és ott tanu1ta.m néhány h6napig.
igy szólt a Sadhu: "~ermekem, nem érdemes most ilyen dolgokkal az id6t
En éreztem, hogy az evangélium mit tanit az Isten szeretetéről kissé
elfecsérelni. Majd eljön az idő, amikor te magaá"meg fogod érteni ezemegfogott engem, azonban még mindig hamisnak és ellenmondásosn~ tarket a dolgokat".
.
.
tottam. Olyan er6sen kitartottam a sajái felfogásom mellett, és a belaS
?dagi t
al6dt
S hol
tal. á.J.t
11 m1 tá lálék
nyugtal.ru.!ságom· olyan nagy vo_l,_i;, hogv egy napon apám ezemeláttára és
n cs
am.· e
sem
am meg ama sze e
P
o~,
mások elott eav Ujszövetséget ezétnptem és a tilzbe dobtam.
amel1 után éheztemi - és· ebben f#. nyugtalan állapotban maradtam mi.Íld.o.1
addig;migmegnem:talál.tamazE16·Krisztust
•. '·'··.•.
· ·. ..
0
._,,
·.: •.i
_ • ..i· ,,_.,.„
..
.,.• ,.... _ ,, __
,.,
. Az Él'Ki
r sz t us megjelen é ae. Abban az id6ben, az akkori felfogá.
. Hazugság és· lopás: A korábbt' áv~kben ·~ám. o.)„~lk~mbe ·~éste, hog
. som szerint azt gondoltam, azzal, hogy az Ujszövetséget elégettemLegy
a bünt.minden'formájábnn kerUljem, és minden émbor iránt aegit6kéez lej6cselekedetet .vittem véghez •. Ámde a azivem nyugtalansága egyre no~t,
gye~. - és s.zU.kségében rész_vét~el yieeltessem.· Egy napon, .amikor apám
~s ezután két napig nagyon szerencsétlennek éreztem magamat. Amikor a
egy kevéske„ zsebpénzt,adott_;nekem, kiszaladtam· a bazárba valamit váe&harmadik: nap ugy· éreztem, hogy ezt a nyugtalanságot nem tudom tovább
rolni. ·UtkHzbori ~találkoztam ogy. nagyon Hreg nénive1· · aki az éhségt61 · ·
elviselni' hajnali J óra.kor töl.ke1 tem, me"gt'Urtsdtom és 1mó.dkoztam1 ·ée ·a hidogt61. toljooen elepedt. Amikor t6lem sogiteAgot kér;t, olyan
hB vnl.6brui 08'f Ioton lótozik, ugy nyilotkoztnoen ki magát cSo mutnooa
.r6ozv6t fogott 01,·hogy az Hoozoo pónzemot odnndta.m uolci. Ahogy haza.-·
~og nokom az UdvHoo6g utjút, óo voooon v689t lolkom nyugtalonoágánok.
"órtom ozdltnm apÓIÍlrmk, hogy a(ljon! ofozogóny oaezon111ok ogy.·tolcnrót,mort
En vóglogooon ol~atóror.tnm 1 hogy hn oz nz imódoógom válaoz nólkui marad,
kUltinbon·'nqhidosbon megfagy. ~ olutoaitott óo ,nzt :mC?ndtn, hogy 6 már
nkkor móg hnjnalhaonelta olott lemoeyok a vne\tthOz óo az olhalnd6 vonat
ookszor eogi tett. rajta_ óo most már a ezomezédokon" a: oor, hoey 6k ie mer.·
ol6tt· a fo jomot a oinro toozom. EgiS azon róln6gy. óráig rolytnttnm az
tegY,ók a mngukét. · · '"'· .
,:· ..... ·_; . .
.~ t .'· ·1 •• ,:e.'
imámat áe vártam, hogy Kriebnn vagy Buddha, v"agif valaki máe a b.indu
i_
•
Amikor láttain;"' hogy apám nem akar oog1ten1,-' akkor ti tokban kivetnezentek" közUl mutatkozzon meg nekem.
·
.
·
-._.tem 'a zsebéből _tit _rupiát, amit „a szegéni, néninek .oda akartam adni, hogy
· -Ők nem.jelentek meg, ehelyett azoban egy fénysugár bevilágitotta
_vegyen rajta egy.takarót. Az a gondolat, hogy segiteni tudok neki,öröma-szobámat. &l kin1itottam az ajtdt, hogy lássam, honnan jön a fény,
"mel_:töltö.~· el; a~onban az a tudat,'-hogy én most bUnCSz6 vagyok, ~kinoztP
de kint minden eCStet volt. Ujra bementem és láttam, hogy a 'fény folJa lelkiismeretemet •. A·: szorongásom még nBQObb lett; amikor apám este
ton erősödik és alakja, mint egy_ fénygömb helyezkedik el a pad16n. Es
megál.lapito,tta, ~·hOQ az öt rupia hiáeyziki s nyomban ·megkérdezte, nogy
ebben a fényben nem a várt szemelyek jelentek meg, hanem az · •.
.
én vett~m-e.. el, de én taga~tam. ~~bár a büntetést· elkerültem,· egész
·
É 1 :Ó K r _i s z t u s,
_
·
éjszaka~nem tudtam aludni, 'annyira. ki~ozo.tt~a' lelkiismeretem. Kora regakit. én halottnak hittem. Soha, mindörökre _ nem fogom elfelejteni az
gel odamentem
bevallott·am
és hazugságomat
O di csos
"' é ges, szeretettel teli arc á t, s még kevésbé a szavakat, mel7e1 és vissza.adtam
a.pénzt. apámhoz,
Hár félnem
kellett\ a·bünömet
büntet~stól
annak elV1selésére
szivemben felkészUltem. Az~nban büntetés helyett karjaiba vett és kö~ket nekem mondott& nMiért üldözöl engem? - Lásd én érted
·
nyes szemekkel ezt mondta:·nFiam, én mindig bi~tam benned és most tiszés az egész világért meghaltam a kereszten".
tan bebizonyosodott, hogy nekem igazam volt". 0 nemcsak megbocsátott
neke~,„hBnl!le az öt rupiáért vásárolt az öreg néninek egy takarot és neEzek a szav~, mint egy villám, beleégtek a ezivembe, és ekkor a padlókem is ajándékozott még egy rupiát, a.mely:ért szabad volt ·nekem··valami
ra estem Elotte. A sziv~m kimondhatatlan örömmel és békeséggel tel" .be,
édességet·vásárolni. Mostantól kezdve apam többé nem-szabadkozott; ha
és az egész életem megváltozott. - Most a l;'é~i Sundar Singh meghal~ valamit kértem tőle·; én pedig a magam részéról megt'ogadtam, hogy· soha.és egy uj Sundar Singh született, hogy az El.o Krisztusnak: szolgáljon.
sem fogok a lelkiismeretem ellen cselekedni, vagy_ pe·dig a szüleim ak""'a-~-----:------A
é.
•-----=rata-:-eilen-tenni.
·
_ "---.
z-üldöz s-kezdete. Egy. kis idő mulva bemente~ apámhoz aki még
aludt, s elmondtam ~aki a látomásomat és közöltem vele 1 hogy
most
Bátyám és anyám halála. Ezutá.n egy idő mulva meghalt. az anyám
kereszt·éey vagyok. 0 igy válaszolt: nláiről beszélsz te·t - alig három
/14 éves koromban/, és ,néhány hónapra rá az idősebb bátyám is· meghalt,
napja, hogy elégetted a könyvüket. Men~ és aludj, te ostoba l:}Y'erek",
aki lelkileB és érzelmileg nagyon közel állt hozzám. A két legkedvesebb
és ezzel megfordu1 t és a.lm! t tovább. Keeóbb elmeséltem az ege sz csa.elvesztéee .rám nézve sulyos csapás volt. lli.ndenekelőtt az a :tudat, hogy
ládnak, hogy Irl:t láttam - és hogy én most keresztény vagyok. Egyesek
többé nem láthatom őket, elceilggesztett és _ké:tségbe ejtett, mert én .
azt mondták, hogy bolond vagyok, mások meg, hogy ál.modtam. De amikor
. ·sohasem.tudtam azt felrogni, bog:r milyen állapo:tban fognak·ujjászilletni.
látták, hogy engem nem tudnak eltériteni, elkezdtek Uldözni. De az az
s arról sem.volt sejtelmem~ hogy mi leszek én az eljövendő ujjászU1etéUldözés semmi se volt ahhoz a lelki nuygtalansághoz képest, amelyben
semkor. A hindu vallásban egy összetört sziv számára, a.milyen az enyóm,
szenvedtem, amikor Krisztus nélkül él temi és nem volt nehéz a szenve,csak egyetlen választás vani alávetni magamat a sors végzetének és a
dést és üldözést elviselni, amelyek most bekövetkezte!.
kérlelhetetlen hindu törvénynek /Karma/ meghajolni.
·
Azzal a gondolattal, hogy Sadhu legyek, már régóta foglalkoztam,
1.
és most elhatároztam, hogy mint Sadhu rogok az Ur Krisztuana.k szolgálni,
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Abt.R..'l ez időben volt méc hr:íron: tfat:ll, ~ik szintén keresztények akart:i.k lenni. l:ett5 mécis •1i:mzafordult szüleik ker:ét!Y hintetúse miatt.
A liannad.i.k peJic el.cent Khanco neVti h1üyaégben és ottRev.E.P. Newton
raegkereaztelte; de röviddel utLÍ.na eljött az apja hozzá és elmondta neki,
ho~ anyja hnl:ilos betegen fekszik, és ez:>.cl haza csel ta a nut. Kis
ido nn.ilva ő holt meg, nyilvánvalé.an ~ermérgezték.
Keresztények, a megütközés botrbnyköve.

Halál és élet. Közösségben Öve le - .aki. a fel táJladáe é~ ~ élet megszabadulunk a haláltól való félelel!l:bol, t::s az:ionnyiben re:_s~ van.
a.ma gycSzelemben a·halál-:fölött, beme~nk az ö~k ~letbe. 0 egy idóbon mind a két világban jelen van. Amikor a fizikai világban vol't,
ugyanakkor a. szellemi világban is jelen volt; - amikor Lázár sirjánál
állt éa a Teremtő hangján szólt: "Lázár jöjj kii", akkor Lázá~ak a
lelkét -nem a testéből sem a sirból, hanem a szellemek világábol hivta
elő. Mikor megkapta a' parancsot, a lélek· visszaszállt a eirba a testébe.
·
Elményem egy faluban. Erre az uj életre ~ellemzó az, hogy máeokai
is késztet Krisztus megismerésére; nem killso kényszerrel, na.nem abból
a·vágyból kiindulva, bo~ másoknak ~s része l~gyen ezen ~e~dálatoa
tapasztalat örömében. Ba:rmennyire fejdalmae neha ez a pro~álkozás, de
az ilyen szolgálat öröme mindent elreledtet.
Egyezer egy faluba mentem prédiké.lni~ e.mely ké.t mérföldX: vol"t
szülővárosomtól, ··Hampurtó~. J6 ideig beszeltem egyfol;rtában, ea ,mielőtt befejeztem, már eötotedni ke~dett; az emberek ott~aBY,tak: ee milld
hazamentek. Fáradtan és éhesen lepihentem egy r.a alatt •. Ege ez nap nem
ettem semmit; mágia ahhoz a szabályhoz tartottam magam, hogy nem koldulok Amint igy fekUdtem fáradtan és éhesen, magkisértett a Sátán
ilyen· gondolatokkal: e.mikor még otthon vol tam,1 mindig megvolt min$1enem,
amire szükségem volta de most, hogy mindent elhagytam Krieztueárt, sze~
án ·1ottom óa óhezom·. Akkor mágio, mindezek ellenéro .a. ozivo~ mog. 0 1{, oeodólatoe bók6vol 6e i:Srt>mmols igy logy6ztom a k 1o6rtóot, .So uiá~
nn hangulntom támadt ho&Y ·ónokoljok, óe ójf61is clicoórtom lotent.
· Ezlitón podig ozokot··~ oznvolcn·t vottom ojko.mros ".Amig otthon jcS'bon 6e
. k6nyelomben óltem, ·nom tudtn.m oommit erről n ooodálntoo bók6r61. Moet
~zonban hogy: mindon oda vnn, .megtaláltam Krisztusban nz't n békát,
melyet ~ .vUi{g nem e.dhat, de el eem vehet /Jn 14,2·1/.
.
:•·,: Néhányan az emberek~közUl hallották az énekemet és felébredtek, ·
ket't6 közUlilk pedig odajött hozzám. Nagyon meg voltak hatódva, amikor
-életetn néhány eseményéről beszél t~m nekik. Mikor azt~ me~diék, hOQ
. re él 6.ta nem ettem semmit, zavarba jötte~,. ho~ miert nem szól ~am
nefil~ ők azonDal Bsezekészitette~ ~ilivalot .. éa .elh~zták ~ekem. Es én
hálát ad.tam Istennek _ és nekik. Etkezés után lefeküdtem es aludtam.

Amikor számomra. Rampurban
~:r. Ne~on azt
tanácsolta, hogy lópjek be Luthinna--ba a Keresztény KoÍlégiumba /miszeziós Iskola/. Ott a misszionáriusok - Dr.Wherry és Dr. Fire - nagyon
kedvesen fogadtak és mindenbeb támoeat~ak. Azonban naeyon megijedtem,
amikor ott· láttam azt a nem-kereszteny életet, ahogy ee;yes fiatalok és
egyes bennlakó keresztények éltek; - mert én azt gondoltam, hogy aki
az ~ló Krisztust követi, annak anBJalno.k kell lennie; ebben cSr:t.áeit
csalódtam; ·Nagyon valóazinU: he. nekem nem ~elent volna meg az .&16
·
Krisztus·és nem ajándékozott volna meg uj elettel; akkor én e megbot-.
"ránkozáetól eltévelyedtell!- volna és a kereszténY,ség ellen .:rordul tam
volna. Azért ugy határoztam, hogy ezt az -iskolat és ezeket a kereszt&~
nyeket ittbagyom és egyedill élek, és mint .Sadbu Krisztust követem minden.kor az ö szolgálatában, bárhová visz engem. A nyári vekáoicS alatt Subathu~ba és Simlá-ba mentem;éo ahelyett hoe;y·viaszamentam~volna az
iskolába,' megkerasztolkedtem óa elindultam mint Sadhu küll;inbözó helyeégekbo az evnngóliwnot hirdetni. ,
,
· ..
,
.. Nom-kor<ÍÓ7.t6ey :lgnzotWcorooók .tsnk6nt vóllo.lno.k hihototlon nólkUlts:r.óookot•' hoey'm~ igozoógot mogtnltU.ják. Ha mindnnniinn, a.kik koreoztónyoknok novozik magukot conk mosk~~olit6 fokban erőlto'tt6k volna meg
magukat hUoósbon 6e ódnndáobon az El.6 Krioztuo királyi uro.lmánnlc kitorjoeztóaóre; ekkor már régen kereoztény lett volnu oz egész világ.
De hát be .. kell, :lemernllnk a keresztén1 Egyh1:1z· áttekinthetetlen lemaro.dáeát.
's · · ~
·„
" :z.eliloeeppek" •··Abból, hogy én. most ·Krisztussal élek
Vele ti!pasztal.atoko.t szereztem, ezt a titkot tanult~ mog: - még miel6tt Ot
ismertem vegy benne mint Megv~ t6mban hittem volna,. mtlr müködöU a
lelkemben anélkül, . hogy tudtam volna; mint mikor a gyógyszert a szembe
csepegtetik. ii!ert a szem, - bár nem látja a gyógyszert, amely benne
Tapsztalatom :fla.mpurbe.n. A következő napon egy pár közeli faluban
van és a látását tisztitja, - mégis érzi azt.
,
··
prádikál.tam és utkia bementem Rampurba. „Az emberek ott, is ~iq,elmesen
An
é
k: ·
·
meghallgattak. Estefelé elmentem a szilloi házelllba. ApálÍl elofllzor vona.ya s g;yerme e. Az én nyugtalan lelkem kere~te ót. És bár közel
kodott engem' látni.és beengedni; mert az~te.l~ hogy ke~~ztel?1' lettem,
volt hozzám, mégis·rejtve ma~adt előttem, azonban O.kisérletet tett,
& családra szégyent hoztam. Mégis, egy kis idomulva kiJott es ~gy
hogy engem magehoz vonzzon. i:;n ·a világ nagy kertjében voltam, mint az
szólt· ,,Hogyan te az éjszaka itt akarsz maradni? ~ de korán haJnalban
a gyermek, akinek az anyje elrejtőzött egy bokor mögött. A gyermek ketávoz~od kell·'nem akarom a képedet többé látni!" En hallgattam és este
reste és elkezdett az anyja után kiabálni, és amikor ezt a kertész he.1me engedte h~gy
bizonyos távolságban leüljek, nehogy óket Vagf az
lotta, előjött és e;yümölccsel kedveskedett neki. Dc a gyermek eldobta
1
edfnyeiket 'beezennyezzem. Akkor hozott nekem ennivalót és vizet, - a
magától és tovább kiabált: "Ez nem kell nekem, - az anyámat a.karom".
'
kancsót magasan tartotta .s ugy öntötte a kezembe, ~.llogy a kaszton kivUEgy kis idő mulva előbujt az édesan;y:ja a ~kor mögiU.Lk~_!:j_a.J..Qa_vet_t_e._ _ _ _ _ _ 1.__----u·ek:nek-szoktak-inni-adni.-Amikor-:-l-áttam-,-~ogyan-~anik-velem,-nem-tud-------1
•------g;1,-ernfeket~ megc-so'kortaésletörölte -könnyeit. - Hasonlóképen re~-téizilc
tam iönnyeimot-Vieezatartani, - k:ioeordulté.k a sze~~b6l, mert 8 ~ apám,
el a mi Szellemi Anyánk·/Istenl-oizönyos időkben a vil~indensegnek
aki en mol sok ·szeretettel elhalmozott, most gyulol~, mintha erintezen,,kertjében". Aki tehát - mint a.I!la QJermek - sen:mi masoal, cs~ az
betetlrn vol~ék. Azonban mindezek ellenére a s~ivem kimondhatatlan bé"Anya" szeretetével tudja szivét ZJ.egbékél tetni, felismeri: ho~ 0 virkévei volt el telve. Köszönetet mondtam neki ezert. a bánásmódért istból
raszt fölötte és ezivéhez vonzza át, letöról szeméről minden kónn~et
és azt mondtam neki: "Nem baj, hogy eltaszitottál.; meért éII.Óezeret~ 6 t
és mindörökre megajándékozza őt az igazi bol~ogsággal./Iz.49,15; uel21/
gamh
ragadtam Krisztust, a.ki életét adta értem, s az
eze~e
~
m~ltoz~~lan és.messze fö~Ulmu.lja a tiédet. Mielótt keresztén7 lettem,
Hit és s~eretet. KrisztUs nél.ki.il. r~~énytelen voltaín és telve rélev Ulöltem Krisztust, de o mé~sem taszitott el~-ugy .most nem is pe.naszlelll!!!el· a jövő élettől. Azonban most az 0 jelenlétével a félelmet szeredo
!~e~öszönöm neked a regi azeretetedet .. es a Jelenlegi bánásmódotet, a re~ényt~lenséget a felismerés váltotta fel; a félelem elmulik,
dot~~" A~tán udvariasan elköszöntem és eljottem. Kirl't a szabadban
de a·a~eretat ötök. Hit ~s szere~et a lélek indája: - az Isten napjái~ádkozt~mwés hálát adtam Iate~ek, s utána egy fa alatt elaludtam.
nak fP.nyébcn és melegében felnő az égig és a szeretet Urát körülkussza.
Másnap reggel tovább folytattam utemat.
De nélküle reménytelenül a homályban elhervad 1 s m.::ghal.
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Az O:nlak igaz igérete. Amikor elkezdtem prédikólni, al6ször a
szU16vái'oeomban kezdtem Ós utána a szomc~édoo hel11sJgekbe illentem· de
k~sóbb távplabbi }ltakat tettem, eGéoz IndiEíuan. iL"késóbbiekben p~dig
az Ur,az 0 szolgclatában a vilá{; kü~önbözó országaiba küldött. És sok
áv utan szakadatlan imám meghallgatact nyert: - aprun is az Urhoz f'ordul t. Habár különféle szenvedéseken kellett keresztül menneo az számomra mé~s nag:/ áldás eszköze volt, és hr'ílás sí;ivvel a saját 1iapasztalatombol meggyőződéssel mondhatom: - az Ur igéretei~ek minden szava
s~6szerint igaz. Igy m~ndta: "Senki sem hagyja el otthonát, tostvére1t,
nováreit, atyját, any jat, gyermekeit va.gy földjJt értem és az evang-3liumé~t, ho(p' százannyit ne kapna: már most ezep a világon otthont
~e~tvert, n~vért, anyát, gyenpeket éa földet, a másvilágon pedig a~
örok ~letet /Lk l0,29-30/. Ennem csak százannyit kaptam hanem százszor ezázamzyit. Es ha adódnak olyanók, akiknél ez az ·.iBé~t nem teljesedett ~e, akkor az nem ~zt jelenti~ ~oey az Ur igérete nem igaz,
hanem.inkabb arra utal, hc.r;; uz illeto eletében valami nincs rendben,
vagy, hogy Isten "valami jobbat rendelt nek~" /Ze.id 11, 39-40/.
..LeÍkitapasztalatok · ;
·
,
·
·•
· ·
··
·
• Nemetorszegban B(!;J vezeto pszihológus érdek16dHtt nálam a lelkitapasztalataim és szivbeli békességem felől: nM11yen ~izonyi téka van arr61,. hogy a lelki békosaége~ a Sz'entlélek jelonlététol van, hogy Kriaztus nz 6n ezivét uraljal· hogy az nem a aaját
·.snjótól -ozármazik,. ha1iem „ voJ.dad/;t?", Ig<; vóloozo twn: Hogy bonnUnk
óhoóg do ozomjuoág látozik '· ignzoi jn nrz;t, hogy agy kUloa val.6oá8Jlllk
· koll lonni' - 6toli 60 itn.1.,- wnoly. nzoknt k:lologiti., Tudnn Hn ogy olyon
cmbort mognovozni bárhol .n világon;· oki o onját k6pzol6: .orojóvol. lcópoo
lonno egy hooszu id6n koroeztUl nz óhaógót 60 ozomjueágát lciológiteni?
·'.Ez toljoeen lehetetlen. -Bár lohetoógoe, hogy valokf szuggeeztio által
e.gy Olyflll" lelkiállapotba. jut, hogy· egy kie id6ro az áhságet nem érz1
azonban az lehetetlen, hogy egy ember. egy életen át szuggesztio ál t;!
lelkének teljes Mkességét el~yer_je, · -- azt a bék~t, mely minden békét
meghalad~ /Fil-4,7/. Ezt a bakát tartósan csak Obetµle érhetjilk el,
e.ki ezt a lelki éhséget és ·szomju·eáRot teremtette. Es ha Vele tudatos
•. kapcsolatban élünk és Tőle a sziv<bekességét megkaptuk, akkor az. egész
~valónk· ~zt mutat~a, ho:~rv:~gre elértük azt a Valóságot, amely után oly
azenvedelyesen ·vagytunk •
:·
·

Bgy filozófus ée eg-J szent.

~

Bár nem mondhatjuk, hot;y valamelyik
orszeg egeszen kereszteny, megis miuuen o~szágban vannak i6aZ keresztények, akik az úrnak buzgón szolgálnak. Ck nem les=nek tüez~ék, ha
dicsérik, sem tUrelmetlenek nem lesznek, ha elmarasztalják. Ok tudják,
hogy veszély rejlik abban, ha a~ emberek dicséróen nyilatkoznak r6luk.
Ahogy az Ur mondta: "Jaj, ha az emberek hiz~legnek nektek!" /llr. b,2b/,
mert az hátráltatja az életet ée a lelki elómenetelt. Ez a veszély mágsem áll fenn, ha az emberek rosszul nyilatkoznak rólunk. Az isazság a
középuton van: sem a dicséret, sem a korholás nem befolyásolhatja a
lelki elómenetelünket. Ime egJ példa:
Egy filozófus egyezer felkeresett eg/ ezentéletU férfit és azt kél'deite tőle: n:Miért tartanak téged.az emberek szentnek?" - "Szeretetből
és tiszteletből - felelte, - én bünös va~ok mint ők, csak Isten kegyelméből vagyok megmentve". A filozóf'us tovabb kérdezte: nHa ez 1gy van,
miért különbözteted ·magadat a többi emberektól?" - A szent ezt mondtaa
nTalán. emlékszel arra, amit Sokrates mondott: - ó már odáig jutott, azt tudja, hogy aem~it sem tud. - :liiegkérdezték tőle1 - ha mint fi~ozó
fue semmit sem tud,,miért.kUlön~özteti meg magát a tudatlan emberékt61T
. Sokrates igy válnszolta.. n.i::n legalább tudom, hogy ~emmit aem tudok,· de
" - ·é)k inég azt. sem tudják :. hogy semmit. sem. tudnak". - nUgy - mondta a szent,
• -':'.'nitism,·ia·,:e·z,,a kUlö.nbeÓg~köz;tem .~a •i;lZ ''.!3~bere~. közt. En ~dom, hogy én
'ogy bUnöo vnE.tY.ok;, d·o &, móg uzt oom tu:d;i~, hogy .é>k bU. nijoök, ozórt az.;·:t~ n ~~e:-'"óltó?uk .tolcinto,tó~bn htu\Y!l8~k óo kö~~mb,Uuo~~. _

1

r~o«', VUMoooág óo otitótoog •.. t.Undig vi~rnooz~nk 60 'imddlcozzunlq mort

?~ha o.bonnUnk lóvó vilá8oosá8.oloötótodik, mokkoro looz akkor n otJtótoógl

· '/Mt "6 ·"231 "Habár kio"ai o''. szemUnk, mégis sok tárgyat látunk, kioo1t óe

. nag:/ot ·kÖzeiit éa távolit. Ha a.. pupilla megaérUl,, nemcsak a szem sijté-tUl el! "lianem számunkra az. egéez világ sötét lesz. 'Ezért kell imádkoz~-::-~nu"nk "hogy a világossáK 'bennünk ,ne. ~omál~oeul jon el és azért is, hOQ
.·;

·~'~·i~!H\~~~ v~~ág~t-eo~ ~z~e~~:-.r<:~_,·~1ott. ~~'.hogy men~1ei ~t~án.kat

· ~

··A buvár. A világon ugy kell élnü~, mint' ~gy buvár: há aláa"reszkedik. az 6ceánban,~_8kkor vagy vis.szatartja_a l~legzet~t, ho~ viz ne
--kerUl jön a· tilde jé be, - vags.· peciig a felszinrol lcgvezeteken lelegzik.
ba éljUnk a világban, de nem a világból. Nekünk hasonlitanunk kell a
buvárhoz. Nem szaDa:iI a világ szellemrr-belélegeznünk, hanem az imádság
légvezetéke segitségével, - ame~y fölvezet_az örökk~való Istenbe~, :
kell a Szentlelket belélegeznünk. I~ - mint a buvar, - amig a foldon
élünk, meg fogjuk találni az üdvösseg értékes kincseit.

··.Krisztus és az Ó egyháza, Ee;y neme
, t
• .
-ur, aki buzg6n t,amoga t ta a
misozi6kat, me~érdezte tólem: "fillyen formában milködik majd az alkotmányozott eeyhaz, ha egész India keresztény lesz?" Ezt válnszoltazp:
nNincs a· világon egyetlen ország sem, a.l!lely teljesen keresztény.· Ee ha
India valamikor m~gis keresztény lenne, akkor ia.csak annyira jutna,
mint bénnelyik, e nyu~ati keresztény országok közt. Mert emig a világ
---~---- 0 - - - - - - - - - ·
áll, mindig lesznek jok·és rosszak,. buzgók és.közönyösek.- Csak ha v~a
mennyien ezivben-lélekben megváltoznának: /ujjászilletés/, akkor mondhatnánk azt: -elközelgett a mennyek ore:1z4ga,~ _de_akkor_a_világ_JDár_nem-----.;----------------6-;--F-E-J-E-Z-E-T---------•-------renne- vi_l_ág, -hB!'.lem m e n.n y o. r s z ág.
__ .. _-.:.. __
!- Ami az egyházat illeti: az emberek folyton változtatják az isten:
A b e n s ő é 1 e t.
tisztelet formait.- és alapitanak uj szektákat, de egyikkel sincsenek
i
megelégedve. Ami valóban s~séges nem abban. áll, hogy uj formákat veAz élet minden teremtményben egy láthatatl~n és ~ejtett való~ág;
1,_
gyünk fel, hanem, hogy az Eló Krisztus élő vizének forrását engedjük
aini az életből k:Uloőleg látható, az Csak a tevekenysege és ef!:j reszmagunkba átáradni. Ha ef!:J fol1ó a Himalája hegységéból eléri.a sikeámegnyil,Ytkozáca. Az Ist~ntagadó ~em érti, mi ~ élet; igy az anyagra
got, akkor az emberek medret á~ne.k neki. De amig.a hegyvidéken sziklák
.magyarazza. Azonban az elet forrasP.: az Elet; elette~en anyag,nem hoz_ között és a völgyeken át utat váj magának, senkinek sem kell csatornát.
hat elő életet. Csak aki szoros kapcsolatb~ van az Llet Forrasával, .
ásnia. Ueyo.nigy, először utat törnek maguknak az életben az e~éni keaz -értheti meg ezt a titkot.
,
resztények, és nem.érzik szükségét annak, hogy "csatornákat" epitsenek.
Nem tudjuk a teremtménynek a valóságos belső életet felfogni, mert
Ha etonban ez /az Elő Viz/ nz egész emberi közösségbe árad, akkor majd
az az ó egyéni rész-megnyilatkozása_ mgöt~ rej~e van. /Senkinek sem ·
gondoskodnak csatornáról, et;yházról, a.oelyben a szükségletük teljesül.
lehet a belsó lényét, legtitkosabb erzel!::i valoságát m~gismerni. I
.
Idóvel az.emberek által létrehozott szekták: el rognak tilnni,· és csak
A szellemi élet a I!IB.ga teljességéb~n :sak a sz:lle~vilagb~ tudja magat
e{§;'J - az i::lő Krisztus Egyháza - lesz, és lesz „er:J akol és_eg;r p~e~tor"
kinyilatkoztatni; mert ez az anyagi világ nem "eszi lehtóve azt kemeri/Jn 10,lb/.
tően kifejezni.

---~-.---
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Az állatot pl. csak külsőleg látjuk és nem értjUk, hogy önmagában
milyen. Az állat meleg, mozog, nó és egyéb életjeleket mutat. bii csak
ezeket a jeleket látjuk, de nem az életet, mely kUlső jelekben mutatkozik •.. Ismez;hetUnk vala1:1i t killsőleg f;µlélkUl ~ hogy tudnánk hogy az a
doloe onmngaban micsoda. Ha azonban Obenne elUnk, aki az Slet forrása,
~kkor,a szUkeéglete~nkhP.Z és kép~sségeinkbez mérten megismerjUk Ot, hogy
o~agaban milyen •. .Azált~, hogy Ot 1~ ~e~ismerjük eljutunk odáig, hogy
saJát magunkat megismerjUk, a.kik az O kepere és hasonlatosságára vagyunk
teremtve, és igy ismerjük meg lértyunk valóságos belső életét.
Az önhittség szelleme gátol bennünket abban·, hogy a Valóságot megismerjük. Ne legyünk hasonlók.Kanieadeshez /Diogenee tanitványa/, aki
a tanitómesterének ezt mondta: nHa én jól itéltem, akkor neked nincs
igazad; ..ha neml ó Diogenes, akkor add vissza a tandi~e.ms.t". Karneades
nem akarta a h báját beismerni. ili:!.nden áron a meeterere akarta a fele,; lósséget háritani: ha neki igaza van, akkor a mesternek nincs igazas
· .. ha Yistont neki. nincs igaza, akkor is a tanitómestere a hibás,:mert
~-·;~nem~ jól tani tot:ta.
,
-·· ·
· .
: ·- \ .';'" . .
:.~: "" - '.'Nagyon :neh_h a belső élet:·m~ly tapasztalat8i t m~gmagyarázni·. AhOBJ
... :~Goetehnond~az·· ..A· legjob~at<~'..·:.~égsem tudo.d elm~ndani" L Azon,~an"_tapaszta1•-! ,._latból' ráji:j!Unk"és~~~t~einkbe~ j~t kifejezésre·,-.Ez;·a~·; am~t;:gon~C?ltp.
11
. ; -Egy._!lf !nat10,1y_.amikor; 0e~1m~edte~~es imádko.z~am,;.z:iagyon .. :át~~z~~,m··am 0 .
-·~'°~elertl.átét. "~A''ezivem".menny~oil\ 6r6mt6r tulár.adt.· Azt.).áttam ! tr;igy ebben
a· gondterhes· de· ezenveddeeel~teli v1ldsbnn van'eey rejtet!:eu kimorit·~h!l tetlon. d:r," a. µn&' Hrl:imnok. az oro, amel1r6Lu !ilág; eemm1 t. oom. tud1
1 .,:<,. "mert .hiBlll ÍIJQguk' O.Z ,om'.borok] ~ nlcik Ozt~~Ogtopn,omtaJ. tdk:· BOllÍ· tud~ok,orr61
· ,_..c:J tk1oldgi·t6on"' 3o r moggy6z6on bo ozdlni. · - Nngyon · ozo rottom volna. n. k6111ol.i
„ ·_:~·ozo~ozdd · f~uba · monpi{ _hoB;v Hr6m6mot móookko.l.,' mogoauzóm. Dci u.~botoged
,,~,:;sem· mit:ltt o. ,lolkom· 60.'tootom ,ktl'zl:itt ollonkezáo ·tómadti :.n'.lélek .monn1
·, 'aknrt,„de a teat nem:to.rto~t~vele. Vágro mágia gy6ztem és. elvonezolto.m
~beteg· testemet magammal.· A ·faluban elmesáltem az ·embereknek;. hógy Kriez'".t'tus jelenléte' mit·;tett 'velem,·. és· ezt értUk is tEitte.JOk tudták:;~bogy
beteg vagyok és hogy itt egy .belső inditás kényszeritett arra; ·hogy hozzájuk beszéljek •. Habár mindent nem tudtam elmondand., bogy·.mit ··jelentett
)trieztue~ jelenléte, de· itt"· mégis az· a· mély élmény ·te.ttben·~öy.Éirt kifejezést, és az emberek lelki segitséget eyertek. 'Ahol "á eyelv felmondja a
..ezolg~atot, -_ott az 'élet mutatja. a valós~ot~tett~kben; Ahogy ·Szt.Pál
_:~ondja_it nA betU .~l, a lél~k ped,ig éltet" /2!Kor J,b/.";~:
~ ·„„ .'.: .
" . · Egyes rovarok körültapoga"f;jék° csápjaikkal a környezetüket .ée meg-·
kUlönböztetik a hasznos dolgokat a károsoktól;_Ugyanilyen·magatartáet
tanusitanak·a lelki emberek: belső érzékilk: segitsegével kikerU.lik azokat a·tezületeket, amelyek_ befolyásukkal veszélyesek és károsak, és
i:jrömüket .lelik az Isten szeretete és életet-adó jelenlétének. Az ő
boldog tapasztalatuk arra ösztönzi őket, hogy Istenről tanuságot tegyenek. Ahogy Tertullian /Kr. u. 1!;10-220/ mondotta: ;,Mindi~, ba a lélek
i:jnmagára tal8l., és ujra elnyeri az ő természetes e~észséget, 'akkor
Istenr61 beszél"~
•
.
Csaknem minden embeniek - többé-kevésbé - van belső képessége,
amellyel a szellemi igazságokat felfogja_ anélkül·, ho~ tudná, _hogy~
jutott hozzá. Ahogy ezt valaki mondta: ,ön tudja, anelkül holSY·tuana
- hogyan". ·Hasonl,óan Colburn /1804-1840? esetehez, akit megkerdeztek
hat éves korában, hogy·lt évben hány másodperc van.· A gyennek négy
·-másodperc mulva c.e·gadta a pontos választ. Amikor megkérdezték té5le,
honnan tudta ezt ilyen gyorsan ciegválaszolni, ő azt mondta: nem tudom,
· a válasz éppen csak eszembe jutott. Pontosan igy nyilatkoztatja ki
Isten a szellem'! valóságokat azoknak, akikaz ő. akaratának utjén akal'nak járni.
·
·
Az élniakarás, mely minden emberben milködik arra serkenti, hogy
életét a tökéletességie fokozza, az~z, abba az áll~potba jusson, amely~
ben Isten szándéka az életében teljesedik, hOGf Benne bolcog legyen.

~-.

Másrészt azok szemara, aki~ az örömteli belsó életet Istenben nem ta..pasztal ták meg: - az .élet egy teher. Schopenhauer /német Uloz6f'u.s,
1788-1860/ is ezek közé tartozott, azt mondta: nAZ élet egy pokol".
Itt aztán nem ritka eset, ha ilyen emberek öngyilkosok lesznek. Ilr.en
volt a hatása Hegesias gö:t:ög filozófusnak /Kr.e. III.szd./, hogy több
százan - fiatal embPrek - öngyilkosok lettek. Igy többen is, - mintz
Zeno, Empedokles és Seneca végeztek az életükkel. Mégis furcsa, hogy
az ő filozófiájuk nem mutatott rá, hogyan távolitsák el maguktól azt,
ami életüket boldogtalanná tette, semmint hogy öngyilkosok legyenek.
Ilyen a világ bölcsesége /Jak 3,15/. Habár egyesek, akik az élet har•
cában és munkájában elfáradtak, az élniakarlisukat elfojtani akarják,
de mégsem tudnak a hinni-a.karásuktól szabadulni. fllert még ha nincs is
hitUk az Istenben, vagy·valamilyen· más lelki valóságban, Ug'J legalább
a saját hitetlenségUkben hisznek. Phirrho /Kr.e. 3b0-270/ mondtaz
„Nem tudunk bizoeyosat arról, hogy nincs bizonyosságunk".
·
. Az ember belső élete vagy' személyisége nem attói·1esz szabaddá,
hÖgy helyét me~áltoztatja vagy a· testet megöli, hanem csak attól, ha
a nrégi ember_t lev~ti /E! 4122; Kol J,9/ és az uj embert felölti, és
ilyenformán
a .halálból'..,,éle.~re_ kel. ;Aki megtéved, nem kisérli ~g,
hogy belső· vágyát a Teremtóben''csillapi tea, hanem azt a saját görbe
utjain akarja kielégiteni. Enn.ek az az eredmé~ei hogy sem boldog, sem
· m~felégedett nem le.az'~ ?_henem·:ny~moruságra jut. P • egy .bUnöz6 összelop
clo eokat. ·!Se· felhalmo:rna a~~ka_t,' pogy majdan boldoggá togye magáts azon. bo.n nomooak ,bold?8odg.dt Mvooztipl'; hanom gonoaz ·tetteivel · eajót mnfót
60 k611oao6goi:t a ~o:idolJUláohoz .f„: l.~~mbol ja. JJUn6o IJlagntnrtáoa mo~ 1
nomoo k6poao6goit. Eo· hn olvoozti az drz6kót nhhoz~. ·hogy n tolvajláo
bUn, o~.ho. nom óroz lelk11omorot1\trélnldot, nlckor már lolk1 Hngyilkoooás~t. kt>v9tott ... ol z 6 nomcank a kdpo':"s~goit l:Sl to meg, hanem n lolkot io,
mel~:,ama kópoaségeltkel '.·birt. '. .\·.~.;' ~ ':.;"... ·
; .' .
Igazi. <Sröm ée. :igazi bákeeetSg-:nei:n ·függnek ~irály! hatalomt61, sem
gazdagságtól vagy más· mulandó.dolgok birtoklasától. Mert ha ez igy
volna, akkor a ·gazdagok mind .boldogok és elégedettek lennének, és feje-.
delmek; mint ·i Buddha, .Ma.havira..és Bbartari nem mondtak volna le kirá. lyi .uralmukr61.-. 1Iert ·-~ valós_á.gos ~e~'.ínaradandó ö~m cs~ Isten országá· ban lelhető; az pedig a~szivben.epül. be, ha ujjaszilletUnk.
.: -- . ·Az -Istenben való boidog élet: Ü tkát és valóságát· csak az tudja meg__ .érte~, ···aki maga megkapja, átéli. és ·megtapasztalja. Aki csak ásszal
próbálja megérteni, az hasztalanul erőlködik. - Egy természetkutató
egy madarat tartott a kezében. Figyelte a madár életét és ki akarta
kutatni hogy testének melyik részében van az élet, és mi az élet maga;
~zért ·a'madarat felboncolta. ts az eredmény: - éppen az élet, amit ~e~
resett titokzatos módon eltunt. Aki a belső életet csak ésszel probálja Jrtelmezni, hasonló balsikert ér el. Az ~let, amelyet keres, ha
szétdarabolja, eltünik.
·
.
„ Összehasonli tva a nagy világgal, az emberi sziv csak egy_ kis tárgy.
Ha még·· oly tágas a világ, ··mégis teljesen képtelen ezt a parányi ezive~
megnyugtatni. A mindig növekvő emberi lélek és tulajdonságai csak a
végtelen Istenben találnak megnyugvást. Ahogyan a viz nem nyugszik, mig
a sikeágot nem éri el, ugy a léle~ek sincs békessége, amig Istenben
meg nem nyügszik. ·
· Az..emberi test - mint anyag - nem képes a végletekig közössé~et
fenntartani a lélekkel. Lliután egy ideig célját teljesiti és a lelek
eezközek~nt·;· munkájával a világban a léleknek szolgált, a b~következett
öregeég:"'."és ·gyen~eség miatt elkezd .von~o~ni attól, hogy a lelekkel; ,
együtt.tovább vandoroljon •. Ez abbol adodik, hogy .a test nem tud lepest
11
tartani.az-örökké növekvő ;Lélekkel.
Habár lélek és test örökké nem ~lhetnek együtt, mégis, ~áj~
gyümölcse - amit együtt szereztek - örökre meonarad. Azért szülcseges,
hogy örök'életünk alapját szor~a~olllJ"...al.lefe~te~sük. A~o~ban sajnálatos
dolog,_hOSY az ember a szabadsag&val visszael es azt orokre elvesz~!.

„..

- 34 -

- J5 -

Itt a szabadság jelenti azt a képessége·t, mellyel választhat jó .Se
rossz között. Aki folyton a gonosz tetteket választja, az a bUnnek
rabszolgája lesz, szétrombolja a szabadsáeát és az életét /Jn B,21,24/.
Aki ellenben fölhagy a bilnözéssel és az igazságot követi, örökre
szabaddá teszi magát /Jn 8,)2/. Azoknak te)tei, melyek ilyen módon
szabaddá tették óket és egész életüket az O szolgálatában töltik, azaz: akik az Urban halnak meg, tetteik kisérik őket /Jel 14,l)/.
Az Urban meghalni nem a halált jelenti, mert az Ur "az élők Ura éa
nem a holtaké" I Róm 14, 9; 2. Tim 4, 1/ , hanem az Urban me ghá.J.ni azt
. 3elenti: önmagát az 0 mUvében elveszi teni. Ahogy az Ur1 mondta1
••••aki pedig elveszti.életét énérettem, megmenti azt /Lk 9,24/.
· . . Ha valaki- gonoszságban Q8,,s'8tétségben .él és hal meg ·akkor ennak nem az Ur az o~a;. mert o ,;minden embert cegvilágoei
aki a, vilh:ba jCln".- /Jn 1;91. Egy jó é_let,.ugy· különbözik a ~ossztól,· mint a
- ~lmánt a. széntől. _.Mind a. ke:t~ó .ugyanazon anyagból ·való - szénb6lz'"
, '.e s« mégis léeyegesen .kUlClnböznek, egymástól. A ~émént gyönyörUen uas'.~:· s'zatukröz"i·~:~;nap'··sugarait,;: ~ig'. ~-,~zé~. a.'legerosebb napfén;Iben is- .
- . ·atStét .. és·. toMt>.a mare.d •. .,..Ugyanezt az ·ellentétet, váltja ki az. Igazság ··
. ·.·:~~pjai·-~~ ~.jd, ..é s' ross~ :r~-~~~,;!~!P!i~~;~~~.~:~~~.~;.~ '. ~fl:Pb.ae. ~an•.\ ·~-~~.~„~~~
.. ,,:.„-~-.,~as ~mbe.f~kJ>on. ·~..·,i./i··.~·>·~,·~·;;.(f;'r~ .:t\i~~··:': .;.d, .... 1:r ':.~'~·· :;',/n•~ii"-~tl_~i;~.'·~1
1
• \.! ;·G;1\1;-Az om~or,'óllopotach.aeonl6,:„a;··fuld'1mozgáoóhoz •. fúi U6)' U:tjukt: hos::r
. ;. ,,;.,:a 1nn11 lomogy.:1fo. ol:t.óv:o1od.1!t_i~ ;f~l~.t~.-~'.~· :~.~óoiigban e~onbnn a, röld
· ~b .,~fordul. ol '.n .nuptdl.l·~."Ka.·a nap· yo~~.oro~o'.n ftsldot. nom :tartaná ,fonn,
,-akkor"bolozuhanna· a vilásUrbo •. ~,)'ISY· vonz11in az· Iguzoós Napja io a
· ::.-.:e~orotot yonzorejtSy,fll
magáhóz'·a.z '.~mberiaáget /Jn 12, J2/. ·„ · .1 ."·,.
1
<1.-.~Ör;.~.tHB ,az''embor .t~a1asn~k vai'ainelyik> tt;{gj~ megeá'ril1 VBgf·:megeeboae'dik,
·'.„•akkor ·az. egész "teet-segi:ti't a„,gy:6~~s~t •. ·.1!gyan~gt ,Krisztusa ~ha nii
,:_Obenne :vagyunk és-.0 .mi~~npUnk, (-Iiite*i„. eleteye1.:·gyogy1tja ·~okozta
·,.r..aebeinke:tr és imégajándéko.z_::.~be°'11Unke:téa~·lélki'gy6gyúlás örömével.. · .' ·
1
~j~~- _·.~Ha "azt "a~ üj~1áié~~t'.'.mégk.:Ptük·,:Í:lri~ ':B<{~ci'ol jÚJík ~:mti·;· iiö~-·~~&t"·
. :'mh minden kisértá'st61·. és szen'!'edéstól. feJ,. va~ mentve.- So.kkal:. ·
. '• :·többról ..van· itt·:szda ~:azáltal1···,~·hogj' ·ezt az uj •céletet megkaptuk;,< '
-~-.:_;.:;elszakadtunk .a 'világt61';>i.'és _em att·:többc ellenállást és harcot' kell
vivnunk. Azonban itt nagy a'killönbség~.. Smi.g régen· ezek a kisértések
és szenvedések elViselhetetlenek:. voltakr ·most áldásunk:ra és éSrömUnk.:re ~szolfil.nek. nTudjuk;„:~ogy·;;·~~-~-I~~r~nt·:.·~ze:r:etóktiek minden javuk:nt:, .
~zolgál.„.JR6m 8,28/. _.·~~.- f .. ·:~~~:-;.;:.;:}·~~''. . ~:..
-';„:· ·:. · .· ·
· ·.. :•. ···.Azonkivül ·ezek a 'harcok;'"··kUzCi~lliiek szüksé~sek azért,' hogy a
.:·bennUnk<rejló er6k és· képességek ·erósödjenek .es tökéletesedjenek.
-Aki nekünk az életet. ajándékozta eegi tani fog,. hogy ebben a szent
-,·háboruban.grózzilnk, és.ezért -·amikor~mi a vilagot', a halált ée a
' Sátánt. legyóztUlc - az 0 örök Birodalmába bemenjünk.
· -·. .
.
-:- Az Istentól·kapott időt és.alkalmat- a·lebetó legjobb·an ki kell
használnunk; a drága-időt ne. pazaroljuk el gondatlanul és.· hanyagul.
_Sokan. azt mondják: „-Van még elég .. _id6 ezt vag:J azt elvégezni;. ne fárasszátok magatokat annyira". Azonban ók nem ·1átják be· azt,. hogy ha
.e.ezt a rövid időt nem fogják _jól kihasználni, akkor· ez szókáesá válik
·-és ez ie;y beléjUk idegzódik.annyira, hogy második _ti;i~észetükké válik ugy, hogy .ha több idővel~ rendelkeznek, azt ·is ugyanugy elpaza.:rolják.: ""~ •. aki. hiltle~_.a ~,icsi_be~,; ~~_'.::~.nagyb~ _i_s .. ~Uen" •.... · .. •~
·,
„
.· -:·,
··,
'-.„:·'·:·,·;·_,„ ... :; ._:::~:o'' :;;·.e .„
·
· . .' ~~::;~· ... ,.. _,:"/Ik, lb,10/
·.::llindenkinek kell°,, .hogy __ életében a ·.Teremtó ·cél'ját :t.eljesi tse ·és
életét." Isten dicsőségére .és felebar"átj'a javára eltölts_e.,- Mindenki
kövesse a hivatás'át és végezze a mUnká.ját /szakmáját/, amit Isten
ajándékba és tehetségben adott. nAz adományok különfélék, de a
Lélek ug:Janaz" /1.Kor 12, 4 és 11/. Ugyanazt a leve gót fú~ juk a
furulyába, a dudába vagy·.a kürtbe·; de a különbözó hangszerek kübözó zenei hangon szólalnak meg•. Ugyanilyen módon müködik bennUk
- Isten g:Jermekeiben - az eg:J Lélek,- _de különböző eredménnyel, és
ezáltal dicsóitik Istent, lényük és személyiségük szerint.

B e f

e j e z é s

Ebben a világban, a belső és külső életben csak kevés az
_összhang. Ha azonban Isten akarata szerint élünk, akkor eljön
majd az idő, amikor a belső és külső életünk örökre tökéletesen egybehangolódik. A külső pontosan olyan lesz mint a belső
,
es
a b e„1 so... ugyanolyan, mint a külső életünk. És az ó kegyelme '
által tokélete sek le·azünk, - mint a mennyei Atyánk ..:'tökéletes •

t,_

Végezetül szeretném még a saját tapasztalataimból. ezt az
egyet idefUzni: - Krisztus nélkül olyan· voltam, mint a ha.l a
szárazon, vagy a madár a vizben. ·- Krisztussal a szeretet
6ceánjában élek, .. és amig még a fiHdön élek - a~ égben vagyok
/Ef 2, 5-6/. Mindezért legyen Neki dicséret, ti sz telet és hála
mindörb'kké !
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