
azt mondjálk: : miért költik eI1I'e azt a rnérhetetlenül sok pénzt? Miért nem
lakásokra stb. költik ? De hiszen azokra is költik, És a mí meggyőződé

sünk szerint nem itt kell spórolni. Hanem mindent meg lehetne és meg
kellene spórolni a hadikiadások terén. És itt spórolhatnánk csak igazán
az emberiség javára. Az emberi szellem örül a röptenek. A hasznossági
rnotívumot nem tekinthetjük' egyedülvalónak. De meg ez is bőségesen

megvan. Mert amit ahír-'közlés,az időjárás-jelzés, az egészség, la tudo
mányok fejlesztésében és fejlődésében, technikában így elérünk, annak
a mindennapi élet gazdagítására is számos és mindig több Iecsapódásai
vannak, Amikről az átlagember elméletileg nem is tud,csak egyszerűen

éli és élvezi azokat.

*
A szűkösségnek nincs igaza és az elzárkózás, az egyoldalúság sehol

sem célravezető. Nem olyan, amibe .az emberi szellem meg tudna nyugod
ni, arnibe bele tudna zárkózni.

Neki tágasság kell. Nagy horizentok. Gazdagság. A szellem világos
sága. Akár tisztán csak az értelem és a tudás fényénél visszük ennek a
fáklyáját, akár úgy, ahogyan mi cselekesszük: az igazi értelem és tudás
fényét míndenben igenelve. ahhoz még a hit világosságát is hozzáadjuk
magunkban, a magunk számára legalább. Együtt keiJ.l mennünk, testvé
rek vagyunk, emberek. És meg kell fognunk egymás kezét Igaz, hogy az,
akinek a hite vagy meggyőződése szilárdabb, az erősebb is, mindkét
részről. De éppen ezért tudják még erősebben fogni egymás kezét, mert
mindketten az öntudat fényénél önmagukat megtalált ernberek. Erős em
berek. Minden igazi emberi érték igenlői. Sokoldalú emberek, akík tud
ják, hogy egymásért is vannak. És éppen ezért lQég gazdagabbak, mert
egymásért ils vannak, egy elmélyültebb és fejlettebb emberség beteljesü
lése f~lé haladó törvény szerint is, meg a hitünkkel hordozott krisztusi
szeretet isteni törvénye ezerint is. "Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szí
vedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez la leg;főbb:az első paran
csolat" - hisszük mi az Úr Jézus szavait. De ugyanígy hisszük-a szavak
folytatását is: "A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat. E két parancson függ az egész törvény és oa próféták" (Mt.
22, 37-40). És azt is hisszük, amit magáról mondott: "Én azért jöttem,
hogy életük legyen és bőségben legyen" (Ján. 10, 10).

•
A KERESZT ELŰTT

Nyugalom, csönd vár - fényes templomod,
fenséges Uram, hol imádlak én.
A kereszt megtört tested! tartja ott,
a suntély falán; átölel CL fény

meg pár szál virág; s mindez oly kevés
az áldozathoz, hitem bár lobog -
Verték testedet, kín és szenved.és
voU a részed: ll- szöges ostorok. -

Gyötrele1V' fája, hitem oszlopa,
'Úgy tartasz engem, mint bezárt eget
- templomok bc>ltját szentélyek felett

a n1lugcdt, márványoszLopok sora.;
s haNng CL szívem, neked sZól, Neked
hatram,goz piros, halk dicséretet . . .
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