
semmi más lenni, mint egy gondolat afelé, hogy változnak az idők és mi
is változunk az időben. "Tempora mutantur et nos mutamur in illís" 
ahogya régiek rnondták.

Az imádság nagy erő. Meg kell tanulnunk helyesen és bizalommal
imádkozni és elmélkedni. Az elmélkedés a lélek hangtalan imája, Ai:.
imádság feloldja a belső egyedüllétet, megszünteti a magányunkat, el
tünteti afélelmeinket. Aranyhíd számunkra ég és föld között, A lélek
bizalmának fehérlő, felfelé törő, ragyogó gránítoszlopa, amelyről sokkal
messzibbre, nagyon messzire ellátunk. '

Célunk: megelégedetté, harmoníkussá, gazdaggá, széppé, jóvá, beesü
Ietessé, értékeket hordozóvá. elmélyültré - boldoggá tenni az embert.
l!:letbizalmat, Iétbízalmat, célt adni neki. Olyant, ami kedvet, örömet, tar
talmat jelent. Mert aki ezeket akarja és ezeket tudja adni az embernek,
az szeréti az embert és jót akar neki adni és jót tud adni. lts mi is sze
rétünk és megbecsillünk mindenkit, aki szereti az embert és jót akar
neki. A míénk is a földi élet, maximálisan, minden értékével és mínden
szépségével. Mi sem félünk ezektől. Mi is szerétjük ezeket. Igeneljük az
életet, igeneljük a létet. Mi sem akarjuk kiszakítani az embert az evi
lági életből, hanem ezt is, míndenestől fel akarjuk emelni, vele, az em
berrel együtt, egy még magasabbrendű érték-rendbe, a természetfeletti
rendbe - az Istennel - az Istenhez. Mi hiszünk benne, hogy így még
boldogabb, még gazdagabb lehet az ember. :És biztosak vagyunkabbarr,
hogyeza mi hitünk, ez a mi utunk mind a magunk számára, mind .az
ezt kereső embertársaink számára: jó hit és jó út.
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WEöRES SANDORROL IRTAM 1938-BAN

Kis test nagy lelke, mely világba árad
s a zengő csillagok közé dagad:

finom mérőszere a Mgy világnak,
világgá válva méred önmagad.

KLEMATISZ

Kőoszlopok kékszárnyú angyala
illattalan piheg a Nap hevében,
de hűvös illatot lehe n az éjben,
négy szirma nyílik mint a "Mandala"
négy osztata - s bibéje úgy világit
mint az Igazság mely az égbe csábít.

A NEGYVENEDIK OSZ

Úristen, ez a negyvenedik 6szöm!
Vajjon még hány van hátra, kérdezem ..•

De csak a tücskök szólnak a mezőkön,

rozsdás szerszámmal, érdesen.

Jékely Zoltán


