
lejti el a gazdagot és nem néz el fölötte. Hogy a kutyák kö
nyörülnek meg rajta és nyalják fekélyét, ez  arra világít rá, hogy 
milyen nagyon vár embertársára, aki belül van. Bizonyára nem 
felebaráti szeretetből, hanem a legnagyobb önszeretetből, de 
minden önszeretetében valóban reá vár. Ez nem erény, ez  csak 
egy vonás, a szegény ember helyzetének vonása. Éppen ezt 
nem teszi a gazdag, ö  nem vár senkire, nincs szüksége sen
kire, néha talán a kutyájára. A  testi, lelki, szellemi gazdagság 
végzetessége: Nincs szükségünk az emberekre. Ezért nem 
látjuk meg Lázárt és Krisztust sem. És nem lát Krisztus sem 
minket. Ö azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami el
veszett. Nem annak kellene-e a bűnös ember természetes. 
Istennek tetsző magatartásának lennie, hogy egymásra vagyunk 
utalva és várunk egym ásra? Nem ezért szállott-e le Isten és 
lett Lázárnak a pártfogója, nem pedig a gazdagnak 7 Nem ezért 
lenne-e szükség arra, hogy testvérei legyünk a szegény Lázár
nak? Mint Lázár testvérei látjuk meg, hogy szükségünk van 
egymásra. Bárcsak meglátnék I
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Lehet másképpen is !
M onda ped ig  nékik példázatot is arról, h ogy 

m indig im ádkozni kell, és m eg nem restü ln i; M on d 
ván ; Volt egy  bíró egy  városban, ak i Istent nem 
[élt és embert nem becsült. V o lt ped ig  abban  a  v á 

rosban egy  özvegyasszony, és elm éne ahhoz, m ond
ván : Á llj bosszút értem az én ellenségem en. A z  

ped ig nem akará egy  id e ig ; de azután m onda ő 
m a gáb an ; Jól lehet Istent nem  félek  és em bert nem 
b ecsü lök : M indazálta l m ivelh ogy nékem  terhemre 

van  ez a z özvegyasszony , m egszabadítom  őt. hogy 
szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem . M onda 

ped ig  a z Ú r ; H alljátok, mit m ond e  ham is b iró I 
Hát a z Isten nem áll-e bosszút az ő  választottaiért,
k ik  ő h ozzá  k iáltanak éjjel és nappal, ha hosszú- 

türő is irántuk ? M ondom  néktak, h ogy bosszút áll 
értök hamar. M indazálta l a z  em bernek F ia m ikor 

eljő. a vagy  talál-e hitet a  fö ldön ? (Lukács ev. 18, 1— 8)

Kci)/.(«lj(“lrk el, hogy úgy állunk Istennel, amint közönsé- 
ii<». II < Igiiiidoljuk : íiz élet olyan, amilyennek már az iskolá-
liiiii liiMiilliik és uzutón annyi u. n. , tapasztalt" ember m egírta;
II vilrtg olv/iii, amilyennek az újságokból látjuk. Szerencsére 
iiiliiili / nÍM(!Hen igy, de képzeljük el, hátha igy volna.

Akluii nem énekelhelnők: „Mirtden dolgaiban cselekeszik 
|nl S  lm liilán —  mert ismert szép ének —  szívesen énekel- 
)ak, lllkiin mégis más .szavakat kell odagondolnunk. „Viseld 
1 1, iiill noisod hoz." Mert Isten a tapasztalt emberek és az új- 
lágiik véleménye szerint alapjában véve a sors: a végzet min
ik n lóliill Mindennek úgy kell lennie, amint van, úgy kell tör
li nnle, nminl lötlénik, minden mögött ott van a természeti tör- 
M iiv A ludasok iijabb időben fe lfedezték— amit érlelmes em- 
lii u k mái légnla gyanítottak -  hogy semmi .sem lehel rnás- 
ki'IMII II A  aai) és égileslek pályája, a fellcgek járása, a forrá- 
■iik. alja, a lavas/.i megújulás és ószi elmúlás: mind ter:né-


