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talélod-e te is, hogy a lelkiismeret ellen nem lehet mást 
tenni, mint neki adni igazat? Nem úgy találod-e te is, hogy 
neked éppenúgy, mint legelvetemültebb és legelkeseredettebb 
embertársadnak éppen bocsánatra és mentőútra van szüksé
ged, nem pedig kárhoztatásra ? Nem úgy találod-e te is, hogy 
az ember halála egyáltalán nem természetes dolog, s hogy 
ellene valahogy másképpen kellene védekezni ? Ha pedig vé
dekezni nem lehet, akkor a halálon túl élet van, a halálnél
küli é le t ; és ez  az élet, nem pedig a halát az igazság 1 
De vájjon mindezeket csak úgy gondolod ? Hát, ami szívedben 
igaz, nem igaz égen és földön egyaránt ? Emberi ábrándok ezek ?  
Vagy Isten irántunk való békegondolata, mely hosszú és nehéz 
ólom után ismét ébredez és megmozdult a lélekben ? Nem 
isteni jog-e ez a bűn, szenvedés és halál ellen, mint az özvegy
nek ellenségei ellen ? Lehet-e más a te igazságod, mint Isten 
örökkévaló igazsága ? Óh, ha ez a szegény ember most tovább 
menne és megszólalna önm agához: csupán igazságodban higyj, 
mit törődöl a sorssal, viszonyokkal, a természeti törvénnyel, 
melyek végeredményében csak gondolat-, újság- és könyvigaz
ságok? A z  igazság mindenképpen igazság! Hidd, egyre jobban 
hidd, mert e hitnek erős alapja van benned, hogy a sors mö
gött egészen más valami rejtőzködik; hidd, hogy a nagy ter
mészeti törvényt, —  mindennek ugyanúgy kell maradnia —  
nem lehet éppen olyan komolyan ven n i; hidd, hogy a kemény 
valóság, nem lehet olyan mozdulatlan bálvány, amint azt a 
professzorok hirdetik; hidd, hogy hazugságot beszélnek, amikor 
azt mondják, hogy Isten csupán titokzatos alkotó, aki ezt 
a szörnyű világgépezetet megépítette és különös szeszélyében 
elindította. Hidd, egyre mélyebben hidd, hogy a végső és tulaj
donképpeni dolog, aminek meg kell történnie a v ilá gon : a sze
gény ember segítése, megszabadítása, megváltása, megigazítása. 
Ez a  végső és tulajdonképpeni dolog p e d ig : Isten. Ezért kell 
az én igazságomnak előtörnie és győznie, ezért kell az én szi
vem  igaz világának általában is igaznak lennie. Mert Isten az 
az Isten, aki segít, a halálból m egszabadít; minden egyéb lát
szólagos hatalom csak kísértet és bálvány, melyeknek el kell 
pusztulniok. Tudod-e te, szegény ember, mi történnék, ha te 
így hinnél ? Meglehet, hogy talán nekünk is, mint az özvegy
nek, sokáig kellene könyörögnünk, mert a sors, melyben oly 
Hoknig hittünk, keményen ül trónján. Már hozzászoktunk, hogy
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II MoiH nlntf éljünk és m indent: szomorú.ságof és gonosz.srtgot 
lerniéHzelesnek találjunk. Hány templomban prédikálták év.szó- 
/iiilokon át, hogy a jó  Isten, akiről énekeljük, hogy „minden 
ilulgniban jól cselekszik", voltaképpen a mi sorsunk. Nehezünkre 
etilk, olvnn hatalmasan, kitartóan és fenyegetően kérni, hogy 
lirli-Hivltson a hamis bíró fülébe. Ne csodálkozzunk hót, ha 
liitílnklu'l talán hosszasan kell várakoznunk, mint az özvegy
n e k ,  inig a jég  olvadni kezd. Egyszer azonban bekövetkezik, 
liogv hitedre a sors inogni kezd bálványtrónusán. N ézd ! milyen 
/nvnti az arca, hogy fél, mint a bíró az izgatott asszonytól: 
-ti/ilnlekm reám járván, ne gyötörjön engem." Hitedtől fél, 
fieiiimi mástól. Mi nem akarhatunk és semmit sem tehetünk a 
miiN. a bűn, szenvedés és halál ellen. Ha mégis akarunk és 
ti fi/.(ink ellenük, ma jól láthatjuk : játék és gyermeklárma csu
pán Azonban hihetsz! És erre áttörik a sors frontja, s egy- 
ti/eiie meghátrál. A  nagy úr más is tud lenni. Kitűnik, hogy 
iirin is olyan nagy úr. Mert az é le t : a h it ; a sors pedig csak 
iiiiMilolal; dőre, szomorú emberi gondolat. A z  élet szavára el
menekülnek az emberi gondolatok és megjelenik: Isten, a zé lő  
lnleii. aki velünk és nem ellenünk va n ; Isten, akinek akarata 
II békesség és nem a szenvedés; Isten, aki harcol a mi ellen- 
lu gdiik ellen : „Megváltom őket a pokol hatalmából 1 Megmen
t e m  ükét a haláltól! Hol van a te veszedelmed, óh halál?
I tol van te romlásod, óh pokol ? “ Ha a hit áll a sorssal szem
b e n ,  víz fakad a sziklából, valami új dolog történik a világon 
Intel) megragadja a kormónypálcát, mely egyedül őt illeti. Meg- 
t/iitéiilk, aminek a természeti törvények szerint sohasem volna 
ii/abad megtörténnie: nem marad minden ugyanaz. Megtörté
nik,  ami az imént még lehetetlen vo lt: az elnyomottak igaz- 
Máipa találnak, az elszéledettek és egyet nem értők egyesülnek, 
a ii/oiongaloltak megvidómulnak, a gazdag, ha kell, pénzét 
iiil|a a szegénynek, az angol és német ismét kezet foghatnak, 
a betegi-k meggyógyulnak, a halandók az életbe mennek, s ta- 
liin Ilii pat)ok is felébredünk. Ó h ! ez a legnagyobb forradalom 
a m i k o i  a hil támad fel a sors ellen. Forradalom, mely nem más, 
iiiliil Isten óseredeti teremtési rendjének helyreállítása.

„Monda pedig az llr  : Halljátok, mit mond e hamis biró I* 
i Ingván riiged és hogyan kell igaz ítéletet hozn ia ; hogyan 
iiiiillk össze a fonák gondolatok esaló világa, ha a hil, szeretet 
éti leineiivség Iwzd látszólagosan örökkévaló kapuján döngetni.


