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liitérl, nz új scKÍtségért, vagy röviden, egyszerűen m on d va : 
keresse az erőt, az új e rő t ; ez minden törekvése és kívánsága. 
Ez után kiáltunk és ezt keressük mi is. És az a mi nyugtalan
ságunk, hogy ez az erőnk nekünk hiányzik. Bárcsak Isten meg
ajándékozna vele I Bárcsak Isten felemelné kezeit és a mi 
szegény, beteg, fáradt, üdvösség és igazság, békesség és 
nyugalom után éhező és szomjúhozó világunkba belenyuj- 
taná ezt az erőt I Bárcsak utat találnánk ebből az eltévelye
désünkből kifelé, s bárcsak vége lenne már a mi gyötrelmünk
nek és nehézségeinknek I Bárcsak ne kellene azzal a sok baj
jal és nyomorúsággal, mely szétforgácsol és békétlenekké tesz, 
a betegség gyötrelmével, a halál hatalmával olyan egyedül, 
olyan tanácstalanul szembe állanunk 1 Óh 1 ha erőnk és hatalmunk 
volna, hogy erős szavakkal beszélni és döntő tettekkel csele
kedni tudnánk ellenük; ha mindannak, amit ellenük teszünk, 
ne kellene aláperegnie, mint az esőcseppnek a szik láról! Óh, 
ha eljönne a magasságból az erő és a lélek, amelyek után 
kiáltunk I

De hogyan történik meg ez ? Mit kell tennünk, hogy ez 
megtörténjék? Itt azzal a döntő kérdéssel állunk szemben, amelybe 
minden nyugtalanságunk és vágyunk beletorkollik. Mit tegyünk ? 
Mi vezet ki bennünket a külső és belső megmerevedésből ? 
Mi visz előre a keresésből és vágyból a megtaláláshoz és be
teljesedéshez 7 Nem az volna-e a leg job b : mindig csak nézni 
az új erők felé ? És talán nem az volna-e még jobb, hogy a 
még meglevő, de annyifelé lekötött és szétszórt erőinket össze- 
gyűjtsük, erőnket megfeszítsük és egy megújított rohammal meg
rázkódtassuk a pusztulás és romlás hatalmának frontját ? Lás
sunk-e azonnal munkához, vagy adjuk-e oda erőnket, ami még 
van, a mai idők valamelyik mozgalmához, amelyik éppen eb
ből a nyugtalanságból és életvágyból született? Vájjon remél
hetjük-e attól, hogy egy hatalmas és közös nekifeszüléssel és 
harccal a régi világot megdönthetjük és az új világot meg
teremthetjük? V agy pedig tegyük azt, amit sokan tanácsolnak, 
hogy távol tartsuk magunkat minden emberi akarástól és várjuk 
csendben, mig jön az új v ilá g?  Mit tegyünk?

Erre a kérdésre szeretnék most feleletet adni. Mindenesetre 
—  nekem úgy tetszik, —  nem várhatunk tétlenül és nem gon
dolhatjuk azt, hogy a lélek, az erő, az újraéledés, mint valami 
csoda, alászáll az égből. Ez ma nem történhetik meg. Erre várni.
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Iirm jclenl(me má.st, mint varázslatra vá rn i; pedig Isten, akitől 
minden erő és megváltás jöhet és jönni lóg, Isten nem vará
zsol. Isten az ő adományát az égből ruím fogja aládobni./sicn 
nar/a, hogy mi tegyünk valamit. De természetesen csak egy 
Ktihimil és nem sokfélét! Nem nagy akciókra és mozgalmakra 
van szükség, nem tervezgetésekre és buzgóságra, hanem csak 
luíhtmire, valami egyszerűre, de az legyen egész és legyen 
lényeges valami. Egy  a szükséges dolog, amit tennünk kell és 
/imil tehetünk is valóban és amire oda kell adnunk minden 
gondolatunkat és minden akarásunkat; meg kell nyífnunfe anri 
bensőnket. Ennek kell megtörténnie, mielőtt Isten tenne valamit, 
l .iK' vár Isten. S ez az az-egyetlen tett, amelyiket valóban m i te- 
helünk, amit senki más helyettünk meg nem tehet és nem tesz 
meg. Isten sem teszi meg, mert Isten éppen bennem és ben
ned Indyezte el a képességet, hogy ezt az egyet megtehessük 
vagy ne, akarhassuk vagy ne. Ez az a megfoghatatlan titok és 
inélvség, ami minket azzá tesz, amik vagyunk: emberré, hogy 
mi legbensőnkben egy elrejtett ajtócska felett rendelkezünk, 
Minelyik előtt Istennek várnia kell. És ő ezelőtt várni akar. Neki 
nem kellene, de ő vár. Ö erőszakkal nem akarja azt felszakí- 
Imii. ó  nem akarja kikényszeríteni tőlünk, hogy felnyissuk azt 
és lássuk őt. Senkinek sem kell magában Istennek utat enged
nie. senkinek sem kell jónak lennie. Akarhatjuk a rosszat, aj- 
lol nyithatunk a gonosznak. Nem kell békének lennie. A  népek 
él/ie/nek háborúságban ; senkinek sem kell h innie; mondhatjuk 
't/lvünkben, hogy nincs Isten ; élhetjük az életet Isten nélkül, 
távol Istentől, Isten ellen is. Ámbár ez  bolondság, dőreség,
< snlás. De az ember megteheti, dönthet Isten e lle n ; szabad és 
It'fu'l, hogy ezt az ajtót előtte zárva tartsuk. Istent megvárakoztat- 
Imljiik, (‘ lőle elzárkózhatunk, magunkat megkeményíthetjük. —  
De lí'helünk mást is. Egy örömujjongással és vágyakozó kiál
lással ((^szakíthatjuk az ajtót, melyen túl Istent megláthatjuk és 
a/ övéi lehetünk. Megszabadulhatunk belső fogságunkból, el- 
Imgvhatjuk dőreségeinket, bűneinket és tévelygéseinket. M eg
lehetjük. Választhatunk a sötétség és fény, bilincs és szabad
ság között. Nem kellene oly hosszasan az aggodalmak és bű- 
Mídv árnyékában ülnünk, vagy a szeretetlenség és gondok éjje
lé! >«>n ('inésztődnünk. Csakugyan, felnyithaíjuk azt az ajtót és 
szabadba kerülhetünk. Istenhez térhetünk és vele új életet kezd- 
lielünk. 01)1 milyen boldog örömüzenct. Megtehetjük I ö v é  le-


