
Iá», nmelyikrc nekünk hívőknek is szükségünk van, akik örö
kösen és pedirr egyenesen hitünk emelkedési pontjain bukka
nunk ró hitetlenségünkre, hogy van számunkra is ilyen tizen
egyedik óra, amikor Isten nem az ő  haragja, hanem érthetetlen 
jósága szerint bánik velünk. Ez az igazi vigasztalás, amelyikre 
.szükségünk van, hogy azután az ígéret vigasztalásával és iga
zán megvígasztalódjunk.
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A  keskeny út.

H a ped ig  va lak i megszom orífoft, nem  engem  
szomorított meg. hanem  részben, h ogy azt ne ter- 
heijem , titeket m indnyájatokat. E lég a z ilyennek  a 
többség részéről va ló  ilyen  m egbün tetése: Annyira , 

h ogy  éppen  e llen kező leg  ti inkább  bocsássatok m eg 
néki és vigasztaljátok, h ogy  va lam iképen  a  felettébb 
va ló  bánat m eg ne em éssze a z ilyet. A zért kérlek 
titeket, hogy  tanúsítsatok iránta szeretetet. M ert azért 
írtam is, h ogy b izonyosan  megtudjam felő letek, ha 

m indenben engedelm esek vagytok-é ? A  kinek ped ig  
m egbocsáttok  valam it, én i s : m ert ha én  is  m eg
bocsátottam  valam it, ha va lak inek  megbocsátottam , 

ti érettetek cselekedtem  Krisztus színe e lő t t ; h ogy  

m eg n e  csaljon  m inket a S á tá n : M ert jó l ism erjük 
a z ő  szándékait. (2. Kor. 2. 5— 11.)

Isten kegyelmének az útja, amelyre rá kell találnunk és 
amelyen járnunk k e ll; hegyi ösvény, amely két mélység között 
fönt magasan vezet át bennünket. Nem ballaghatunk kényel
mesen rajta. Azt csak lenn, a jobbra és balra eső völgyekben, 
a kél út valamelyikén tehetjük meg. Akkor azonban éppen a 
völgyekben vagyunk, s nem jutunk a célhoz. Itt nem rakhatjuk 
lábunkat sem tetszésünk szerint id e-oda : minden pillanatban 
mindig csak egyetlen helyes lehetőség van, s azt kell meg
ragadnunk, Minden más lehetőség alapjában v é v e : lehetetlen
ség s zuhanással kell végződnie, még pedig annál súlyosabbal, 
minél magasabbra hágtunk. Arról sem lehet szó, hogy pihen
jünk s kényelmesen elhelyezkedjünk, mert egyszerűen nincs 
erre hely, s életünknek egyetlen pillanata sem alkalmas erre- 
Mint Illésnek, mikor a Hóreb hegye felé igyekezett, nagyon 
ho.sszú útat kell megtennünk, meg nem állhatunk, hanem mi
helyt a mennyei eledel erejét vettük, szaladnunk kell negyven 
nii|) és negyven éjjel. Mi egyebet nem tehetünk, csak azt, hogy 
ezen mz úton figyelmesen és gondosan és szakadatlanul előre 
iiK'iijünk. Ezzel az (“lórenKMiés.Hel ismertet meg a mai alapígénk is.


