
A béke útja hét tízparancsolatban. 
Egy huszadik századbeli ember számára. 

III. 

1. Tanulj. Légy több holnap, mint ma vagy. 
2. A megelégedés nem megállás. A tunya lélek nyugalma nem 

valódi. Nem az álomért, hanem az életért sóhajtozunk. Ezért nézz 
fel, lépj előre és élj. 

3. Vannak Istentől megáldott emberek, a kik nyugodtaknak 
látszanak akkor is, a mikor hullámokon eveznek; vannak emberek, 
a kik minden vihart kiállanak. Vannak elhagyatottak az élet tenge-
rén és gyakran a partnál szenvednek hajótörést. Saját lelketeknek 
ti vagytok parancsnokai. Jól kormányozzatok ! 

4. Mivel mindent éppen meg nem tanulhattok, ne gondoljá-
tok, hogy semmit sem tudhattok. A mit tudnotok kell, azt megtud-
hatjátok. Mondjad szivedből: „Küldj engem Uram!" és meglátod, 
hova menj. 

5. Minden dolog okszerűen történik. A moha kelyhébe egy 
gyöngy-harmatcsepp esik és ez tisztán tartja a moha kicsiny ház-
tartását s nedvével táplálja annak a föld alatt messze elnyúló gyö-
kérszálait ; a haraszt kihajt s a pók hálót sző rajta ; mindezek felsőbb 
czéloknak szolgálnak. Senki sincs magára. 

6. Haladni akarsz-e v a g y maradni és letörni ? Ha Isten a mo-
hának, a harasztnak és a póknak munkát jelölt meg a világegye-
temben, mennyivel inkább hasznodat kivánja venni neked? 

7. A midőn érezzük, h o g y Isten hasznunkat akarja venni s 
nemcsak a boldogság elérése a mi feladatunk, szivünk az örökké-
valóság érzetével dobog. 

8. Isten felgyújtja hátunk mögött hajóinkat, kioltja az emberi 
nem vad ösztöneit s azokat oly reményekkel és eszményekkel 
helyettesíti, a melyek minket e g y teljesebb, nemesebb és jobb életre 
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sarkalnak. Egykor elég volt a kellemest ismerni és élvezni, most 
tudják az emberek, hogy a béke nem maradhat az önmagába zárt 
lélekben, hogy a nemesebb élvezet nem nyerni, hanem adni. 

9. A lélek magasabb temploma valamire többre van épitve, 
mint a kötelesség, az igazság és jogosság ; tűzre van szüksége, mely 
elégesse és elhamvaszsza a szenvedélyeket. Művészet, zene, dráma, 
mind a maguk ihletett munkásaikat keresik, ugyanígy a vallás is. 
Ihlettségre van szükségünk. 

10. Vágyaid kielégítését kéred Istentől? Reményeid teljesülésén 
csüng szived ? Erőt kívánsz munkádhoz ? Akkor minden jól van ! 

IV. 

1. A hely, a hol élsz a világon, mint minden más hely, telve 
van igazságokkal, a molyok felsőbb dolgokat jelentenek ki. De ezek 
felsőbb dolgok és soha sem láthatod meg, ha mindig csak lefelé 
nézesz. 

2. Vannak, a kiknek szokásává vált a kellemetlenkedés és 
akadékoskodás s nem ritkán mégis jelentékeny eredményt érnek el. 
Hasonló körülmények között nemes eljárással jóval több eredmény-
hoz jutnánk. 

3. Az erény a szívnek, a jellemnek, az életnek egy állapota, 
a melybe belenövünk, a mit a gyakorlat által szerzünk meg. Ilyen 
a boldogság is. Minden emberi lénynek lehetséges lépésről-lépésre 
közelebb jutni a boldogsághoz s belenőni abba az állapotba, a melyet 
Isten számára rendelt. 

4. Nagy nyereség egy távoli esemény mágnesszerü vonzó 
erejét érezni, a melyről tudjuk, hogy Isten azt megközelítenünk 
czélozza. Akkor nem könnyen elégszünk meg az alsóbb rendű dol-
gokkal. Az isteni hívásra hallgatva, folytonosan füleinkbe cseng a 
szózat: „Fölebb." 

5. Az életnek lényeges tulajdonsága győzedelmeskedni. A 
lelkiismeret-furdalással és a jajveszekléssel telt lét természetellenes 
és lealázó. Legyen éltetek győzelem: emelkedés az ég felé. 

6. Nem szerezhetjük meg magunknak az élet külső kényel-
mére és fényűzésére minden szükséges dolgokat; de megszerezhetjük 
a legnagyobbak titkát, a kik Istennel jártak. Szemeinket a sötétségről 
a világosságra, a gyötrelemről a győzelemre fordíthatjuk. 
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7. Isten atyai szeretetének végetlen ereje és kérésünk raeg-
hallgattatásán való nagy öröm sokkal bámulatosabb erőt gyakorol 
lelkünkre, mint bármely angyali eredmény a bethesda tavában. 
Nincs egyébre szükségünk, hogy jók legyünk, mint erre a biza-
lomra. Tekintélyen nyugvó hit, félelemből gyakorolt istentisztelet, 
vallás, mely rettegésen, üdvösség, mely helyettesítésen alapszik, nem 
adhatja meg a léleknek a benső békét. 

8. Ne félj semmit azon rossz befolyásoktól, a melyek körül 
vehetnek. Igyekezz mindig arra, hogy minél nagyobb befolyást 
gyakorolhass te a világra a nélkül, hogy sorra várakoznál, hogy a 
világ küzdelmei és kísértései mennyire befolyásolhatnak téged. 

9. Minden tehetségedet és minden erődet használd fel. Azt ki 
nem merítheted. 

10. Kezdj minden reggelt örvendezve. 

(Az „Inquirer" angol lapból.) 
F E R E N C Z JÓZSEF. 

G o n d o l a t o k . 
1906 ápril hó. 

Véleményedet soha se erőltesd másra, mert a nélkül is elfo-
gadják, ha helyes. Rossz árut csak csaló kereskedő köt a vevő 
nyakára, ha jó az, ú g y is megveszik. 

Ki másnak vermet ás, maga esik belé — mondják, de ha az 
igaz lenne minden esetben, mennyivel kevesebb szerencsétlenség 
lenne a világon. 

Ne higyjtik el magunkról hamar, hogy mily okosak vagyunk, 
mert annál nagyobb lesz csalódásunk, midőn magunk meggyőző-
dünk róla, hogy nem voltunk azok. 

Tanácsot, ha nem kérnek föl arra, ne adjunk, mert azzal tyúk-
szemére lépünk annak, kit amúgy is szőrit a lábbelije. Ezt pedig 
nem szokták megköszönni. 

Minél egyszerűbben beszélsz, fejezd ki gondolataidat, annál 
jobban megértenek; tehát úgy beszélj ! 

Az ifjak azt tartják az öregekről és némelykor haugosan ki 
is nyilatkoztatják, hogy azok szamarak, elmaradottak, nincsenek a 
helyzet magaslatán. S midőn ők is abba a sorba jutnak, csak akkor 




