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

V. 

1. Ne várd, hogy minden napod ment lesz a veszélytől. Midőn 
bűn közéig feléd, jusson eszedbe isteni származásod ; lakozzék ben-
ned az Isten szelleme, hogy szived és lelked megtisztuljon minden 
rosz gondolattól és semminemű bűn abban ne találjon helyet. 

2. Az üdvösség növekedés; hogy idvezülj nincs egyébre szük-
séged, mint hogy növekedj. 

3. Minden nap újabb erőre, több világosságra tehetsz szert 
és nagyobb dolgokat végezhetsz ; a mint növekedsz, mindinkább 
megtelik lelked azzal az erővel, a mely örök. 

4. Az engedelmesség csak kiindulási pont, a szeretet a leg-
jobb. Engedelmeskedni annyi, mint a kötelességet kényszerből tel-
jesíteni, az istentiszteletet megvesztegetéssé, az imát könyörületért 
való kiáltássá változtatni. De a szeretet öröm és bizalom. Annyi 
mint az isteni szózatot követni és sietni az Atya karjai közé. 

5. Milyen különbség van: „Ne lopj", „Ne ölj" és e között: 
„Avagy nem tudjátok-e ti magatok mi az igazság?" A szeretet 
nem szorul kényszerítő eszközökre. 

6. A vallást sem magatokra, sem másra rá nem erőszakol-
hatjátok. De a mit semmi erőszak nem tehet meg, a szeretet szel-
lemének egy lehellete megteheti. 

7. Akarsz-e vagy nem?" a legkomolyabb kérdés, a melyre 
mindig felelnünk kell. Örökösei vagyunk számtalan ősüknek. Kifür-
készhetetlen viszonyok közt élünk, számtalan forrásból táplálkozunk, 
az öröklés és környezet befolyást gyakorolnak reánk, de az ered-
ményt nem ezek határozzák meg. Sok út keresztezésénél álltok 
mindig, bármelyiken haladhattok, de nektek kell azt megválasztani. 
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8. Minden lélek előtt nyitva áll az út a nemes életre, a köte-
lességek teljesitésére. Keressétek és megtaláljátok. Kérjétek és meg-
adatik nektek. 

9. Ne mondjátok, hogy a világ könyörtelen, embertársaitok 
szeretetnélküliek, a sors kegyetlen. Ha az a szerető lélek lakik 
bennetek, a mi egy Amiel-ben és Kempis Tamásban, ugyanaz a láto-
mány fog titeket is lelkesiteni, a mi őket lelkesítette. 

10. Az élet nagyobb, mint annak minden nehézségei. A jóság 
jóval erősebb, mint a gonoszság. Lelketek sokkal több, mint az 
élet kísértéseinek mécse. Ne vétkezzetek. 

VI. 

1. Ez a világ egy más világokkal. Ez az óra egy minden 
más órával. Ez az élet egy minden élettel, minden világban és min-
den órán. A mi itt jóság, jóság az mindenütt a földön és égben 
egyaránt. 

2. Isten lát, hall, ismer, jelen van és itél mindenütt. 
3. Ez az Isten országa. A munka, a mit ma meg kell tenni 

az 0 munkája. A jövő éppen olyan dicsőséges lesz, mint a jelen ; 
de ne gondold, hogy Isten a távol messzire várakozik áldásaival; 
az Ő végetlen szeretetének kegyelme hasonló a levegőhez ós vilá-
gossághoz, szabad és mindenüvé kiterjed. 

4. A mit te vereségnek gondolsz, Istenre nézve gj^őzelem lehet. 
5. Súrlódás szükséges az életre, mint a mechanikához ; a 

lclkekből kipattanó szikrák világítják meg a világot. 
6. Valamint minden levelen rezeg a nap fénye, szintúgy min-

den lelken Isten tükrözik vissza. Örök világosság van benned, hadd 
azt fényleni. 

7. Bánat és fájdalom lényeges dolgok; ezek erősitik meg az 
élet szövedékét. 

8. Égi összhang hallható itt, valamint a világon bárhol; a 
földön minden lépés egy hang a spherák zenéjében. 

9. A legbiztosabb módja annak, hogy minél több erőt nyerjen 
szived felülről, az, hogy minél inkább ápold abban a gyöngédséget, 
a rokonszenvet és a szeretetet. Hogyan áraszsza el azt Isten njabb 
erővel, ha nem használtál fel belőle semmit. 

10. Isten hasonlóknak teremthetett volna minket a mező liliomai-
hoz, vagy az éj csillagaihoz, vagy egy nyári nap szellőjéhez. De nem 
tette. Ez a világ nem jó a heréknek. Az éden csalódás. Ez nem a 
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fényűzésre, restségre vagy közönyösségre jó világ, hanem a mun-
kára, a növekedésre, az életre. Ez a világ jó a maga rendeltetésé-
hez képest, hogy a férfiakat és nőket a mindig élő és mindig mun-
kálkodó Isten hasonlóan munkás gyermekeivé tegye. 

VII. 

1. Az Isten szeretet. 
2. Ha Isten nem lenne szeretet, akkor nem lenne szeretet az 

ember szivében, nem gyöngédség az anyaságban, nem részvét az 
erőben, nem kegyelem a hatalmasban ; mert az ember Isten hason-
latosságára van teremtve. 

3. Ezelőtt az emberiség nem merte Istent Atyának nevezni 
s az O szeretetében bizni. Most tudjuk, kiben hiszünk. A tudo-
mánynyal egy új szellemi lét nyilt meg előttünk, világnézletünk 
megváltozott, a történelemnek más jelentősége van, egymással való 
érintkezésünk a felebaráti szereteten alapszik. 

4. Neked hasonlatosnak kell lenned az Atyához; ezért ha 
el lenséged éhezik, adj ennie. 

5. Mint Isten gyermekéhez, nem illik hozzád más magaviselet, 
mint a minőre a szeretet indit. 

6. Szeretet ujitja meg lelkünket. Mint a reggeli szellő, mint 
eső után a nap, ez ad nekünk erőt, ez tesz vidámokká. 

7. Csak egy valódi győzelem van, a melyet érdemes kivívni, 
az a győzelem, a mely legbecsesebb életünkben, az isteninek győ-
zelme. 

8. Ha valaki gyűlöli embertársát, azt Isten sem teheti boldoggá. 
9. A szentlélek eljövetele olyan, mint a nedv a növekedő nö-

vényben. Mindnyájan bírhatjátok azt. A szél most is fú, a tűz lángja 
most is érinti homlokotokat, a pünkösti lelkesedés a tietek! 

10. Valódi boldogság, valódi béke csak utánjárással valósitható 
meg. Hogyan segítsen rajtatok a Mindenható, ha ti helyt álltok és 
nem ig}7ekeztek előre ? Sorsotok minden változása, még az is, a mi 
nektek kipótolhatatlan veszteségnek látszik, csak készület további 
meg további áldásra. 

(Az „Inquirer" angol lapból.) 

FERENCZ JÓZSEF. 

Keresztény Magvető 1907. 8 



IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Bibliai tanulmányok. Irta Radácsi György, sárospataki 

theol. akadémiai tanár. 8. r. VI. 1G9 1. Sárospatak 1906. Ara 2 kor. — 
Szembetűnő könyv már cziménél fogva. Ritkaság számba megy a 
mi irodalmunkban ily műveknek megjelenése. Folyóiratokban egyes 
tanulmányok jelennek meg a bibliáról; könyv ritkán. Pedig az ily 
művek nélkül a theologiai tudományosság előhaladni nem fog. Hogy 
ily munkák nemcsak a nyugati nemzeteknél, hanem nálunk is jöhet-
nek létre, arra egyik kiváló bizonyság éppen a most megjelent mű. 

Radácsi könyve érdemleges, kitűnő munka is. Az ó-szövetségi 
prófétai iratokat ismerteti, Joel, Hoseás, Habakuk, Ezekiel profe-
tiáit s a Bírák könyvének Sámsonra vonatkozó részét és a Dávid 
király korabeli Abiság és Adonia történetét. Mindenik prófétiához 
bevezetést ir, Joelnél általános jellemzést is a prófétákról. Tárgyalás 
következik, egyes részleteknek is a közlésével és a szöveg alatt 
számos jegyzettel. E s az iró gondos keze alatt kiformálódnak, a 
miket e könyv magában foglal, e szép és alapos theol. irodalomtör-
téneti tanulmányok. 

Értékes dolgozatok. Tanultság, helyes érzék, az ítélet biztos-
sága, történelmi felfogás, szabatos nyelv nyilvánulnak bennök és a 
verses részekben ódon-zamatu, erőteljes drámai nyelvezet. 

Ez az első kötet Radácsi bibliai tanulmányaiból. Óhajtandó, 
hogy a mit kilátásba helyez, minél hamarább jöjjön a második is. 

A magyar tud. akadémia még kapható kiadványairól 
77 lapra terjedő jegyzék adatott ki, Budapest, 1907. Y. Akadémia-
utcza 2. sz. Az Akadémia főtitkára Dr. Heinricli Gusztáv. — Az 
Erdélyi Muzeum könyvtáráról 1906-ról jelentést adott ki dr. Erdélyi 
Pál tudományegyetemi és muzeumi könyvtárnok. A jelentés egyúttal 
hálás megemlékezést szentel gróf Kemény József ós gróf Mikó Imré-
nek, kik ezelőtt félszázévvel alapították meg a muzeumot és könyv-
tárt. E mellett érdekes fejtegetést olvasunk benne a mai könyvtárról, 
„mely műhely, értéke forgalmától, forgalma használhatóságától függ 
s eleme a munka". 

S z e n t m i h á l y i v é r t a n u k cz. a. Tartsafalvi P k l f f y Aladártól 35 lapnyi 
füzet jelent meg, melyben 1848-ból egy oláh csapatnak nyikórnenti kegyet-
lenkedéseit irja le. Ara 70 fillér Székelyudvarhelyt Betegli Pál könyvárusnál. 
Az ifjú iró munkája „Mózsi bá' és társai" cz. humoros elbeszélések is, 




