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Advent l. vasáruapja.

A7. id,íhen monrlú .Iézus tanltvúnvatnnk : .1\:'lek lesz
nrk n uaphau, hohll"lll':;" csltlugokbun (os n fÖldi.ill
Hagy szorongarúsa n népeknek, n tengernek és hullá
moknak zajos zugása rnírur. Az emberek ellankadnak fl
í'élelemről ~;:: várnkozüstól az Iránt. amí az egész yi·
lágrn be fog kl;\"'" kezIli ; mert nz e;::..k erői megrendüt
nek. És akkor meglátják HZ Emberfiút n felhőben jönni
nagy hatalommal és fönségg'eI. Míkor pelllg mindez
telje;::etlésbf' kezd menní. nkkor tekintsetek körm és
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emeljétek föl fejeteket, mert közeledik a ti megvál
tástok. És hasonlatosságot mondott nekik: Nézzétek
a fügefát és az összes fákat! Mlkor már gyümölcsőt

hoznak, tudjátok. hogy közel vnn a nyár. Ug~' ti is,
mikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok
meg, hogy közel van ll? Isten országa. BIzony mondom
nektek, hogy nem mulik el e nemzedék, mlg rntndez
meg nem történik. Az ég é~ WI(I elmulnak, tie ll? én
igéim el nem mulnak,

1. Advent elsö vasárnapján, az Anyaszentegy
ház a világ végét és az utolsó itéletet meg
jövendölő részt olvastatja föl az evangélium
ból. Furcsának tiinik föl, hogy az egyházi év
legelső napján az utolsó eseményekre tereli a
figyelmet.

Miért teszi ezt?
A bölcsesség vezeti és jót akar általa ne

künk. Hasonló eljárásnak helyességet már a
régi pogányok is fölismerték. Diogenesről. a gö
rög bölcsről beszélik, hogy egy táblára kiíratta
ajtaja fölé 'a következöket »Itt a legnagyobb
bölcsességet árulják öt szeszterciusért.« Egyik
pogány elküldötte hozzá rabszolgáját a kivánt
pénzdarabbal. Diogencs pedig igy szólt a rab
szolgához: »Mondd meg az uradnak, hogy min
den cselekedeténél annak végére gondoljon, mi
előtt megtenné.« A pogány nevetve várta kül
döncét, híszen csak jó tréfának tartotta a böl
cscsségvásárlást. Meghallgatta Diogenes üzene
tét és az első percben kacagott is rajta. Utána
azonban ismét és ismét eszébe jutott és mí
nél többet gondolkozott fölötte, annál komolyab-



ban vette. Belátta, hogy nagyon okos dolog az,
amit a pogány bölcs üzent számára.

Egyházunk is az egyházi ev legelején 11 leg
utolsó dologra: minden cselekedet legvégére: az
utolsó itéletre figyelmeztet bennünket.

Tudja, miért cselekszi I
Valóban Isten akaratának megfelelőbben jú

runk el cselekedeteinkben, ha azzal a biztos
tudattal fogunk hozzájuk és hajtjuk öket végre;
erről számot kell majd adnom egyszer Isten
nek az egész világ előtt!

2. A világ végével eljő Krisztus, ~Iaga mon
dotta meg előre, hogy "nagy hatolommal és
fönséggel" jelenik meg a pusztuló természet és
remegő emberiség fölött. Akkor szemtől-szembe
látják majd isteni hatalmát mindazok, akik ma
tagadják öt és gúnyos mosollyal ajkukon for
dulnak el a parancsaitól önmaguk akaratjának
utjára.
Űdvözitönknek ez lesz a második olyan cl

jövetele, amelyik az egész emberiség számára
szól. Az első Betlehemben történt, kisded alak
jában, szivfacsaró szegénység környezetében.
Ezen első eljövetelével a kegyelem utját jött
elkésziteni ; a második eljövetelekor pedig szá
monkéri majd, hogy jártuk-c és hogyan jártuk
ezt az utat?

Az egyes egyénekhez azonban c két minden
kinek szóló eljövetelen kivül még számtalan
szor bekopogtat az Ur. Eljö mindenikünkhöz
szent tanításával. Zörget. a szivünkön kegyel
mének unszolásával. Leszáll hozzánk valóságban
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a. szentmisében. Betér lelkünkbe istenségével
emberségével a szeritáldozásban.

Az emberek bejelentett látogatását várni szok
tuk; betoppanó ismerőseinket üdvözöl ve fogad·
juk. És Jézussal vajjon igy teszünk-e? Várjuk-e
utolsó eljövetelét? Gondolunk-e arra, hogy bi
ráskodni fog tetteinken 'l Tanitását megértéssel
Iogadjuk-e ? Kegyelmének ajtót. nyit-e szivünk?
Oltárraszálltakor ott vagyunk-c '? Mílycn áhitattal
fogadjuk rt szentáldozásban?

3, Azt is megmondotta Jézus, hogy mi lesz
a befejező vég. "Az ég és föld elmulnak, de az
én igéim el nem mulnak!" Világos beszéd ez és
ha. Isten fia mondotta, be is következik.

Az égboltozat minden égiteste kihal, a föld is.
Tehát minden ami il földön van. Az arany ér
ték ét vesziti. Az élvezetek elmulnak. OA szép
ség elenyészik. Az emberi kötelék megszakad.
Még a bünnek utját is lezárja a pusztulás.

Csak az igazság, a lelki érték marad meg
mindvégiglen. Az, és ugv, ahogy Jézus taní
totta. Megmarad az alázatos hit és ennek meg
vallása. Megmarad az önmegtagadás, melyhez az
Isten hűségébe helyezett remény adott erőt.
Megmarad a szerétet legkisebb szolgálata is,
melyet Krisztusért tettünk. De megmarad a.
bün is, amelyet a Jézus által elrendelt mó
don le nem mostunk lelkünkről.

Olyan világosan kihirdette Jézus Urunk, hogy
mi roskad semmivé a végsö pusztulásban és
min nem vehet erőt még ez sem. Botor ember
az, aki nem igazodik hozzá!
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Advent 2. vasárnapia.

Az időben: l\Ii<h1n János meghallotta II fogságban
Krisztus cselekedeteit. elküldött kettőt az Ó tanítva
nyal közül, s azt izente neki: Te vagy-e az eljövendő,
vagy mást kell várnunk? Mire Jézus mondá nekik:
:Ilenjetek és jelentsétek Illeg Júnosnak. amit hallotta
tok és láttatok: Vakok látnak, sánták járnak, poko
losok tisztulnak, siketek hallanak, halottak Iöltárnad
nak, szegényeknek az evangeliumct hirdetik. ts bol
dog. aki énbennem meg nem botrúnkozlk. Azok



elmenetele után pedig igy szólt Jézus a sereghez
Jánosról: Mit mentetek ki a pusztába látni? SZ€!·
töl hányatott nádat-e? Vagy mit mentetek ki látni?
Lágy nuhákba öltözött embert? Ime, akik lágy ru
hákba. öltözködnek, a királyok házaiban vannak.
Tehát mit mentetek ki I~ni? Prófétát? Igen, mon
dom nektek, sőt prófétánál is többet. Mert ez az,
akiről irva van: Ime, én angyalomat küldöm szined
előtt, ki elkésziti előtted a te utadat.

1. Keresztelő Szent János börtönben sínylődött.

Elfogatta Herodes, mert megfeddette őt erkölcs
telen élete miatt.

Ker. Szent János azonban a börtönben is {oly
tatta hivatását: Jézushoz, a Megváltóhoz akarta
vezetni az embereket. Más ember szomoruan
csörgette volna láncait, János azonban bajával
mit sem törődve, csak azt nézte, hogy Isten di
csőségét azolgálja.

Alig van ember, akire időnkint ne zudulna
egy-más csapás és megpróbáltatás. Néha a be
tegség nyügözi le erejét. Azt várná az ember,
hogy majd a baj Istenhez és a lelkiélethez vezeti
az ilyeneket. Megtörténik ez is. De igen sokszor
az ellenkezőt mutatja a tapasztalat. Akad olyan,
akinek elég egy kis fejfájás és már elmulasztja
a vasárnapi szentmisét, avagy ha nem megy
kedve szerint a dolga. zugolódás, sőt káromkodás
hagyja el ima helyett a száját.

2. Keresztelő Szent János tudta, hogy Jézus a
Messiás. Hiszen röviddel ezelőtt keresztelte meg
az Urat a Jordán vizében és hallotta Isten tanu
ságtételét, amelyik nyiltan kimondotta: "Ez az



én kedves Fiam!" Amidőn tehát tanitványait
elküldte Jézushoz, hogy megkérdezzék, ki ő, nem
maga számára várta a választ. Azt akarta, hogy
a tanitványok Jézus tetteiből győződjenek meg,
hogy Krisztus a Messiás.

Jézus pedig hogyan felelt nekik?
Nem azt mondotta, hogy "Igen, én vagyok a

Messiás", hanem a bizonyitékokat tárta csak elé
jük. Reámutatott a csodákra, rnelyeket müvelt,
Szavainak ez az értelme: "Nézzétek, én olyan
csodákat teszek, amelyek bizonyitják, hogy is
teni erőm van. És én, aki tehát Isten vagyok,
tanitom az evangélíurnot. Higy jetek ezért nekem
és ne botránkozzatok meg igéimen !"

Udvözitőnk maga hivatkozott tetteire, mint
isteni küldetésének bizonyitékaira. Ezeket a tet
teket a zsidók egy része az ördögnek tulajdoní
totta, mert emberi hatalomból megérteni képte
len volt. Azóta sokan és sokfélekép iparkodtak
Urunk csodáit természetes erőkkel kimagyarázni,
de sikertelenül. Azok kétségbevonhatatlan érve
léssel igazolják, hogy Jézus Isten volt!

3. Jézus tanitását és tetteit már életében hely
telenitették a zsidók. Ezek, ahelyett, hogy tisz
telettel hozzája csatlakoztak volna, megbotránkoz-
tak benne. .

A történelem minden nap ismétlődik. Azóta is
sokan megbotránkoznak Krisztuson. Kik ezek?

Azok botránkoznak meg Űdvözitőnkön, akik
nem helyeslik szegénységét és hogy követői előtt
miért dicséri a szegénységet? Pedig Jézus nem



vetette meg a földet sem teljesen, csupán nem
ragaszkodott hozzá.

Azok botránkoznak meg Üdvözitőnkön, akik
nem helyeslik alázatosságát és hogy ugyanezt
követeli követőitől is. Pedig Jézus is alázatossá
gávaI emelkedett minden ember szive fölé és aki őt
követi, épp ezzel az eszközzel veszi be az emberek
szivét.

Azok botránkoznak meg Krisztuson, akik nem
helyeslik az ő tisztaságát, mely szerint csak két
állapotot ismer el: a házaséletet, vagy az önmeg
tartóztatást. Pedig Jézus ezzel nem kiván lehe
tetlent, csupán nehezet. De égi bért fizet érette
már e föld lelki nyugalmában is.

4. Jézus ritkán nyilatkozott másokról, de Ke
resztelő Szent Jánost nyiltan megdicsérte. Há
rom dolgot emelt ki alakjáról:

Először megdicsérte Jánosban azt, hogy nem
nádszállélek. A nádszálat ide-oda hajlitja a szellő,
sok ember van, akit hasonlókép forgat a közvé
lemény szele. János ellenkezőleg sziklaszilárd jel
lem volt. Hirdette a bünbánatot, akár tetszett a
zsidóknak, akár nem, mert Isten akarta. Meg
feddette Herodest büneért, bár tudta, hogy baja
lesz miatta, de kötelességének ismerte az erkölcsi
törvény szelgálatát is. Manapság de ritka az
ilyen! Ellenben sokan vannak, akik mukkanni
sem mernek, midőn előttük Istent és a vallást
ócsárolják!

Másodszor megdicsérte Jézus Jánosban, hogy
nem él kényelmes fényiizö életet, hanem önmeg-



tagadó. Jánosnak nem voltak igényei és épp ez
volt függetlenségének, elvhűségének és egyben
boldogságának is főtámasza. Kortársaink leg
nagyobb baja ma a sokigényüség. Ez viszi leg
többjüket a jellemtelenségbe, törvényszegésbe
és a bünbe.

Harmadszor, mint tiszteletreméltó dolgot emelte
ki Jézus János hivatását, hogy az Ur előfutárja.
A tisztségből származó becsülés erkölcstanunk
szerint kijár mindenkinek, aki Jézus szolgálatá
ban áll. Megilleti tehát a papot. Ez lehet gyarló,
sőt bünös ember is, de a jó katholikus akkor is
tisztelettel hajlik meg előtte, mert mégis J ézus
nak követe ö.



Advent 3. vasárnapja.

Azldőben II zshlök Jeruzsútemből papokat, levítáknt
küldöttek hozzá, hogy megkérdezzék őt: Ki vagy te'!
És megvallotta s nem tagadta, és megvallotta : Én
nem vagyok a Krisztus. És kérdezék őt: Mi tehát?
Illés vagy-e te? És mondú : Nem vagyok, A próféta
vagy-e? És felelé: Nem. l\londták azért neki: KI
"agy, hogy választ adjunk azoknak, kik minket kül
döttek. Mit mondasz magadrölj Mondá : Én II pusztá
ban kiáltónak szava vagyok : Egj'engessétek az Ur



utját, amint megmondotta lzaiás próféta, És a kül
tlöttek a farizeusok köz ill voltak. És kérdezék őt és
mondák neki: l\I1t keresztelsz tehát, ha te nem vagy
II Krísztus, sem Illés, sem a próféta? Felele nekik Já
nos, mondvún : Én vizzei keresztelek; tie közöttetek
.UI UZ, kit ti nem ismertek, O az, ukí utánam jön, ki
engem megelőzött, kinek én nem vagyok méltú, hogy
surusztját megoldjam. Ez Bethánlában tÜI'tt-'nt, II ,TOl"
dánon tul, hol János keresztelt,

1. A zsidók abban az időben várták a Mes
siás eljövetelét, amikor Jézus élt. Hallottak Ke
resztelő szent János müködéséről és sokan azt
gondolták, hogy talán ö az epedett üdvözítő.
Elküldöttek hozzá nehány farizeust, hogy nyí
latkozatra birják.

Keresztelő Szent János világosan tudtukra
adta, hogy ö nem a Krisztus. Természetes, hogy
erre faggatták, hogy akkor vajjon kicsoda? Talán
Illés? Mert a néphit szerínt a Megváltó eljöve
telekor Illés próféta ujraeljövetelét is várták,
J ános erre is tagadó választ adott.

- Hát akkor talán valami uj próféta? 
érdeklődtek tovább a zsidók. János ezt sem vál
lalta és nem is mondott általa valótlanságot,
mert hiszen ö több volt a prófétáknál is.

Végül azután egyenesen megmondotta, hogy
ő az az előfutár, akiről Izaias próféta megjö
vendölte, hogy a Messiás eljövetelére az ern
bereket figyelmessé fogja tenni.

Söt .rnég tovább és világosabban is megma
gyarázta János tevékenységet: ö csak a [elké
pes keresztség kiszolgáltatásával és a bünbá-



natra serkentéssol akarja fogékonyakká tenni
az embereket az űdvözitő fogadására. Kiemeli
még azt is, hogy ez az Cdvözítö magasan fölötte
áll, pedig ö prófétánál is több. A szolgák kö
zül a legutolsónak volt tiszte urának saruit
leoldani, de Jézus oly nagy, hogy hozzá ké
pest ö a nagy Keresztelő Szent János még
ilyennek sem válna be.

2. Ker. Szent János szerényen viselkedett.
A zsidó küldöncök kérdésére megmondotta, hogy
milyen fönséges hivatást tölt be, de emellé
odatette még azt is, hogy ő semmi a Krisztus
hoz képest. Nem azt emelte ki magáról, amiben
nagy volt, hanem tudatosan előtérbe állította,
amiben kicsiny, ha összehasonlítják Cdvözitöjé
vel. Nem dicsekedett, ellenkezőleg, alázatosan vi
selkedett.

Sok bünös hajlam van az emberben és ezek
közül egyik, hogy s zeret dicsekedni. Nem azt
értem alatta, hogy hazudik; hogy olyan tulaj
donságokat aggat magára, amelyek nincsenek
meg benne. Hanem azt, hogy meglévő jó és
rossz tulajdonságai közül csak az előnyöseket
ismeri el és hirdeti fennen, a hitványságokat pe
dig elkendőzi.

Nem egy ember jó katholikusnak mondja pl.
magát, mert tagja ennek avagy amannak a [ám
bor egyesületnek. De mellette nem tartja meg
a pénteki böjtöt, vasárnap könnyedén elmu
lasztja a szentmisét. Ezekről hallgat, azt a
kis jóságot ellenben világnak kürtöli, Azután
meg hány van, aki számot tart az »crényes: el-
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nevezésre, rnert nem házasságtörő. Pedig a
piszkos mozídarabokat megnézi és erkölcs
bántó könyveket olvas,

3. Ker. Szent János olyan világos szavakkal
mondotta meg a zsidóknak, hogy a Messiás
közöttük áll, de ök nem akarják elismerni.

Vajjon miért nem ismerték el?
Két okból. Először: mert a zsidók diadalmas

világi uralkodónak gondolták el a Messiást:
.Tézus pedig mint szegény vándortanító járt
közöttük. MásodsZ01': mert tanitása nem volt az
ínyükre. Az Ur ugyanis a bűnbánaton kivül
tiszta és Istennek szentelt életet követelt, ami
éppen nem tetszett nékik.

Ugyanez a két ok zárja el ma is a legtöbb
ember szivét Jézus elöl.

Vannak, akiknek azért nem kell Jézus, mert
nem a földi boldogságo t és jólétet hangsúlyozza
elsősorban, hanem mindent a lélek üdvössége
szempontjából biráltat el. Nem tudják ezek meg
érteni. hogy a lelki érték, a jó lelkiismeret,
az erények gyakorlásából eredő boldogság olyan
tiszta gyönyörüséget okoz. amit it világ min
den kincsével sem lehet megszerezni.

Vannak ismét mások. akik idegenkednek Jé
zustól, mert a büntöl való mentességet és az eré
nyek gyakorlását követeli meg hiveitől. Ok pe
dig nem akarnak szakitani a bünnel, A rom
lott társaság, az igaztalan vagyonhoz való ra
gaszkodás, igazságtalan haszon, tiltott élvezetek
mind igen a szivükhöz nőttek. Az erények gya-



korlását pedig nem óhajtják, mert fogalmuk sin
csen arról, hogy a jócselekedet és az önlegyőzés
utáni boldogság édesebb is lehet annál, amit
a testi kéj, vagy a világi hiuság adhat.

4. De találó lenne egyik-másik templomi gyü
lekezetre, ha rájuk kiáltanák ugyanazt, amit
keresztelő Szent János mondott a zsidókra : "kö
zöttetek áll az, akit ti nem ismertek!"

Ott van az Oltárszekrényben a dicsőséges Jé
zus a kenyér szine alatt. És hányan nem gon
dolnak reá? Kint zajong az utcai élet a temp
lom körül és alig akad ember, aki bejőjjön
szentséglátogatásra. üdvözölni a köztünk la
kozó Istent. Az öröklámpa pirosan pislákoló
lángja figyelmeztet jelenlétére és hányan vi
selkednek ugy a templomban, mintha az csak
imaház lenne, nem pedig a Magasságbeli va
lóságos hajléka!



Advent 4. vasárnapia.

Tiberius CSllsz"I' uralkodűsánnk ttzenörödlk ('\'~hC'n
pedig, mldőn Poncius Pllútus Iielvtartéja volt J \1(1 eú
nak, FUWp az ő testvére pf>tlig negyedes ff>jedehne
Itureánnk és Trukonlt lsz tartomúnynnk és Llznníús
negyedes fejedelme Ablltnűnnk, Annás és Kalfűs fú
papok alatt: szélott az Ll' Júuoshoz, Znkartás fiához
II pusztábau. És bejárta II Jordán egész környékét .;s
hirdette 1\ büubánat keresztségét 1\ bűnök bocsúnn-
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tára, amíut Irva van Izatás próféta beszédeinek köny·
vében: A pusztában kiáltónak szava : Készitsétek III
az Ul' utját, egyengessétek ösvényeit! l\linden völgy
betöltessék s mlnden hegy és halom lehordassék és
ami görbe, legyen egyenessé és ami göröngyös, simu
urakká és majd nunden eniber meglátja az ístenkül
dötte szabadítót.

1. Máskor e szavakkal kezdődik az evangélium:
"Az időben . . .U A mai azonban nem. Mi ennek
a magyarázata? A következő:

Középületeinken a kapu alatt sokhelyt már
ványtábla áll. Kivésve olvasható ezeken, hogy
melyik évben épült az a ház, ki volt akkor az
uralkodó, ki a miniszterelnök. főispán, polgár
mester stb.

A régi világban hasonlókép határozták meg az
időt. Leirták azon napok vezetőférfiainak nevét,
amelyekből aztán tudta azt is az utókor, hogy kö
rülbelül mikor történt az esemény.

A mai evangéliumban egy ilyen időmeghatáro
zást olvasunk. Szent Lukács elmondja, hogy me
lyik évben kezdte meg Keresztelő Szent János
nyilvános müködését, Megnevezi annak a kornak
minden vezető emberét.

Ebből a történetirói módszerből láthatjuk,
hogy az evangélista nem legendák gyüjteményét
vetette papírra, amikor evangéliumát írta, ha
nem pontos történelmi hiit3lü följegyzéseket tett.
Önmagában nem fontos, hogy vajjon melyik év
ben kezdett prédikálni Keresztelő Szent János,



de ebből a gondosságből, amellyel e kis eseményt
kezelte Szent Lukács, következtethetünk, hogy
milyen vigyázattal kezelte a többi Jézusra vonat
kozó történetnek leírását.

Az evangéliumokban tehát ne jámborkodó föl
jegyzéseket nézzünk csupán, hanem hiteltérdemlő
hü leírását lássuk bennük Üdvözitőnk történe
tének.

2. Szent János nem magától állott bele a Meg
váltó eljövetele hirdetésének nagy munkájába,
Az evangélista nyiltan kimondja, hogy ..szólott
itz Ur Jánoshoz."

Mindenkivel hasonlókép történik, akit Isten
valami eszközéül, vagy dicsősége terjesztésének
szelgájául kijelöl. Mindenki, aki Isten teljes szol
gálatában fáradozik; - tehát minden pap, szer
zetes és apáca - nem csupán maga akaratából,
hanem Isten hivására került oda.

Istennek szava azonban nem érzékeinkkel ész
revehető sző, A léleknek kell azt fölfognia és sok
szor az események láncolatából kiolvasnia.

Szép dolog az, amikor az emberek sietnek Isten
e hivó szavának segitségére ; azaz segítik azokat,
akik az egyházi pályára készülnek. Erdemszerző,
ha a papi pálya elérésében támogatunk egy sze
gény if jut, segitünk egy szerzetesnek készülő fia
talt, a szükséges anyagiakkal látunk el egy apá
cának vágyódó leányt. Munkatársául szegödünk
ilyeténkép Isten hívó szavának.

3. Keresztelő Szent János Jézus eljövetelére



készítette elő az akkori népeket. Vajjon hogyan
tette ezt?

Bünbánatot hirdetett!
Mi lélekben Jézus születését akarjuk megünne

pelni néhány nap mulva. Ugyan hogyan készül
jünk reá?

. Ha Jézus. igazi eljövetelére a bünbánat illő és
elégséges készület volt, akkor az lesz a lélekben
való eljöveteléhez is.

Bánjuk meg tehát gyarlóságunkat és járuljunk
a szentgyőnáshoz ; ennél méltóbb és jobb előké
születe nincs a szent karácsonynak I

4. Szent János lzaiás próféta szavaival körül
írta, hogy milyen legyen az igazi bünbánat.
. "Minden völgy betöltessék!" Sok bünös mu
lasztásunk völgyét vágott lelkünk életébe. A mí
semulasztások, böjtök áthAgása, szentáldozások
elhagyása, a gyermekek istenes nevelésének el
hanyagolása stb. mindmegannyl szakadékot vájt
lelkünkbe!

"Minden hegy és halom Lehordassékl" Sok bü
nös cselekedetünk valóságos bünhalmokat rakott
össze. A rágalmazások, káromlások, szemérmet
lenségek, szeretetlenségek, hazudozások, garma
dájukkal állják el lelkünk Jézushoz vezető utját.

"Ami görbe, legyen egyenessé!" Még sokszor
a jóban is tulajdonkép a magunk eszejárását kö
vettük és nem a Jézus előirását. Elgörbítettük az
istenes élet utját!
"A gö,'öng-yös váljon sima uttá!" Sőt a helyes



uton járva a tökéletlenségek göröngyeivel szőr
tuk be még erényeinket is. Bocsánatos bünöket
vegyitettünk még jócselekedeteinkbe is.

Ezen mind segiteni kell az igazi bünbánattal
és a jóakaratu istenheztéréssel !



Karácsony ünnepe.

Az első ezentmise €t'l1ngé/iu ma:
Az időben Augusztus csá-zár paraucsot bocsátott

ki, hogy irassék össze az egesz Iöldkerekség. Ez az
első összeirás Cirinus, Sziria helytartója által tör
tént. És elment rnindenki, hogy bevallja magát, kiki
saját városába. Felment tehát József h Galileából,
Xflzáret városából Judeába. Dávid városába, melyet
Betlehemnek hívnak, mivelhogy Dávid húzából és nem
zetségéből való volt, hogy bevallja magát Máriával,



*********************************~ ~
eljeg~'zett feleségével, ki várandós volt. Történt pe
dig, hogy mídön ott voltak, elérkezett szülésének
ideje. ÉS szülte az ő elsőszülött Fiát és betakar
gatta pólyákba és jászolba fektette, minthogy a szál.
láson nem volt számukra hely. ts pásztorok voltak
ugyanazon környéken, kik virrasztottak és éjjeli Ól"

séget tartottak nyájuk fölött. És ime az Ur an
gyala megállott mellettük és Isten fényessége kö
rülragyogta s nagy félelem szállotta meg öket. ~s
mondá nekik az angyal: Ne féljetek! mert ime nagy
örömet hirdetek nektek, mely szól az egész nép
nek, mert űdvözitó szütetett ma nekt-ek, aki az Ur
Krisztus, Dávid városában. É.'l ez lesz nektek IP.
jel: Találni fogtok egy kisdedet pólyákba takarva és
[ászolba fektetve. ts azonnal mennyeí seregek so
kasága jelent meg az angyal mellett, dicsérvén Is
tent és mondván: Dicsöség a magasságban Istennek
éi a földön békesség a jóakaratu embereknek I

1. Az evangélista Krisztus születésének idejét
a zsidók és rómaiak rnődján határozza meg. Föl
emliti, hogy ki volt a császár és ki volt akkor a
helytartó. Épugy tesz, mint Ker. Szent János föl
lépésének leirásánál. Ez a módszer a történetiro
módszere.

Amikor tehát az evangéliumokat írták azoknak
szerzői, nem csupán holmi jámbor olvasmány
nyuj tás volt a céljuk, hanem az igazság és meg
történt események irásban való lejegyzése is.

Éljen ez a tény élénk tudatunkban és élessze
szivünkben az evangéliumok tiszteletének láng
ját! De növelje hitelességüket is, ugy, hogy ne en
gedjünk azoknak egyetlen betüjéből se! Gondos



történelmi munkák azok, melyek az igazságot tar
talmazzák!

2. Augusztus császár parancsot adot t ki a nép
számlálásra. Sok ezer ernbért megmozgatott ez,
mert kinek-kinek szülőföldjére kellett mennie je
lentkezni. E rendelet mégis Isten terve szerint
volt, mert emiatt jutott el Mária Betlehembe és
igy teljesült a Szenti rás jövendölése: az Udvözitő
Betlehemben fog születni.

Isten ut jai kimértek. de előttünk ismeretlenek.
l\Iindennek megvan a maga oka és semmi sem
történik cél és engedély nélkül. Ezt igazolja
Augusztus rendelete is.

A mi életünkben is adódnak olyan események,
melyeknek értelmét, célját, emberi gondolkodás
sal beérni nem tudjuk. Legyünk meggyőződve,
ezek sem céltalanok. Sokszor a legkeserübb csa
pásoknak is rendeltetésük van. Hogy minő a cél
juk és mi a rendeltetésük, azt emberi eszünk át
nem látja sokszor, mert Isten tervei az emberi
számítás határain tul alakulnak.

3. Leírja az evangélista keresetlen szavakkal,
hogyan vonult be Jézus a testi világba. Olyan
egyszerüen emliti, hogy lIa szálláson nem volt szá
mukra hely" - mintha az természetes lett volna.

Ha valami előkelő sallangos ur lett volna, majd
szeritottak volna annak szállást éjszakára a bő
jutalom fejében. Ha valami hivatalos személyiség
lett volna, majd kényszeritett volna magamagá
nak helyet és mindenki összébbhuzódott volna,
félve a bosszutól. Az ég és föld Ura azonban
szerény, sőt szegény környezetben jött. Szemé-



lyét akkor még nem is láthatták, csupán édes
anyjának tiszta tekintete és nevelőatyjának kérő
szava koldult számára bebocsátást. Megtagadták !

Nagyon sokszor ismétlődik ez a jelenet manap
ság is. Az Üdvözitő el akar menni nem egy szivbe
és kopogtat sok ember lelkének ajtaján. Nem
maga megy, hanem küldöncöt meneszt, aki az Ö
nevében kér bebocsátást. Az a küldönc az Ur
papja, egy-egy jó könyv, jó példa. Ezek utján
akarja bevinni Jézus az 6 lelkületét és kegyelmét
az emberi szivbe, És igen-igen sokszor vissza
utasitásra talál. Nálad is olvasóm?

4. A betlehemi istállóban állitotta föl első tan
székét az Üdvözitő. A jászol nyomorúságával és
környezete minőségével is prédikált. Nem szóval,
hanem az ennél értékesebb és hatékonyabb té
nyekkel buzditott.

Hirdette a szegénységet. Szegény volt Mária,
szegény Szent József, nyomorult a jászol és sem
mije sem volt magának a kisdednek. Még a kol
dus is pólyákkal várja kicsinyét, ha kölcsönkéri
is azokat, - Jézusnak pedig még olyan sem ju
tott. Szüzanyának ruháiba takargatva didergett
a hüvös éjszakában szalmaágyán. Nélkülözött az,
aki az ég és föld minden kincse fölött rendelke
zett. És ha akarattal nem rendelkezett, nem tud
juk máskép megérteni tettét, mint elfogadjuk,
hogy nemcsak a birtoklás boldogitja az embert,
hanem a nélkülözés is, ha Istenért és szerétetből
tesszük. Az a szegénység boldogságának titka, ha
nem a nincs érzését, hanem Istent helyezzük
benne előtérbe.



Hirdette a ti8ztaságot/ Szüz volt Mária, tiszta
volt Szent József, maga az ártatlanság a jászol
ban fekvő Kisded. Milyen békés az ily helyzet,
még a nyomor közepette is!

Béke csak ott van, ahol vagy az Isten által
megengedett családi élet folyik, vagy a tisztaság
önmegtartóztató lilioma fehérlik. Ahol házasság
törés és nemtelen vágyak vannak napirenden,
ahol a kicsapongás az ifju élet nagy eseménye.
ott nincs béke. Ott a lelkiismeretfurdalás kezdi
elüzni a békét és a fiok bün után pedig beáll az
eltompulás. Ez bizony nem boldogság!

Hirdeti az enaedelmeeeéoeü Engedelmességből
megy édesanyjával és nevelőatyjával Betlehembe.
Az Eg Ura egy földi császár rendelete előtt meg
hajtja a fejét. Az engedelmesség szelleme viszi
az istállóba Is ; nem türték az emberek maguk
között, Ű beletörődve. zugolódás nélkül vonul el
oda, ahová lehetséges.

Két aranyszabályát állitotta föl Jézus e nagy
erénynek. Tartsuk be följebbvalóink parancsait,
a felsőbbségek törvényeit, ez az első kivánsága.
Csakis igy lehet rend és rendezett boldogság. De
ezenfelül az élet körülményei közt ne mindig az
önakaratunk és vágyunk legyen a döntő. Hajol
junk meg mások akarata és az életviszonyok be
állta előtt is. Tegyük ezt is engedelmességből, de
nem a véletlennek és az ugynevezett sorsnak en
gedelmeskedjünk, hanem Isten szent akaratának,
melyet a viszonyok beállta mögött mindig ott lás-
s~nk. .



Karácsony utáni vasárnap.

Azon időben .Iózsef és )Jál'ía, Jézus anyja, csodát
koztak azon, amit felőle mondottak. És Simeon megaI
dotta őket és moud.i )Iál'iának, az Ö anyjának: Ime,
ez sokaknak romlására és leltámadasára helyeztetett
Izraelben és jelül, melynek ellene fognak mondaní:
sőt a magad lelkét is tön fogja átjárni, hogy nap
fényre kerüljenek sok szivböl a gondolatok.

És volt egy Anna nevü próféta-asszony, Fánuel íeá
uya, Ázer törzséből, ki igen előhaladott korában,



és szüzessöge után hét évig élt férjével. Ez mintegy
nyolcvannégyéves özvegy volt, ki nem távozott a
templomból, böjtöléssel és könyörgésekkel szelgálván
(az Urnak) éjjel és nappal. ts ez ugyanazon órában
odaérkezve. magasztalta az Urat és beszélt róla mind
azoknak, kik Izrael megváltását várták.

ts nilután mindent elvégeztek az Ur törvénye
szerínt, visszatértek Galileába. az ö városukba, Názá·
retbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött tehe
bölcsességgel és az Isten malaszt ja. volt benne.

1. Mózes törvényei szerint az ujszülött gyer
meket születéso után negyvenedik napon a jeru
zsálemi templomba kellett anyjának vinnie és
ott áldozatot bemutatnia. A mai evangeliumban
leirt események akkor történtek, amikor a Bol
dogságos Szüz e kötelességének eleget tett.
Ekkor vette kezébe Jézust Simeon, az agg prő
Iéta és ekkor dicsőítette benne a Megváltót
Anna prófétaasszony.

Ámde honnét ismerték meg ezek Jézusban
II Megváltót ? Hiszen Szüz Mária egyszerü, szegé
nyes nö volt, mint amilyen ezer és ezer meg
fordult a templomban. Szent József külseje
sem különbözött az élettel viaskodó iparosem
bertől. Sőt maga a Kisded-Jézus is épugy gü
gyögött mint a többi olyankoru gyermek. Hi
szen ép ebben is állott Urunk nagy megalá
zódása, hogy il. bünt kivéve, mindcnbcn hason
lóvá lett hozzánk, emberekhez.

Ennél az eseménynél Isten hatalma nyult
közbe. Simeon és Anna Isten sugallatára is
merték föl a Megváltót és a Magasságbeli



rendeletére hivták föl reá a templombanlévők
figyeimét.

E kinyilatkoztatás után azt várna az ember,
hogy leborulnak Jézus előtt és soha többé el
nem hagyják öt, akik hallották a kisdedröl, hogy
ö lesz a Meg váltó. Sajnos, nem igy történt I
SOkan meghallgatták Simeon és Anna szavait,
tudomásul vették, de utána hazamentek és él
ték bünös életüket. Ne ütközzünk meg azonban
ezeken ( Hiszen épily balgán teszünk mi is
hem egyszer. Nékünk is számtalanszor fölmu
tatták a köztünk élő Jézust: az Oltárlszerit
ségben. .Ielenlétét erősebben hisszük, mint aho
gyan elhitték a jeruzsálemi zsidók Simeon és
Anna szavait. és mégis mily keveset gondolunk
reá?1

2. Ha Simeon jövendölését olvassuk, meg
döbbenünk. "Ime ez (t. i. Jézus) sokaknak 1'om
láBára és feltámadásá1'a helyeztetett ...u

mondotta.
Hogy az Üdvözitő feltámadásunk dicsőségé

nek szerzője, azt értjük. De hát lehetséges az,
hogy e Krisztus, aki mlndeneknek üdvözítésérc
öltött testet, romlására lehet valakinek?

Bizony lehetséges! Gondolkozzunk csak egy
kissé. A hid pl. arra való. hogy átmenjünk
rajta egyik partról fl másikra; és pedig ép
ségben menjünk át rajta, ugy, hogy bele ne
essünk az alatta hömpölygő folyóba, De nem
lehetséges a z, hogy valaki ép a hidról ugrik
a folyóba és odavesz ? Okolhatjuk-e ezen élet
romlásáért a hidat? J ézus is hidat épitett az



Ég és föld közé, aöt Ő maga ez a közvetítő
hid. ts ha valaki lelép e hidról és leveti ma
gát a bün mélységébe, ki tehet róla? Csak:
maga a bünös,

Igy tesz pedig, aki Üdvözítőnk útjáről pa
rancsainak áthágásával letér.

3. Jézusnak "eUene fognak mondani" - [ö
Vendölte tovább Simeon. És ez is beteljesedett.

Jézusnak mindig ellenemondott a gonoszság
ős a rosszra való hajlam. Tanitása és páran
csai olyanok, hogy megerőltetést és önmegta
gadást kivánnak. Érthető, hiszen a tökéletességre
viszik az embert, az pedig magasan van és
~ magasba vivő ut nehéz az áteredő bűnnel
megterhelt embernek.

Jézust nem cáfolja a világ és a bün. Tanait
nem veszik komolyellenvetésekkel és kiépi
tett ellenbizonyitásokkal körül, hanem ogysze
rüen ellenemondanak. "Nincs ugy, amint Jézus
mondia." "Nem helyes az, amit Krisztus ir elő."
- Ezt állitják egyszerüen, de nem bizonyitják.

Ennek a tudása nagy erősség mindenikünk
nek, akiket meglátogat néha a hitbeli kétely.
Jézus ellen nem a komoly ész hoz ellenbizo
nyítékokat, hanem ll. bünös sziv keres kíbuvó
kat és a hitellenes érvek egytöl-egyíg csak el
lenrnondások, szilárd alap nélkül.

4. Amit az evangelium néhány szóban Anna
prófétaasszonyról elmond, nagy tanulsággal
szolgál.

Fölemliti az evangelista, hogy érintetlen volt,



amikor házasságot kötött. Nem mintha ez erénye
lett volna, hanem reámutat a szent iró az Is
ten szerinti élet közönséges utjára. Ez az ut,
hogy a házasságba érintetlen testet és tiszta
lelket vigyen mindkét fél. Az érintetlen tisz
taság pedig ugy marad csak meg, ha őrzik.
Ámde nem a veszedelmes ismeretségek utja,
ahol a tisztaságot őrzik. Nem is a sikamlós mozí
darabok és erkölcstelen könyvek azok, amelyek
ennek megőrzésére erőt adnak. A lilío
mos lelket az istenfélelem és a kegyelem
eszközök tartják meg épségben az akarattal és
vigyázattal párosulva,



Vizkereszt után l. vasárnap.

4

:\likol' Jézus tizenkétéves lett é, szülöl az ünnepi
szokás szerint felmentek Jeruzsálembe, elvégzödvén
a napok, midön vis-zatérrek, II gyermek JÓ7.US visz
szamaradt Jeruzsálemben és szülöi nem vették észre,
Azt hivén, hogy at. utitársaságbau van, e~~' napi
járúsnyira mentek s keresték üt ll. rokonok és is
merősök között. S miután nem tal.ilták, vis.szatértek
Jeruzsálembe. hogy megkeressék. ts történt, hogy
harmadnap mulva megtalálták öt n templomban, amint
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It tanítók közőrt ült, hallgatta és kérdezgette öket.
Mindazok pedig, akik öt hallgatták, bámultak az
ö okosságán és feleIctein. ts midön meglátták üt,
csodálkoztak. s mondá neki anyja: Fiam, mért cse
lekedtől igy velünk ? Ime atyád és én bánkódva
kerestünk téged! És moudá nekik: Hogy van az,
hogy engem kerestetek? Hát nem tudtatok, hogy
ah ban kell lennem, ami az én Atyámé? r:., ök
nem értették meg a szót, melyet liekik rnondott.
És lement velök s Názáretbe érkezett é, engedelmes
volt nekik. is anyja mindezen icéket megtartotta
szivében, .Jézus pedig növekedett bölcseségben, kor
Lan és kedvességben Istennél és :1Z embereknél,

1. A mai evangéliumi szakasz példában tárja
elénk, miként engedelmeskedett a Szent Család
Isten törvényének.

A zsidók törvényei szerint ugyanis minden ti
zenkettedik életévét betöltött ifjunak évenként
háromszor el kellett zarándokolnia Jeruzsálembe
az Ur templomába. Jézus számára is kötelezővé
vált ez az előirás. Az egész család együtt ment,
együttesen teljesitve az Isten kivánságát. Pedig
mily messze volt az a templom!? Több napi járó
földet kellett a keleti hőség homokjában végig
járni odáig.

A mi számunkra is vall ilyen törvény. A jeru
zsálemi templomnál szentebb helyet kell minden
vasárnap és ünnepnap meglátogatnunk: az Ul'
áldozati oltárát, vagyis a szentmisét. Mily kevés
fáradság kell hozzá és mégis mily sokak számára
csak botránykő és áthágási alkalom ez a parancs.
Pedig az Ul' Jézus oly szerétettel vár maga köré
mindenkit és annyi áldást kinál, mert ha valami-
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korra, hát ez alkalomra érvényesek a szavai: jöj
jetek hozzám mindnyájan, kik fáradtak és ter
helve vagytok és én megenyhitetek titeket.

2. A Szent Család templombamenetele nemcsak
az Isten parancsa betartásának kötelességteliesi
tése volt, hanem viselkedésük ezenkivül ragyogó
példája az ünnepek méltó megszentelésének is.

Az ünnep számukra nem a heverés és semmit
tevés ideje volt. Nem a kicsapongó mulatozásé.
Nem is a család együttesét szétszakitó élvhajhá
szásé, midőn a családapa jobbra, a családanya
balra, a gyermekek ismét másfelé keresik szőra
kozásukat. Ok együtt töltötték az ünnepet!

Milyen más ma sok családnak •ünneplése.
Ahol semmittevő heverés közben mulik el a nap,
csak megujul a hét keserüsége, mert a családapa
reáeszmél, hogy másnap ismét kezdődik a robot.
Ahol a korcsma az ünnepi hajlék, ott ennek va
gyonpusztitó és testetölő mulatozása a hétköznap
munkájánál is jobban kiszipolyozza az életerőt.
A mozi idegizgató előadásai a pillanatnyi érde
kesség élvezetét adják, hogy utána annál jobban
fájjon a mindennapi élet sivársága. A gyermekek
pedig, ha szabadjára maradnak, romlott cimbo
rák közé kerülnek, ahol tönkremegy lelkük legna
gyobb kincse: az ártatlanságuk.

Mily más az olyan család ünnepe, ahol az
együttlét növeli a szeretetet! Ahol az Isten házá
nak falai erősitik a hüséget! Ahol a szentmise
közös hallgatása eszükbe juttatja a családtagok
nak Jézus keresztjét és annak gondolatát, hogy



egymás gyengéinek eltürése is lehet ilyen dicső
séget hozó kereszt.

3. Szüz Mária aggódó lélekkel keresi az ő elve
szett gyermekét. Bejárja a rokonságot, kérdezős
ködik az ismerősöknél. Utána nem kiméli a fárad
ságot, messze utra indul vissza, hogy ujra övé le-
gyen gyermeke. .

Az anyai gondosságnak és utánanézésnek e
szép példáját hányan nem követik. Soknak gyer
meke elveszett, de nem testileg, hanem lelki érte
lemben. Elhagyta az ő szüleinek és égi szülőjének:
az Istennek utját, Nem az Isten házába tért be az
ilyen elveszett gyermek, hanem ellenkezőleg, a
bünös világ útvesztőibe vette bolyongását. Az
édesanya szeme, ha ezt meglátná, ha szavával
felkeresné, hány ilyen elveszett gyermekIeiket
hozhatna vissza a Jézus ösvényére?!

Sajnos, az édesanyák nagyrésze manapság
csak növel és nem nevel, csak idősre noveli gyer
mekét, de lelkének helyzetével mit sem törődik.

4. Szinte különösnek tetszik, hogy milyen szo
katlan komolysággal szól a boldogságos Szüz ujra
feltalált Fiához. Nem annyira szemrehányás és
korholás a szava, mint inkább komoly figyelmez
tetés: Gyermekem kérlek, máskor ne tégy velem
igy!

A szülönek kötelessége, hogy gyermekét, ha az
megfeledkezett magáról, a jóra figyelmeztesse,
ha ez nem elég, megbüntesse és ezáltal kénysze
ritse vissza a helyes utjára. Aki ezt nem teszi, az
kötelességét mulasztja. A kénye-kedvén nevelt
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gyermek, akit nem szoritott a szülö engedelmes
ségre, saját kénye-kedvét fogja követni és élet
módja nagyon távol lesz a jámborságtól. A szülők
pedig nem fogják benne örömüket találni, mert a
romlott bünös csak nem lehet egy édesanyának
büszkesége?



Vízkereszt után 2. vasárnap.

Az Időben menyegző volt Galllea Kúna nevU városá
ban és Jézus anyja ott volt. Meghivták pedig Jézust is
és az ó tanttványaít a menyegzőre. És elfogyván a bor,
mondá Jézusnak az ő anyja: Nincs boruk! És mondá
neki Jézus: Asszony, mi közöd hozzám? Nem jött még
el az én órám. Mondá anyja a szolgáknak: Bármit
mond nektek, tegyétek meg! Ott állott pedig hat kő
veder elhelyezve a zsidóknál szokásos tlsstulásra,
mindegyik két vagy három méreés. Mondá nekik Jé
zus: Merltsetek most és vigyetek belőle a násznagy-



nak. Bs vittek neki. Amint pedig a núsznagy a borrá
vált vizet megtzlelte és nem tudta, honnan való, - tie
II S7.01g<H., kik a vizet merítették, tudták, - elöhívtu
a völezénvt a násznagy. (;s moudü neki: l\lI11<ten em
her elősziir a jó hort teszi fel (az asztalra) és csak
nitkor megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te pedlg a
.1ó bort idáig tartogattad. Bzt az első csodatettét Jézus
a gallleuí Kánában inüvelte és klnyílatkoztuttn dicső

ségét és tunltvúnvaí híttek benne,

1. Jézusnak már előhirnöke is bünbánatot hir
detett. Az Udvözítő pedig kereszthordozásra jött
közénk és nem titkolta kivánságát, amikor nyil
tan ugy szólt: "Aki utánam akar jönni, az ve
gye fel keresztjét mindennap és kövessen engem!"
Öt, aki a keresztet hurcolja. .. '

Igy ismerjük Krisztust. És éppen ezért furcsá
nak tűnik föl előttünk, hogy a mai evangelium
meg egy lakodalom keretében mutatja be Öt. A
lakodalom a gondtalan mulatozás és a gyönyörök
jegyében mozog, nem pedig a kereszthordozó fáj
dalom türelmében.

És Jézus tanitása minden keresztje mellett
sem veti el a tisztes nwlatozáet és annak tettel
való tanitása lehetett az egyik célja annak, hogy
a kánai menyegzőn megjelent.

Jézus nem prédikálta soha, hogy örökké busan
kelllógatnunk a fejünket. Sőt még a siránkozókról
is azt hirdette, hogy boldogok, ha eltürik a meg
próbáltatást. Krisztus csak egyet kivánt meg:
hogy ne kövessünk el bünt. Ennek a bimnek ha
tárain innen megengedett dolog minden, tehát a
tisztes, léleküditő nnüatozás is.

Legtöbb ember azonban abban hibázik, hogy



nem tartja be azt a határt, melyik a tisztes mu
latozást a bűntől elválasztja. Az ilyenek minden
mulatozást megengedhetőnek tartanak. Az olyan
bálokat is, amelyeken félmeztelen ruhában jelen
nek meg 2. nők és szemérmetlen érintésekből álló
táncokat lejtenek. Pedig lehetne tisztességes ru
hákban, tisztességes táncokat lejtve is mulatni l

2. A második oka Jézus kánai megjelenésének
az volt, hogy a házasságot megszentelje.

Az Isten terve az ugyanis, hogy az ember bol
dog legyen valamennyire már itt a nyomorúsá
gokka) teli földön is és faja fönnmaradjon.'
Ennek a boldogságnak és fajfönntartásnr;) esz
köze a hitvestársnak szeretete és testi-lelki élet
közössége. Ehhez az Isten tervébe való beállás
hoz külön kegyelmet is ad a: Ur, melynek közve
titojéül rendelte a házasság szentségét.

A szentség azonban csak ett jön létre, ahol
Krisztus meghatalmazottjai vannak. Hiszen ér
vényes igazság Krisztus szava, melyet Péterhez
és benne utódaihoz intézett: "Bármit megkötesz
a földön, meg lesz kötve az egekben is l" Ez alól
a házasság sem lehet kivétel. Tehát ezt is (már
am: a megkötés módját illeti) Péter és utódjai
nak előirásai szabályozzák. Ez a rendelkezés pe
dig a katholikusokra csakis a katholikus pap előtt
kötött frigyet ismeri el törvényesnek és érvé
nyesnek.

3. Krisztus kánai csodatételének főoka azon
ban az volt, hogy tanUványait meggyözze isten
ségéröl és megnyerje azok hitét.



Jézus átváltoztatta a vizet borrá. Aki ezt meg
tudja tenni, az: mindenhatő, az: Isten.

Ha pedig Jézus mindenható, akkor nemcsak a
vizet változtathatja át borrá, hanem a kenyeret
is átalakithatja saját testévé és a bort is vérévé.
Ha pedig az apostolok tanubizonyságára elfogad
juk Jézus mindenhatóságát, nem tagadhatjuk
meg imádásunkat az Oltáriszentségtől sem.

4. A mai evangeliumban Szüz Máriát, mint
közbenjárót látjuk. Igaz, hogy szavát első kérésre
nem hallgatja meg Krisztus. Tisztelettel, de ha
tározottan kijelenti: "Nem jött még el az én
órám~ De aztán kisvártatva mégis megteszi a
kivánt csodát.

A Szüz Anyát közbenjáróul kérjük mi is imánk
ban. A segitséget Istentől várjuk. Máriát csak
ennek a segitségnek hathatósabb kieszközlésére
kérjük, mert tudjuk, hogya fiui szivnek legered
ményesebb megfnditója mindenkor az anya szava.
Megesik azonban, hogy ugy járunk, mint a Szent
Szüz a kánai rnenyegzőn: nem hallgat meg első
szóra Jézus. "Nem jött még el a te őrád !" ez lesz
a döntése. Ne csüggedjünk, ha lelkünk üdvére van,
amit kérünk, majd megadja isteni Mesterünk a
második .. 0' a tizedik könyörgésre. Főleg ha tiszta
sxivből jön az.
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Vizkereszt után 3. vasárnap.

Az Időben. mikor Jézus lejött a hegyről. nagy sereg
követte őt. És ime jött egy bélpoklos és leborult előtte,
mondván : Uram, ha akarod, megtlsztithatsz engem.
És Jézus kinyujtotta kezét, megérintette őt és mondá :
Akarom, tisztulj meg! És azonnal megtisztult az ö
poklossága. És mondá neki Jézus: Lásd, hogy ezt sen
kinek el ne mondd, hanem eredj, mutasd meg maga
dat a papnak és vidd meg az ajándékot, melyet Mózes
megparancsolt, bízonyságu! nekik!

Mikor pedig bement Kafarnaumba, egy százados já·



rult hozzá és kérte őt, moudván : ü ram, az én szolgám
otthon Inaszakadtan fekszik és szörnyen kinlódlk. És
mondá neki Jézus : Elmegyek és meggyőgyltom őt.
!I1ire a százados mondá : Uram, nem vagyok méltó,
hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szöva I mondjad
és meggyóg~'ul az én SZOlglIlII. Mert magam is felsőbb·
ség alatt álló ernber vagyok, kinek katonák állnak
rendelkezésemre; és ha azt IlI0nl10111 ennek: Menj! 
elmegy ; és a másikuak: .Jöjj! - jön : és szolgámnak :
Tedd ezt! - tos megteszt. Arntut .JtoZUS ezt hallottu,
csodálkozott és mondá az őt követöknek : Bizony mon
110m nektek, nem talaltarn ennyi hitet Izraelben. Mon
110m pedig nektek, hogy sokan jönnek napkeletről és
napnyugatról s letelepednek Ál.l·ahúmDlII)., Izsákkal és
Jákobbal mennyek országában ; az ország fiai pedig
kivettetnek fl ki.ilsö sötétsézre : ott leszen sírás és fo
gak csikorgatása. És mondá .Jt'zus II századosnak:
Meuj el és amint hittél, ugy legyen neked! És meg,
gyóg}'ult a szolga azon órában.

1. Ennek a-z evangeliumi szakasznak első része
elmondja, hogy egy bélpoklost meggyógyitott az
Ur. Régi, középkori legendát juttatott az eszembe
ez a történet. Elmondom.

A XII. században a messze Svábországban
élt egy dúsgazdag föur: Heinrich von der Alle
volt a neve. Istenre nem sokat gondolt. Pohár
csengés, zenezengés közt multak napjai. Egy
szerre nagy szerenceétlenség szakadt reá: bél
poklos lett. Utálatosra dagadtak tagjai és geny
nyedtek. Undorodott töle környezete és félt,
hogy elkapja a ragályt,

Azon vette magát. észre, hogy szörnyü ba
jával egymagában maradt a kastélyban. Már
már éhen pusztult, amikor egyik majorosa, akit



ellenség fogságából váltott ki valamikor' és
ó ajándékozta meg a majorral, hálával em
lékezett róla. és házába fogadta. Itt élt három
évig kegyelemkenyéren. A majoros 12 éves
Ieánykája ápolta.

Elmondotta Hcinrich istápolóinak, hogy hal
lomása szerint messze Milánőban van egy or
vos, aki gyógyitja a bélpoklosságot. Csakhogy
egy ártatlan, fiatal leánynak élete az ára, mert
ennek szivére van szükség ; az orvos ugyanis
abból Iőzi a csodás hatásu orvcsságát. Meg
hallotta ezt a majorosnak leánykaja és azonnal
ajánlkozott, hogy ő föláldozza életét a főurért.
Atyja eleinte tiltakozott, de miután meggondolta.
hogy életét, vagyonát Heinrichnek köszöni, reá
ál1ott. Utnak indultak Milánóba.

Milánóban már az operációs asztalon feküdt
a gyermek. Heinrich az előszobában hallgatta,
mint feni az orvos a kését. Megborzadt. Ö
érte haljon meg ez az ártatlan? NemI Ö el
szenvedi inkább undoritó gyötrelmét. Bement
ltZ orvoshoz és lerendelte az egész gyilkosságot,
bár tiltakozott ellene az áldozatkész gyermek.

Az Ur azonban megmutatta, hogy megbecsüli
a nemes gondolkodást. Heinrich amint végig
néz magán, látja, hogy sebei 'eltüntek. Ujra üde
és egészséges. Csodásan meggyógyult.

Régi legenda, nem is valóság és mennyíre
hat reánk. Bámulatos szeretettel gondolunk a
kicsiny leánykára: az önfeláldozó angyalra.

A léleknek legundokabb gennyedző nyava
lyája: a bün. Egy orvossága volt csak: Isten-
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fiának ártatlan Szivéből kicsorduló vére, És Is
tenfia áldozatkészen adta oda életét, fölnyit
tatta oldalát is, hogy az utolsó csepp csoda
orvosság is kicsorduljon onnét a bünös bélpok
los lelkekért.

És az emberiség nem tiltakozott ellene, mint
Heinrich.

Ha szeretettel bámultad a majoros leányát
az előbbi regében. nem bámulod legalább is
akkora elragadtatással Jézusodat igaz és utolsó
szivnemességéért ? Szereteted kicsiny dobbanása
nem is elég, mert a bélpoklos, kiért vérét on
totta: te vagy.

Nézz csak aszivedbe ! Nincsen ott undok,
daganat: bün? Irigység, kötelességmulasztás,
szentmisehanyagolás, hütlenség, talán bizony
paráznaság! Milyen gennyes, milyen undoritó
az a bünös sziv.

De van orvossága! Krisztus kiontott vére,
amely ott a gyóntatószékben csordul reá a
bélpoklos szívünkre, hogy üdévé, széppé tegye.

Es te mikor tartottad oda szived et ? Mikor
gyóntál ? Megtűröd kebledben a bélpoklos szi
vet?

2. Mőzes törvénye előírta, hogy aki súlyos be
tegségből, bélpoklosságból gyógyul, az jelent
kezzék a papnál és áldozat-bemutatással rójja
le háláját Istennek. Jézus ennek a törvénynek
betartására utasitotta a szegény beteget, akit
megszabaditott bajától.

Igaz, hogy Mózes e törvényének társadalmi
céljai is voltak, de nem tagadható le belőle az



sem, hogy a beteget a templomba rendelte
hálaadásra. Csak miután Istennel szemben való
kötelességének eleget tett a meggyógyult zsidó,
azután kapcsolódhatott a társadalmi életbe, az
után tehetett pl. látogatásokat.

Régente hasonló szép szokás volt a keresz
tények között is. Ha hosszabb ideig nyomta va
laki a betegágyat, fölépülése után első utja a
templomba vitte. Itt köszönte meg Istennek, az
élet urának, hogy nem szólitotta el a földről,
hanem időt engedett még számára a javulásra
és érdemszerzésre. Sokfelé elhagyták már e
szép szokást. De helyes lenne visszahozni!

3. A kafarnaumi százados elment Jézushoz.
Nagy ur volt és mégis kérve-könyörgött az
Urhoz. Kiért és miért? Azért, hogy az üdvö
zitö gyógyítsa meg az ó szolgáját, aki betegen
feküdt.

Milyen szép ennek a nagy urnak a viselke
désel Nem hagyta el beteg szolgáját, törődött
vele, sót fáradozott és megalázta magát érdeké
ben. Nem egyszerü fizetett alkalmazottat látott
legényében, hanem hozzátartozót.

Ilyenkép kell gondolni minden kereszténynek
a házában alkalmazott cselédekre, szolgákra. Ezek
családjához tartoznak és nem idegenek. Meg
becsüléssel kell velük bánni és minden szükség
letükre gondolni. Tehát a lelkük szükségletére
isI FölügyeIni rájuk, hogy imádkoznak-e ? Utána
kell nézni, hogy erkölcsös-e az életük és ha. ki
vetni való van bennük, szeretettel [avitani kell
öket.



Vizkereszt után 4. vasárnap.

~~~~~~~~

Az időben Jézus hajóra sdtllt és követték iit ta
nítvúnyai. És ime, nagy vihar támadt a tengeren, ugy,
hogy a hajócskát elboritották a hullámok, ö pedig
aludt. És hozzájárultak tanítványai és fölkeltették öt
mondván: Uram, ments meg ininket. eh-eszünk! És
mondá nekik Jézus: Mit féltek, kícsinyhitüek? Ene
fölkelt és parancsolt a szeleknek és a tengernek és
nagy csendesség lőn. Ekkor csodálkoztak az embe,
rek, mondván : Ki lehet ez, hogy a szelek és a
teriger engedelmeskednek neki?
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l. Jézusnak alakját kettősnek rajzolják elénk
a történelmi események.

Üdvözítőnkben föl kell ismernünk élete törté
netéből az embert, aki sokban hasonlitott hoz
zánk. Fáradt ő is; nélkülözött ő is és szenvedett
ő is. A mai evangéliumban is ilyennek látjuk. A
tanitásban és jótevésben agyongyötört Krisztus
ott fekszik egy rozoga csónak padján és elnyomta
az álom.

De Krisztus alakjában elénk tárul az Isten ha
talommal biró egyénisége is. Halottakat támasz
tott föl, reménytelen betegeket gyógyitott meg,
egy szavával és puszta parancsával uralkodott
még a természet erőin is. Ezek mind azt bizonyit
ják előttünk, hogy nemcsak ember volt, hanem
Isten is.

Ember volt tehát az Ur, akit szeretünk, mert
közel áIIott hozzánk. De Isten is volt ő, akit imá
dunk, mert fölöttünk uralkodik hatalmával. Ez a
két természet - az emberi és az isteni természet
- azonban egy egyéniségben, egyetlen személy
ben egyesült és amikor előtte térdrehullunk, az
Istenembert imádjuk. Imádjuk az ő lüktető és ér
tünk átszurt emberi szivét és hódolattal borulunk
le egyben az Ur minden cselekedetét mozgató is
teni Szive előtt is.

2. A vihartól korbácsolt tajtékzó tenger és a
hullámain hányatott hajó reáemlékeztet bennün
ket az emberi lélek viharára.

Sokszor érezzük mindannyian, hogy mint sü
völtenek a szenvedélyek viharai végig lelkünkön.
Sokszor érezzük, hogy mint kavarognak előttünk



a kisértés örvényei. Sokszor észrevesszük, hogy
mennyire recseg-ropog a gyenge emberi erőnk
sajkája és már-már attól félünk, hogy belefor
ditja utasát: a lelkünket a bün pusztulásának
mélységébe. Ilyenkor azt hisszük, hogy minden
elveszett, mert magunk nem tudunk segiteni ön
magunkon.

A viharos vizen hányódó apostolok nem igy
gondolkoztak. Egy ideig maguk iparkodtak, de
aztán odaléptek J ézushoz és kérve-könyörögtek
neki: "Urunk! segits rajtunk, mert elveszünk!"
És Jézus segített.

Azt hisszük, hogy aza Krisztus, aki a ter
mészet erőinek is egyetlen szavával parancsolni
tudott, nem lesz majd képes megfékezni a lélek
támadóit? Avagy legalább is nem tudja majd a
támadásnak megfelelőerr megerősiteni lelkünk
erőit? De igen! Jézus képes erre! És meg is teszi,
ha kérjük.

A bünveszélyben és kisértésben forduljunk te
hát minden erők teljhatalmu irányitójához :
Krisztushoz.

3. A viharzó tengert és a rajta hányódó sajkát
hasonlithatjuk még az Egyház életéhez is.

Az élet vizét nem egyszer örvényesre és hullám
zósra változtatta a történelem folyamán a go
noszság. Az Egyház hajója pedig nem egyszer re
csegett-ropogott ostromuk ereje alatt. Régen a po
gányok véres üldözése akarta kiirtani az Egyhá
zat. Később VIII. Henrik, Luther és Kálvin eret
nekségei ellene mozditották a félvilágot. Majd a
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francia forradalom és Napoleon hatalma agyar
kodtak ellene. Az Egyházat azonban nem tudta
megdönteni egyik sem.

Manapság is az ellenségek egész sora feneke
dik ellene nyiltan és titokban. A liberálisok himes
hámos frázisokkal takarják romboló mesterkedé
seiket. A szabadkőmüvesek a páholyok sötétjéből
rendezik nagy ügyesen cselvetéseiket. A szociál
demokrácia egész nyiltan uszit a kathelicizmus
ellen. Oroszországban, Mexikóban és Kina egyes
részeiben pedig a mártirok vére folyik.

Az apostolok sajkája nem merült el, mert benne
volt Krísztus, aki egy ideig nem avatkozott
az elemek tombolásába, de végül is fölkelt és csen
det parancsolt. Egyházunkkal is vele van Krisz
tus. Látszólag alszik, mert nem halljuk paran
csoló szavát. De annyit tudunk, hogya történelem
folyamán minden üldözésnek és támadásnak a
vége az elcsendesedés lett. És utána az Egyház
hajója diadalmasan megujulva siklott tova az élet
tengerén. Ki csillapitotta le azt a sok és ádáz tá
madást? Krisztusnak az Egyházat őrző ereje.

Ne csüggedjünk a mostani támadások .miatt
sem. Krisztus most is velünk van és Egyházát
megvédi még a pokol ellen is!

4. A vihar lecsillapitását a partról szemlélő
emberek elcsodálkoztak. Gondolkodóba estek: Ki
csoda ez, hogya szelek és a tenger engedelmes
kednek néki? De a csodálkozásnál és kérdezésnél
tovább már nem mentek gondolkodásukban. Pe
dig, de könnyü reá a felelet! Az, akinek a tenger

4
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és a szelek egyetlen szóra engedelmeskednek,
pusztán ember nem lehet, annak isteni hatalma
van. És ha belátták volna akkor, hogy Jézus Isten,
vajjon nem tartoztak volna-e követni Űt?

Mi azonban gondoljuk ezt meg!
Jézus tetteivel beigazolta, hogy Isten - tehát

meg kell tartanunk a szavát!
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Vizkereszt után 5. vasárnap.

Az idóben mondá Jézus II seregeknek e példabe
szédet: Hasonlóvá lett mennyeknek országa azon em
berhez, ki jó magot vetett földébe. )Iiko\' pedig az em
berek aludtak, jött az ö ellensége és vadöcot hintett
fölül II buza közé és eltávozott. Amikor pedig rt ve
tés felnőtt és termést hozott, akkor reltűnt a vadóc
is. Elmentek tehát a gazdához az ü szolgúí. s mon
dák neki: Uram! nemde jó magot vetettél földedbe,
honnét van tehát benne fi vadóc? És rnontlú nekik: EI-

4*
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lenséges ember cselekedte ezt. A szolgák pedig mondák
neki: Akarod-e, hogyelmenjtik és kiszedjük ? És
mondá : Nem, nehogy a vadócot szedvén. azzal egylitt
a buzát ls kl tépjétek. Hagyjátok mlndkettöt nöni az
aratásig, és aratáskor majd megmondom az aratók
nak: Szedjétek össze elóbb a vadócot és kössétek
kévébe elégetésre, a buzát pedig gyüjtsétek csü
römbe.

1. A mai evangéliumi szakaszban két olyan
kérdésre felelt meg Jézus, amelyek mindenkor
foglalkoztatták az emberek lelkét. Akkor is,
ma is.

Az első kérdés, hogy honnét van a sok rossz és
gonosz ezen a világon. A rosszat Isten ellensége
veti el a földön: a Sátán.

A második kérdés: hogyan türhetí el Isten a
gonoszság szaporodását és uralkodását e vilá
gon? Jézus erre is megfelel. Isten végtelenűl ir
galmas és szeretetteljes. A földön annyira együtt
él a jó és a rossz, hogy az utóbbi kigyomlálásakor
megsértenének sok jót is. De hozzáteszi Jézus,
hogy az aratáskor, tehát a halálkor megszünik
ez az állapot. Amire behunyja az ember a sze
mét, vége a kiméletnek, ha jó volt, a jutalom ho
nába jut, ha rossz, az örök tüzre kerül.

2. A rossz is mag alakjában jut a földbe, a
jó is. Ha megnézi az ember e két magot, meg
tudja különböztetni. Legtöbbször azonban nem
turják föl azért a földet, hanem csak a virágzás
kor veszik észre a gazt, pipacsot és a buzát. Ha
figyelemmel kisérte volna a gazda, hogy ki vetett
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földjébe, a gonosz szomszédról megtudhatta
volna, hogy bojtorjánmag került barázdáiba.

A lelkiéletben is ugyanigy van a dolog. Sok em
ber nem figyeli meg.: hogy ki veti a magot szi
vébe és milyen mag az? A szociáldemokraták,
szabadkőmüvesek, liberálisok, radikálisok, tév
tanitók (nemkatholikus szekták) nem buzát vet
nek, hanem a buzával vegyesen konkolyt. Ügyel
jünk tehát, hogy ki jár lelkünk barázdája mellett.

3. Az evangéliumi ember aludt, amig az ellen
ség teleszórta földjét a rossz maggal. Sok em
ber tudata, lelkiismerete hasonlókép szundit, mi
alatt lelkét megrakják tévtannal.

Zsidó, szociáldemokrata, szektárius ujságokat
olvas sok ember és nem is tudja, hogy mennyi
tévedés tapadt ezalatt öntudatlanul lelkére.

Vallásellenes, erkölcstelen emberekkel érintke
zik sok katholikus. Oda se gondol, hogy melléke
sen mennyi romlott nézőpontot szitt föl gondol
kodásába.

4. Az alvó ember emli tésekor a szülők és csa
ládfők is magukra gondoljanak. A legszeretettebb
föld az övéik lelke. Ha ők nem ügyelnek arra,
a világ gonoszsága marékszámra szórja bele a
romlást.

A könyvek, ujságok, barátok és barátnők. mu
latságok garmadával viszik gyermekeik és csa
ládtagjaik szivébe a későbbi bünök magjait.



Vizkereszt után 6. vasárnap.

Az Időben moudá Jézus a seregeknek e példabeszé
det: Hasonló meunyek ors7.ú;:>a fl mustármaghoz, me
lyet vett (';;-,1" ember (os eh-etette földébe. Ez ugyan a
legklsehb nunden magvak közötr, de ha felnó, nagyobb
minden kertt veteiuénvnét és fúYá lesz, ugv, hogy al.
égi madarak jönnek és ág,l] között laknak. :.\Iús példa
beszédet is moudott nekik. Hasonló iuennyek országa
a kovászhoz, melvet vert P;':-Y usszouv és elvegvitett
három véka llsztbe, mi;:- uz l'gész mezsavanvedott.
:\I1ndezeket példabeszédekben mondutta Jézus il sere·
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geknek és példabeszédek nélkül nem szölt nekik, hogy
beteljesedjék, amit a próféta jövenl(\ölt mondván:
Megnyitom számat példabeszédekben, kl mon dom , amí
el volt rejtve világ kezdetétől.

A mennyek országa földi része alatt az Egy
házat kell értenünk. Ezt Jézus a mustármagból
felnövekvő terebélyes fához hasonlitja. Kicsiny
volt a kezdete: nagypénteken az egész Krisztus
hoz hü egyházat csak a Szüzanya, Szent János,
bünbánó Magdolna, a jobb lator és néhány jó lé
lek alkotta, ma pedig a világ legnagyobb intéz
ménye.

Az Egyháznak fához való hasonlitása igen ta
láló. A fának sok ellensége van. Legnagyobb el
lensége azonban az az ember, aki fürésszel, fej
szével támad ellene, hogy kivágja és a második
ellensége pedig az az élősdi növény, a fagyöngy,
amely elszivja nedvét és kiszárasztja. Az Egy
háznak is ilyen kétféle ellensége van.

1. Az elsők direkt kivülről támadják az Egy
házat és meg akarják azt dönteni. Ezek:

a) A szabadkőmüvesek. Hangzatos jelszavakat
hirdetnek: emberszeretetet, felvilágosodást, hala
dást prédikálnak, itt-ott tesznek is jót. De mind
ez csak szemfényvesztés. A tapasztalat megmu
tatja, mi az igazi céljuk: Küzdeni a trón és ol
tát ellen. Való igaz, hogy ahol az utóbbi időben
trónt döntöttek össze, vagy oltárt dultak szét, a
főszerepet a szabadkőmüvesek vitték. Ferenc Fer
dinánd gyilkosa szabadkőmüves volt. A magyar
haza belső és külső sirásóinak legnagyobb része



közülök került ki. És hogy Magyarország ellen
annyira dolgoztak az idegen és magyar szabad
kőmüvesek, annak oka nem kis mértékben az
volt, mert a régi teljes Magyarországban erős
volt a katholikus Egyház. .

b) A második legnagyobb ellensége az Egyház
nak: a szociáldemokrácia. Tanai a pozitiv vallás
sal ellentétben állanak, azonkivül is a gyakorlat
ban gonosz és társadalomromboló, lélekfertőző
munkájával szemben elsősorban az Egyházat tart
ja ellenfelüJ. Az Egyház mutat reá li legjobban
szemvakitó mesterkedésére, amellyel nagyobb
darab kenyeret kényszerit ki "elvtársai"-nak, de
elveszi cserébe a lelküket és igazi boldogságukat.

c) A harmadik ellensége az Egyháznak a külön
böző tévtanok, jelesen most a protestáns szek
ták: baptisták, nazarénusok, methodisták, stb.
Ezek kidomboritva azt, ami az evangéliumban
szép, egész rakás tévtannal torzitják és nevetsé
gessé teszik Krisztus tanitását. Pedig ami szép
a tanaikban : a szeretet, jótékonyság, becsületes
ség, összetartás, stb., az mind megvan az Egy
házban is, csak meg kell tartani. És tartsuk is
meg valamennyien!

2. Az ellenségek második nagy csoportjába a
benső ellenségek tartoznak. Az Egyház tagjai
ezek, de élősdi tagjai. Olyanok, akik az Egyház
bólélnek, de nem az Egyházért. Ezek is nagy
kártevők, mert elszivják az erőt és sorvasztják a
fejlődést. Ezek közé tartoznak a magukról meg
feledkezett papok, az Egyházzal keveset törődő
és vallásos élettel példát nem adó tanítók, tanító-
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nők, kántorok, sekrestyések. Istenem, mennyivel
könnyebb volna a helyzet, ha az Egyháznak min
den alkalmazottja példás életü volna!

Elég helytelenül gondolkodik azonban, aki eze
ket nézvén, botrányt vesz és elhidegül az Egyház
tól. Mindenki a maga lelkét viszi az Isten itélő
széke elé elsősorban és arról köteles számot adni.
Az nem kifogás, hogy a pap és tanitó is vétkes
volt, tehát ő, az egyszerü hivő, is vétkezett.

Imádkozzunk buzgó lélekkel az Egyházért, hogy
Isten ne engedje azt se, hogy egyes ágait ellen
ségei letörjék. Magunk pedig ne tekintsünk arra,
hogy az Egyház szolgái milyenek, hanem első
sorban önlelkünkkel törődjünk!

3. Egy kevés kovász át- és áterjeszt három
véka lisztet is. És az erjesztő tésztából lesz a jó
kenyér!

A jó sző, az igaz tanitás is erjedéabe hozza a
társadalmat. Az erjedés után alakul csak ki abból
a Krisztus szive szerinti élet.

I gy vagyunk manapság is?
Mi az, ami a társadalom forrongasát és erje

dését okozza? Vajjon a Krisztus tanitása-e ?
Sajnos, azt kell vallanunk, hogy nem! Sőt el

lenkezőleg: a kereszténységgel ellentétes elvek
uralkodnak manapság is a lelkekben, bármilyen
hangos szóval hirdetik is, hogy ma keresztény vi
lág van. Ebből az erjedésből azonban nem válik
élvezhető kenyér, csak poshadt, romlott, tüzrevaló
élet!
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Hetvenedvasárnap.

Az időben mondú Jézus tanltványaluak e példabeszé
det: Hasonló mennyek országa egy gazdaemberhez, ki
korán reggel kiment munkásokat fogadni aszölőjébe.
Megszerződött tehát a munkásokkal egy denár napi
bérben és elkiildötte őket szölöjébe. És mídön három
óra tájban kiment, másokat látott a piacon tétlen
állni. S mondá nekik: Menjetek ti is szölömbe, és ami
méltányos lesz, megadom nektek. Azok tehát elmen
tek, És ismét kiment hat és kilenc óra körül, s ha-
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senlóképen cselekedett. Tizenegy óra tájban pedig kl
ment, s másokat talált veszteg állva, és mondá nekik;
~Iit álltok Itt egész nap tétlen? Mondják neki: Mert
senki sem fogadott meg bennünket. Mondja nekik:
l\lenjetek ti ls szőlőmbe! l\llkor pedig beesteledett,
mondá a szőlősgazda felügyelöjének : Hívd össze II
munkásokat és add meg nekik béröket, kezdve az
utolsótól az elsőkig. l\llkor tehát előjöttek, kik tizen
egy óra tájban ékeztek, kaptak egy-egy denárt. Amint
pedig az elsők ls előjöttek, azt hitték, hogy többet
kapnak, de ők ls egy-egy denárt kaptak. S mikor föl
vették, zugolódtak a gazda ellen, mondván : Ezek az
utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlőkké tetted őket
velünk, kik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban
felelé égviknek közülök és mondá: Barátom! nem kö
vetek el veled igazságtalanságot; nemde egy dénár
han szerzódtél meg velem? Vedd ami a tied, és
menj! Én pedig annyit akarok adni ez utolsónak ls,
mínt neked. Vagy nem szabad azt tennem, amit aka
rok? Vagy tán rossz szemmel nézed, hogy én jó va
gyok? Igy lesznek az utolsók elsökké. az elsők utol
sók ká. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen
II választottak.

1. Az evangéliumi példabeszéd életünket és
sorsunkat fejezi ki. A szőlősgazda jelenti az
Istent, a szőlő az Egyházat és Isten törvényeinek
szolgálatát, a munkások mi vagyunk emberek, a
kialkudott bér pedig az örök üdvösség.

Isten hiv bennünket Egyházába és aztán jutal
mul örök birodalmába, épúgy, mint a szőlősgazda
a hivalkodó munkátlanokat. Ez a hívás, de még
inkább a jutalom Isten kegye. A mai evangélium
ennek a kegyelem kiosztásának isteni eljárását
ismerteti,



Az ember Isten kegyelme nélkül vesztegel, sem
mit sem tehet, ami érdemszerző, megjutalmazható
lenne az Ű országában, Isten pedig kegyelmét
adja, akinek, amikor akarja és annyit, ameny
nyit neki tetszik.

Ezt a törvényt hirdeti Krisztus, amikor tanitja :
"Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni." Ezt
hirdeti az apostol: "Mid van, amit nem kaptál?
Tehát mít dicsekedel?"

Munka nélkül, veszteg áll az ember, ha nem jő
az Isten hivó kegyelme. Nem jöhet a pogány, a
zsidó, a mohamedán az ő egyházába, nem csele
kedhetik mennyei jutalomra érdemszerzőmunkát;
nem térhet meg a bünös - a hitetlen keresztény,
a káromkodó, a részeges, a bujálkodó, a rabló, a
gyilkos, ha csak nem szól szivéhez a kegyelem:
Menjetek ti is szőlőmbe!

Isten kegyelméből találjuk meg az utat az Egy
házba, Isten kegyelméből tér meg a bünös keresz
tény, Isten kegyelméből képes a keresztény üd
vösséges jócselekedetet végezni.

Senki sem büszkélkedhetik, hogy ő keresztény,
hogy ő milyen jó, mily sok erényes cselekedetet
visz véghez Isten országában. Mert ha Isten
kegyelmét nem adta volna neki, épp ugy állna tét
len, mint akárki más. Csak ugy lenne pogány, bü
nös, mint akárki más.

Azért az igazi keresztény szivében mindenkor
alázatos. Még ha tesz is valami jót és dicsérik is,
ő szivében alázatos marad, mert tudja, hogy ami
dicsérendő van életében, azt Isten kegyelmének
köszönheti, .



2. A mai evangélium másodsorban azt példázza,
hogy minden megtérő bünösnek megadja az Isten
a mennyországot, Hiszen a jóknak ezt igérte bé
rül. Vannak olyanok, akik egész életüket Isten
szolgálatában töltik, mások csak később, bünös
ifjuság után térnek hozzája, ismét mások pedig
akkor, amikor már zörget ajtajukon a halál ka
szás alakja. És mindezek az eget kapják fizetésül.

És egyetlen szavunk sem lehet ellene. Nem
mondhatjuk, hogy Isten bárkivel is igazságtalan
ságot tesz, mert egyformán fizet. Mert az, amiben
megütközünk. hogy t. i. Isten egyformán, örök
élettel jutalmazza az élete végén megtérőt és azt
is, aki ifjuságától kezdve szolgálta őt, - nem
jogtalanság. Hiszen gondoljuk meg, hogy az örök
üdvösség még annak is tulnagy jutalom, aki min
den percének gondolatát Istennek szentelte egy
hosszu életen át. Az egészből csak azt állapithat
juk meg, hogy Isten jó a jókhoz, de mértéken fö
lül jó a. bűnösökhöz is. Ez csak minden embert
reménnyel tölthet meg, hiszen ki nem érzi gyarló
ságát?

Ne higyjük azonban, hogy ez a legkisebb mér
tékben is befolyásolja majd azok boldogságát,
akik gyermekkoruktól fogva késő vénségükig
mindig csak az erény nehéz utját járták. Ne
higyjük, hogy 'ezeket majd bántani fogja, hogy
ime, akik gonoszat tettek és csak azután tértek
meg, mégis hozzájuk hasonló jutalmat kapnak.

Egy hasonlat megérteti velünk, hogyan lehet ez.
Képzeljük el, hogy egy atya ünnepi ajándékul

egyforma ruhát vesz három fiának, kik közül az



egyik 5 éves, a másik 15, a harmadik 20 eszten
dős. Mindenik ruhát kapott, mindeniké egyidőben
készült el, de a 20 éves if jut nem fogja bántani az,
hogy 5 éves öccse is uj ruhát kapott, pedig az
csak 5 éve fia az atyjának. Hasonlókép lesz az
égben is.

3. Ma sokat beszélnek a munkáról. Sokat cik
keznek a munkabérről és munkaidőről. Szeros
szabályt álIitanak fel annak megvalösítására,
hogya munkás megkapja a megélhetésére szüksé
ges bért. Helyesen és Krisztus szelIemében van
ez. Megírta már a Szenti rás : Méltó a munkás az
ő bérére!

Csakhogy ne felejtsük ám el: méltó legyen a
munkás a bérére.

E tekintetben újabban is sok panasz hangzik el.
Ne tagadjuk, mindig csak arról esik szó, hogy
mennyi bért kapjon a munkás, de arról ritkán be
szélnek,hogy a munkásnak is kellő munkát kell
szállitania a bérért. Legyünk csak egész őszinték
és tárgyilagosan igazságosak, nem egy munkás
van, aki nem iparkodik és bántó módon lusta.
Ez is bün épugy, mint az igazságos bér elvonása.
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Hatvanadvasárnap.

Az Időben, mikor Igen sok nép jött össze és a vii·
rosokból Jézushoz siettek, mondá nekik példabeszéd
képen: Kiment a magvető elvetni az Ö magvát. És
amint vetett, a mag egyrésze az utfélre esett, hol a
járókelők eltiporták és az égi madarak fölették. Egy
másik rész pedig köves talajra hullott és amint kl
kelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. A harma
dik rész pedig tövisek közé esett és a vele eg~'ütt kl
kelt tövisek elf'ljtottúk. "(>giil a nt>gyedik rész j(j föld-



be hullott és kikelvén, százszoros termést hozott. Ezt
mondván, fölkiáltott: "AI;inek fHlel vannak a hallás
ra, hallja meg l"

'I'anltványal pedig kérdezték őt, mit jelent ez a
példabeszéd. Kiknek ő felelé: "Tinektek megadatott
tudni az Isten országának titka t, a többieknek azon
ban csak példabeszédekben, hogv látván, ne lássák,
és hallvún, ne értsék." A példabeszéd értelme pedig
ez: A mag az Isten igéje. Az útfélre esők pedig azok,
akik hallgatják, azután eljön az ördög és kiveszi az
igét szívükböl, nehogy hig~'jenek és üdvözöljenek. A
köves helyre esők viszont azok, akik, midőn hallják,
örömmel hallgatják az igét, de nincsen g~'ökerük, kik
egy Ideig hisznek, de a kisértés Idején elpártolnak.
Ami pedig a tövisek közé esett, azok, akik hallották,
de az élet gondjai, guzdagságul és gyönyöre! által a
fejlődés közben elrojtatva. g~'ümölcsöt nem hoznak.
Ami pedig a jó földbe esett, azok, kik halh-án az Igét,
szlves örömest ruegtartják és g~'limölcsüt teremnek li

béketürésben. \

1. Az Udvözítönek fönti beszéde a jó tani
tást példázza. Olyan az, mint a vetőmag. Ezt
a földbe, amazt pedig a lelkekbe szórják el.

De mi és ki szőrja szét tulajdonkép a lelkekbe
a jó tanitást?

Először is a jó könyvek, ujságok. A régi jó
világban minden háznak megvolt a maga jó
imakönyve, szentek - élete. Ma több könyvet és
több ujságot találhatunk ugyan házainkban, de
azokban ott van a gonoszság és testiség bélyege.
Csak jó könyvet vegyünk és dobjuk ki házunk
ból az érzékiség ingerlöit, főleg a félrevezetés ör
dögét : a zsidósajtót !



Másodszor a prédikáció. Sokhelyt nem hall
gatják. Nem érdekes, vagy nem szeretik a pa
pot, aki tartja. Pedig Isten igéje az, akárhogy
hirdetik is.

Harmadszor a jó példa. Ez az élő prédikáció
és a mozgó sajtő. Hatása vonz, ragad. Gyako
roljuk ezt. Adjunk jó és jámbor életünkkel vonzó
példát másoknak is.

Negyedszer pedig maga a jó Isten szórja lel
künkbe az üdvös tanitás magját főleg ájtatos
sági gyakorlataink végzése közben. A jó sugal
latok ezek, amelyeket bennünk támaszt.

2. A mai evangeliumi rész egyike azoknak,
amelyeket maga az Ur Jézus megmagyarázott.
A jó tanitás - e szerint - épugy, mint a vető
mag, négyféle 'helyet talál és négyféle hatása is
lehet.

A szántóvető elszórt magjából némelyek az
utra esnek. Ezeket eltapossák a járókelők és föl
eszik a madarak. Ezek bizony nem hoznak ter
mést. Isten igéje és a jó példa is igen gyakran
olyan lelkekbe esik, akik az országuthoz ha
sonlók. Egyik világias gondolat, mulatság és
élvezet a másik után megy keresztül a lelkü
kön. Amit pedig a jóból a világi élvezetek meg
hagynak. azt aztán fölszedi a ördög csalfa
jelszavával : ,.Nem kell tulzónak lenni !",
"Nem kell mindenben a papok után indulni !",
"A mai világban már csak az öregeknek való
a vallás!"

Már pedig valóban igy történik mindazokkal,
akik néha-néha meghallgatnak egy prédikációt,
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de utána már a korzéra sietnek, ünnepdélután
a moziba, este pedig a táncba. Ezek természe
tesen mind kiölik belőlük a jó gondolatot és
elhatározást.

A kősziklára eső magvak megkapaszkodnak
bár annak hasadékaiban és gyökeret is eresz
tenek abba a kevés talajba, ami a szikla repedé
seiben van, de hamarosan elsatnyulnak, nem
nőnek szárba és kalászt sem hajtanak. Elszá
radnak. Igy történik az olyan lelkekkel is, akik
nek nincs mélységes hitük és meggyőződésük.
Hallják a Krisztus szépséges tanítását, lelkesed
nek érette és ideig-óráig követik is. Csakhamar
ellankadnak azonban, mert nincs meggyőződé
sük és a legelső kisértés másfelé fordítja már
vágyaikat. Ilyenek a névleges katholikusok.
akik veszély vagy kár esetén könnyen otthagy
ják hitüket és Egyházukat. Földi érdekből is
készek elmaradni az Istentől, sőt még elpártolni
is hitétől. Egy kivánatosnak látszó gazdag há
zasság miatt hitehagyó szerencsétlenekké ve
temednek. Egy jobb állásért vagy állásban való
előmenetelért beállanak szabadkőrnüvesnek,
fitogtatják a vallástalanságot, Szerencsétlen
meggyőződésnélküliek!

Néhány mag a tövisek és giz-gaz közé is
esik. Ezek kikelnek ugyan, de nem nőhetnek föl
és termést nem hozhatnak. A giz-gaz gyökerei
elvonják előlük a nedvet; a tövisek pedig visz
szatartják a növésben. Satnya marad a növény
és hamarosan elszárad egészen. Ilyen sorsa a
bűnös szokások, szenvedélyek által zaklatott



szivbe eső isteni igének. Szives fogadtatásra ta
lál ott a nemes igazság, de amikor a bűn és
szenvedély diadalmaskodik a lelken, tönkre
megy a jószándék. És talán ilyen sziv van ma
napság a legtöbb!

Az elveszett magok közül egy rész jó földbe
esik. Gyökeret ver, felnő és bőséges termést
hoz. A derék és vallásos emberek szivében ilyen
sorsa lesz az Isten igéjének.

Melyik csoportba tartozik a te lelked e négy
közül, olvasóm?! Ha az utolsóba, boldog vagy.
Ha az első három közül valamelyikbe, ne ess
kétségbe, hanem változtass rajta. Hagyd el a
világias életet! Mélyitsd a hitedet jó olvasmá
nyok és főleg ima és szentségekhez járulás ál
tal! Bünös szenvedély az ur bensődben? Jó gyó
nás és a lelkivezető tanácsainak hüséges köve
tése utján szabadulj meg tőle! Csak meg ne
nyugodj, ha érzed, hogy az Isten igéje nem
hozza a jó tettek termését életedben!



ötvenedvasárnap.

Az időben .JÍ'zus magához vette a tizenkettőt és
mondá nekik: Ime fölmegyünk Jeruzsálembe és he
fog teljesedni mlndaz. amit a próféták az Emberfiú
ról meglrtak. ;-'fert átadják II pogányoknak, kígu
nyoljúk. megostorozzák és leköpdösik s miután meg
ostorozták. megölik öt, de harmadnapra föltámad.
Ám ők mlndebböi nem értettek semmit és ezen ige
el volt előttük rejtve, azért nem értették meg, hogy
mit mond. Történt pedig. hog~' mikor .JerikÓhoz kö-



zeledett, egy vak ült az útszélen és kéregetett. S mí
dőn hallotta, hogy sok nép megy arra, kérdezte, hogy
mi az. És mondották neki, hogy a názáreti .Jézus
megy el arra. ts felkiáltott, mondván : Jézus, Dávid
fia, Kön~'(\rUlj rajtam! Míre az elmenők csiti tották.
hogy hallgasson. Ő azonban még hangosabban kiál
totta: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus erre meg
állott és magához vezettette őt. És midőn közei volt,
kérdezte őt, mondván : Mlt akarsz, hogy cselekedjem
neked? Az pedig felelé: Uram, hogy lássak! És Jé
zus mondá neki: Láss! A te hited meggyógyitott té
ged. És azonnal látott és követte őt, magasztalván
Istent. S az egész nép, amint ezt látta, dicsérte az
Istent.

l. Az evangélium elején Krisztus nehéz köte
lességről beszél, melyet teljesitenie kell.

Nézzük csak meg: először: Mi volt az Udvözitő
nak, melyet állapotbeli kötelességnek nevezünk.

Nézzük csak meg: Először: Mi volt az Űdvözitő
kötelessége és másodszor: hogyan teljesitette azt.

Isten ugy alkotta emberi természetünket, hogy
társas életben éljünk. Ezt a társas életet gépezet
hez szokták hasonlitani, melynek egyes alkatré
szeit a különböző emberek alkotják. Mindenkinek
munkálkodnia kell, mert csak akkor megy jól a
társadalom gépezete. Ez a munkálkodás az álla
potbeli kötelességnek jelentékeny része.

Miben állott Krisztus ezen kötelessége? A vé
gét e kötelességek sorozatának leirja: gúnynak,
ostorozásnak, halálnak elviselésében. Ezt pedig
megelőzte a sok tanítás, amely a zsidóknál süket
fülekre talált. A sok jócselekedet: betegek gyó
gyitása, kiknek rokonai aztán "feszitsd meg !"-et



kiáltottak épp reá. Bizony, ez nehéz állapotbeli
kötelesség volt!

A társadalomnak te is egy-egy kereke vagy,
kedves olvasóm! Mi a te kötelességed? Gyermek
vagy? Hogy tanulj és engedelmeskedjéI. - Ifju
vagy? Hogy tisztességes eszközökkel megszerezd
azt a tudást és állást, amely megélhetésedhez kell.
- Férfi vagy? Felnőtt nő vagy? Hogy családodat
tisztességesen eltartsad, gyermekeidet neveljed.
Munkás, hivatalnok, földmíves vagy bármi légy,
hogy lelkiismeretesen megtegyed azt, amiért fi
zetnek. Mint kereszténynek pedig kötelességed az
ima, szentgyőnás, áldozás, mísehallgatás, stb.
Minő csekélység, ha összehasonlitjuk az üdvö

zítő kötelességével. És mégis, hogyan teljesitetted
eddig?

Hogyan teljesitette Krisztus állapotbeli köte
lességét?

Két szóval megmondom: Bátran és kitartóan!
Tudta, milyen nehéz kötelesség az övé. Hiszen

vért izzadott a kereszt és ostorozás gondolatára.
De nem rettent vissza. Bátran vállaira vette a ke
resztet.

Ilyen bátran hordod-e te is kötelességeid ke
resztjét? Amikor beütött a családba a szerencsét
lenség? Amikor az életben megtámadnak, gúnyol
nak embertársaid vallási gyakorlataid miatt?

És milyen kitartó volt Krisztus! Látta, hogy a
sok tanitásnak mily csekély az eredménye. Még
az apostolok is elhagyták. A keresztig csak három
lélek tartott ki mellette : Édesanyja, Szent János
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és Magdolna. És mégis utolsó csepp véréig telje
sitette a kötelességét.

Ilyen kitartó vagy-e te is? Amikor megihlet a
jó gondolat, csak eljösz a templomba, de minden
vasárnap ugy-e nem?

2. Az Üdvözltd oly világosan beszélt tanitvá
nyáihoz. Elmondotta nékik, hogy most az fog be
teljesedni rajta, amit a próféták megirtak: csufúl
megölik őt. A tanítványok csak néztek, a fejüket
csóválták, de nem akarták komolyan venni Jézus
szavait."

Pedig minden szóről-szóra beteljesedett.
Ez azt mutatja, hogya többi is be fog telje

sedni, amit Krisztus mondott, Ime, közüliik csak
néhány:

"Aki nem eszi az én testemet... abban
nem leszen élet ... (Aki nem áldozik, az majd
elveszti a kegyelmi életet ... és elkárhozik.)

"Aki megtagad engem az emberek előtt, én is
megtagadom őt az én Atyám elótt l"

"Mindaz, aki magát fölmagasztalja, megaláz
tatik ..."

Többről nem is irok, mert ezek olvastára is már
összeremeg az ember. Istenem, mi lesz velünk, ke
vélyekkel, bűnösökkel, ha mindezek betéljesed
nek!?

3. Milyen sóvárgással könyörgött a vak: Azt
akarom, Uram, hogy lássak!

Pedig de sok olyan ember van ezen a világon,
akinek ép a szemevilága és mégsem lát. Két lelki
dolgot nem lát:



Először látja a világot, az erdőket, hegyeket,
csillagokat, de ezekben nem látja az Istent: a Te
remtőt. Honnét e sok minden és hová lesz? A hivő
látja: Istentől van minden és Istenhez tér vissza
a lelkünk. A hitetlen, a közömbös azonban nem
látja e nagy igazságot. Szegény vak!

Másodszor: Nem látja bent magában a lelket.
Csak kifelé néz soknak figyelése: a világba. Az
értékeket és kincseket csak ott véli és ott keresi.
Pedig a legnagyobb drágasága, egyetlenegy kin
cse: a lelke. Olyanféle, mint az a kincsásó, aki
turja a földet, bontja a hegyet, a legszebb gyé·
mánt pedig ott van a zsebében egy csiszolatlan
kő formája alatt.

Különösen a farsangi világ mennyi ilyen vak
embert mutat. Megvakit mindenkit a sok csillogás
és élvezet s nem látja, hogyamélyében por és
hamu az egész világ és minden világi. Ami érték
van benne, az csak a lélekből és a lélek szelgála
tából kerül beléje. Nem látja a sok farsangoló
vak, hog)' a legnagyobb érték a lelke, mert az
Isten életének: a kegyelmi életnek osztálycsa és
az örök boldogság várományosa.

Az Egyház, amikor hamuval hinti meg a fejet,
tulajdonkép ezt mondja : Lásd, hogy a világ hamu
és érték benne egyedül a lelked.

•
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Nagyböjt 1. vasáruapja.

Az idóhen Jl'zust il Lélek apusztúba vitte. hogy
a .. ördögtól megkísértessék. És tulután negyven nap és
negyven éjjel böjtölt, azután megéhezett. És hozzá
járulván a kisértő, mondá neki: Ha Isten fiu vagy.
mondjad, hogy e kiiyek kenyerekké legyenek, Míre
ó mondá: Irva vun : Nem csak kenyérrel él az ern
ber, hanem mlnden Igével, mely Isten szájából szár
mazik. Akkor felvitte (lt az ördög a szent városba és
a templom ormára úllitotta és mondá neki: Ha Isten



fia vag~', vesd le magadat! llert ina van: Angya
lainak parancsolt felőled és kezeikben hordoznak té
ged, hogy lábadat kőbe ne üssed. Mondá neki Jézus:
Színtén Irva van: Ne kisértsd a te Uradat Istenedet!
Ismét felvitte őt az ördög egy igen magas hegyre és
megmutatta neki a vtlág minden országát és azoknak
pompújílt és mondá neki: Ezeket mind neked adom,

. ha leborulva imádsz engem. Akkor mondá neki Jézus:
T:'lvozzál sátán! Mert irva van: A te Uradat, Istene
det imádjad és csak neki szolgálj! Akkor elhagyta őt
az ördög s Ime angyalok jöttek és szolgáltak neki.

I. Jézus megváltói müködésének megkezdése
előtt negyven napot töltött imában, böjtölve.

A negyvenes szám az ószövetségben sokszor
fordul elő. A zsidóknál ugyanis a negyven volt a
"sokU-nak és hosszu időnek példája. Jákob 40
évig bujdosott a pusztában, mig bátyját, Ezsaut,
megengesztelte. Mózes és Illés szintén 40 napig
bőjtöltek és imádkoztak prófétai müködésük meg
kezdése előtt.

Az Anyaszentegyház Jézus e negyvennapos
. bőjtjének emlékére tartatja a nagyböjtöt szintén
40 naposnak. Ennek bőjt, ima és bünbánat a tar
talma és előkészülünk általa az igazi lelkímükö
désre: a kegyelmi életre. A husvét ezen kegyelmi
életnek főünnepe, ennek igaz és eredményes lelki
gyümölcsöztetését késziti elő a nagyböjt.

II. Ez az evangéliumi szakasz nagy vigasztalás
nékünk gyarló és a jóért vergődő embereknek.
Hiszen olyan buzgón imádkozzuk a Miatyánkban ;
"ne vigy minket a kisértésbe!" Buzgóságunknak
oka az az irtózás, amellyel a gonosszal való lelki



tusáktól : azaz kisértésektől borzadunk. Még a fé
nyes diadallal legyőzött kisértés is szomoruságot
hagy a jámborok szivében. Utána ugy érezzük,
mintha a lelkünk már nem volna oly kedves Is
ten előtt.

Mily bátoritó reánk e tudat: Jézust is meg
gyötörte, megkisértette azért, hogy elejtse; Is
ten pedig megengedte e kísértést, hogy alkalmat
adjon Jézusnak egy győzelemre és cimet a juta
lomra.

Ilyennek tekintsük mi is akisértéseket ! Szen
vedések ezek, melyeket el kell viselnünk. Elénk
vetett csapda ez, amelyet ki kell kerülnünk. Al
kalom ez a győzelemre és érdemre. melyet ki kell
használnunk.

A kisértések miatt tehát nem szomorkodnunk
kell, hanem azokat legyőzni iparkodjunk!

III. A gonosz lélek nem felejtette el, hogy az ő
helyét az égben az emberek töltik be. Iparkodik
gyülöletével megfosztani attól a helytől, akit
csak tud. A gyülölet vakká tesz. Nekimegy kisér
téseivel mindenkinek, aki csak emberi alakot mu
tat. Igy támadta meg gonosz fondorlattal Jézust
is, kiben csak az emberi természetet nézte, mit
sem gondolván az isteni hatalmára.

Ahogy Jézust megkisértette a gonosz, azonmód
lopódzik minden ember lelkéhez.

1. Először is a kenyér, a megélhetés oldaláról
támadja a gonosz az embert. Bebeszélni iparko
dik, hogy az istenes és becsületes élet mellett föl
kopik az ember álla. Nem kell tehát sokat hede-



riteni, hogy bün-e valami, vagy nem. Ha kenye
ret ad, hát csak meg kell tenni.

Láttuk, mit hozott és hoz manapság is ez a be
széd. Arról koldulunk és mindenki tudja, hogy a
nagy nyomornak egyik oka épp az, hogy az em
berek nem akarják betartani a Jézus törvényét.

2. A hiuság és nagyravágyás utján is csábit a
go..osz. Tiszteltetni, nagyobbnak látszani, mint
amekkora a belső érték: ez a mai emberek hiu
ságos törekvése. Ne légy szolga, ha ur lehetsz.
Ez jelszava igen soknak.

És mit érünk el vele'! Ideig-óráig tartó élveze
tet, hogy azután annál jobban érezzük bukásunk
keserüségét, Vagy ha megmarad a dicsőség, igen
sokszor becsületünk. vagy lelki üdvösségünk az
ára.

3. Az utolsó nagy kisértés a kapzsiság és meg
gazdagodás vágyának ingerlése. Félre kell dobni
mindent, ami az anyagiakban való meggazdago
dásban akadályoz. Félre az Istennel, félre a val
lással, félre oa törvényekkel!

És akik igy csábítanak, azok rendesen a más
jószágára mutatnak. A magukéból bizony nem
juttatnak.

És a kapzsik mít érnek el sokszor? Azt, hogy
nem tudják élvezni ebül gyült vagyonukat, mert
megakadályozza öket benne a betegség, halál...



Nagyböjt 2. vasárnapja.

Az időben maga mellé vevé Jézus Pétert, Jakabot és
.Jűnost, onnek restvérét és relvezette (iket egy magas
hegyre külön. f~s elváltozott előttük szlnében és arca
fén~'lett, mlnt a nap, ruhát pedlg fehérek lettek, mínt
fi hó. ts ime megjelentek' neki Mőzes és I11(.s és be
széltek vele, Mlre aztún Péter mondá .Jézusnak:
Uram, jó nekünk itt lennünk ; ha akarod, csináljunk
itt három hajlékot: neked egyet, Mózesnek egyet, és
Illésnek egyet. Illialatt ó még szélott. ime fényes felhő
ürnvékozta be őket, ts Ime egy hang II felhőből, melv



igy szólt: gz az en szerelmes Fiam, kíben nekem jó
kedvern telik; őt hallgassátok! S amlnt ezt a tanít
ványok hallották, arcukra borultak és ígen í'éltek.
De Jézus hozzájok ment, megértntette öket és mond il
nekik: Keljetek fel és ne féljetek! "likor pelllg sze
meiket felemeltek, senkit sem láttak, csak Jézust ma
gát, És a hegyről le.1i)"et meghagyta nekik J(~ZU~,
mondván : Senkinek el ne mondjátok e látomást, lIli~

az Emberfia halottaíböl föl nem támad.

1. Jézus a maga isteni dicsőségében nem lelit
a világban mutatkozott be tanitványainak. El
vezette őket a piszkos élet zajából máshova, egy
magas hegyre és ott nyilvánitotta ki nékik az íj
létének égi vonásait, szépségét és boldogító
voltát.

Ugy vagyunk mi is a lelki világban. Ha az égi
J ézust akarjuk szemlélni, nehezen találjuk, meg
a világ törtetése. zaja és gondjai között, Ki :cell
ragadnunk magunkat belőle s félrevonulnunk.
Saját magunkat kell "felvezetnünk egy magas
hegyre külön", mint Jézus tette tanitványaival.

És hol történik ez? Amikor lelkiolvasmányt
végzünk. Előveszünk egy jó, valóban Jézus Szive
szerinti könyvet és abban elmélyedünk. Tegyük
ezt meg!

2. Jézus szemmel láthatólag és füIlel hallhatólag
bebizonyitotta néhány tanítványa előtt istensé
gét, amikor részesévé tette oket a mai evangé
liumban leírt táborhegyi megdicsőülésének.

Az Udvözitö előre tudta, hogy a keresztfán
fogja végezni életét. Tudta, hogy tanítványai
látván e szörnyü halált, meginognak majd hi-



tükben. Ime! - mondja majd bensejükben a ki
sértés - akit mi Messiásnak tiszteltünk, milyen
dicstelenül végzi életét! Azt akarta, hogy a Tá
bor-hegyén dicsőségét szemlélvén, visszaemlékez
zenek erre majd a keresztfa alatt is.

Sajnos, az apostolok a megpróbáltatás és szé
gyen óráiban kis időre megtorpantak. Elfelejtet
ték a dicsőséges és Isten Fiának kijelentett Jé
zust, amikor a kereszten látták vergődni. A pün
kösdi kegyelem vétele után azonban megjött a
bátorságuk. Tisztán láttak már akkor és hitük
erős volt egész a vértanuságig.

Ne botránkozzunk mi meg az apostolokon. Hi
szen mi is hasonlóan teszünk nem egyszer. Ami
ko. ugyanis egy szép prédikáció és jó könyv ol
vasása után feléled bennünk a hit lángja, árado
zunk, akár az apostolok a Táborhegyen. Olyankor
készek vagyunk kijelenteni, hogy mi mindenkor
J ézus közelében szándékozunk élni. Röviddel
utána pedig épp ugy elhagyjuk az Ű utját és tör
vényeit, rnint ahogy az apostolok visszahuzódtak
a keresztfától.

De ha nyomdokukban járunk az apostoloknak
az áradozás és a gyarló letérés bünös utján, kö
vessük őket a későbbi hitbátorság és törhetetlen
életszentség példájában is! Kérjük a kegyelmet
és a szentségek által szerezzük is meg, hogy hi
tünk erős legyen. Iparkodjunk azután, hogy Jé
zushoz vonzunk másokat is. Magunk pedig el ne
hagyjuk Isten parancsának ösvényét, még ha
életünkbe kerülne is!

3. A megdicsőült Jézus szemlélése csak egy



szemernyi volt az egek országának gyönyörüsé
géből. Annyi, mintha egy hatalmas hegyláncből.
melynek oldalán városok terülnek el és ország
utak kigyóznak, egyetlen mogyorónyi kavicsda
rabot veszünk elő. Élvezete pedig annyi, mintha
az epekedő, szomjas embernek száraz nyelvére
egyetlen cseppnyi vizet öntenek.

A mennyországnak ugyanis főalkatrésze az
lsten bírása, a vele való együttlét és boldogító
látása. Ez betölti majd minden tiszta vágyunkat,
sőt nem is támadhat már kivánságunk. Hogy
ugy lesz a dolog, tudjuk a kinyilatkoztatásból,
de hogy hogyan származik ebből végtelen örö
münk, a földiek Ezerint gondolkodó emberi eszünk
nem képes felfogni.

És Péter apostol még az ég örömeinek egy
csekélyke részén is ilyen elrágadva ujjongott:
"Uram! Jó nekünk itt lenni!"

Milyen nagy boldogság lehet akkor az a meny
ország? Vajjon eljutunk-e oda?

Bizony az kitől-kitől csak magától függ. De az
égbejutásnak az első lépése a büntől való meg
tisztulás, ami pedig a gyónás szentségében tör
ténik.



Nagyböjt 3. vasárnapja.

Az id5ben J~ZllS egy ördögöt ilzött kl, amely néma
volt. ts nilkor kiüzte az ördögöt. megszélalt a néma
és a nép csodálkozott. Némelyek pedig közülök mon
dük : Belzebub az ördögök fejedelme által iizi ki uz
ördögöket. Mások pedig kisértve ót, jelet kivántak
tőle az égből. Ő azonban, amint látta gondolataikat,
mondá nekik: Minden magában meghasonlott ország
elpusztul és ház házra dól. Ha tehát II sútán is meg
hasonlott önmagával. hocvan állhat fönn az ó országa?
1\t1nthogy azt mondjntok, hogy én Belzebub által
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82 **********************************
iizöm ld az ördögöket, a ti fiaitok, ki által Uzik ki?
Ennélfogva ők masuk lesznek a ti bíráttok. Ha ellen
ben Isten ujjávnl üzöm ki az ördögöket, akkor bizo
nyára elérkezett hozzátok Isten országa, Ha az erős
feg~"vel'esen őrzi udvarát, biztonságban van, amivel
bir. De ha nálánál erősebb megtámadja és leg~'özl öt,
elveszi mínden fegyverét, melyekben bizott és elosztja
zsákmányát. Aki nincs velem, ellenem van és aki nem
gyUjt velem, szétszőr. 1\l1kor a tisztátalan lélek ki
megy az emberből, vizetlen helyeken jár és nyugalmat
keres és ha nem talál, azt moudja : Visszatérek há·
zamba, ahonnét kijöttem, És mikor visszajön, seprű
vel kítlsztttva és felékesit\'e találja azt. Akkor elmegy
és maga mellé vesz más hét lelket, magánál rosszab
bakat és bemennek és ott laknak. És annak az ember
nek utolsó dolgai rosszabbak az elsőknél.

Történt pedig, mídőn ezt mondá, felemelte szavát
egy asszony II seregből és mondá neki: Boldog a méh,
mely téged hordozott és az emlők, melyeket szoptál.
Ő pedig mondá : De még inkábh boldogok, akik Is
ten Igéjét hallgatják és megtartják.

l. A mai evangéliumrész Jézus egy csodája
ról és az ahhoz füződő mondásairól szól.

Jézus olyan némának adta vissza beszédtehet
ségét, aki a gonosz hatalmában volt.

Köztünk is akad néha olyan, akinek elveszi a
gonosz kisértése a beszélőtehetségét, amikor pe
dig a legjobban lenne reá szüksége. Ilyenek, azok
a szerencsétlenek, akik a gyónásban valamely bü
nüket elhallgatják. Az ördög incselkedik velük:
"Ne mondd meg! Mit szél hozzá a pap, ha hallja,
hogy te ilyen csunya bünt tettél?" Es a szeren
csétlen enged az álszeméremnek, néma marad,
amikor egyetlen mondattal megszabadulhatna



szörnyü nyügjétöl, Amikor elkövette a szégyen
letes vétket, nem szemérmeskedett. Sőt ellenke
zőleg viselkedett. Most pedig előveszi azt, de
helytelenül.

Ne üljünk fel az ördög kisértésének és a szent
gyónásban mindíg legyünk őszinték. Nem kelJ
ott félnünk semmitől, hiszen a gyóntatóatya nem
az elvetendő vétket nézi bennünk hanem a bü
nös megtérésének örül.

2. Jézus cselekedeteinek sokan voltak tanui.
Szemeikkel látták, hogy amit Krisztus tesz, az
az emberi erőt meghaladja.

ÉB vajjon hittek neki? Ugy viselkedtek vele
szemben, mint aki legalább isteni erő letétemé
nyese? Elfogadták végül istenségét?

Korántsem! Az emberi gyarlóság gyanakvó és
szeretne Isten elől kibujni.

Egy csomó nézője rut módon rosszat tétele
zett föl Krisztusról. Azt látta, hogy az emberi
nél több hatalma van - tehát azt gondolta, hogy
az ördöggel cimborál. Arról a Jézusról tételezték
föl ezt, aki a tisztaságot, életszentséget követelte
és önmaga Is odaállott a világ elé, ehnondva azon
igéket, melyeket ember soha nem mer ajkára ven
ni: "Ki fed meg engem közületek a bünről ?"

Egy másik csoport pedig nem elégedett meg
azokkal a csodákkal, amelyeknek tanuja volt, ha
nem azt kérte, hogy az ő kedvükért csodás jelet
mutasson Jézus az égboltozaton. Azt kívánták,
hogymint a vásári komédiás produkálja magát



előttük, hogy aztán nagy kegyesen megajándé
kozzák Őt hitükkel.

Ugyanezt teszi nem egy ember ma is Jézussal!
Vannak, akik a hit igazságaitól, Egyházától el

távozva, a lelkiélet ut jait a gonosz lélektől vár
ják. Aspiritiszták, theoszofusok és hasonló té
velygők tesznek igy.

Mások pedig nem elégszenek meg azzal, amit
a hit eléjük tár és amit a tudósok ezrei és ezrei
átvizsgáltak, igaznak tartanak és elfogadnak. ha
nem ez.enfelü I még a saját kisded botor kivánsá
gaikkal is Isten elé állanak. Ha pedig Isten nem
teljesiti kérésüket, hamarosan előállanak határo
zatukkai : nincs lsten - mondják.

Szegény botor emberek!
3. Az űdvözitő még arra is figyelmezteti hi

veit a mai evangéliumban. hogy a gonosz lélek,
ha ki is üldözik, visszatérni iparkodik.

Mindannyian tapasztaltuk ezt már mi önlel
künkön.

Alighogy kiüztük a szentgyónásban büneinket,
jött a gonosz kisértés és csak nehezen tudtunk
ellentállani, avagy épp gyarlón visszaestünk. A
visszaesés után még más bűnök is társultak a
már meglevőkhöz.

Legyünk résen ez ellen a visszaesés ellen. A
legjobb ellenszer a kegyelem erősitése, amely a
gyakori szentáldozás által történik.

Minden katholikusnak sulyos kötelessége, hogy
a husvéti időben áldozzék, de ne elégedjünk meg
annyival, amennyit épp bün terhe alatt előir a
törvény. Aldozzunk többször is!



4. Aki nincs velem, az: ellenem. van! - Ezek
Krisztus szavai.

Krisztus teljes tanitása az Egyházban .van.
Aki nincs az Egyházzal, hanem ugynevezett "ke
resztény", akinek minden vallás jó, az nincsen
Krisztussal. Gondoljuk ezt meg!

Aki a világ előtt nem vallja meg, hogy ő ka
tholikus és hű Krisztushoz, hanem hallgat és
semlegesnek teteti magát, az is távol van Krisz
tustól!

5. Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják és
megtartják! - mondja Jézus.

Jézus nyiltan megmondja, hogy mind a kettő
keH: Isten tanitásának hallgatása és megt&rtása.

A hallgatása magában nem elég. Ha valaki
bólintgat csak a prédikációra és helybenhagyja,
hogy milyen szép a gyónás és a felebaráti sze
retet, de aki elmarad a bűnbánat szentségétől és
aki megrágalmazza felebarátját, az ilyen "ájta
tos hivő", bizony nem nevezhető boldog léleknek.
Nem is lesz része az örök boldogságban!



Nagyböjt 4. vasárnapja.

Az időben Jézus átkelt a Galileai, vugyls Tiberiás
tengeren. És nag~' sokaság követte öt, mert látták a
jeleket, melyeket azokon tett, kik betegek voltak. Jé
zus tehát fölment egy hegyre, és ott leült tanltványal
nil. Közel volt pedig husvét, a zsidók ünnepe. Amint
pedig Jézus fölemelte szemeit és látta, hogy igen nagy
sokaság jön hozzája, rnondú Fiiiöpnek: Honnan ve
szünk kenyeret, ho~' ezek ehessenek? Ezt azonban
csak azért mondotta, hogy öt próbára tegye, mert ö
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tudta, hogy mit szándékozik tenni. Felelé neki Fülöp:
Kétszáz dénár áru kenyér nem elég nekík, hogy mínd
egyíknek valami kevés jusson. ~Iondá neki tanltvá
nyalnak egvíke, András, Simon Péternek testvére:
Vall itt egy gyermek, kinek (it itl'paken~'ere és két hala
van : de mi az ennyinek? Mondá tehát .J ézus: Tele
pltsétek le az embereket! Azon a helyen pedig sok
széna volt. Letelepedtek tehút li férfiak, számra Illint
egy ötezren. Ekkor vevé Jézus a kenyereket, és mt
után hálút adott, szétosztottu a letelepedetteknek,
hasonlókép II halakból is, amennyit akartak. ~llkor
pedig jóllaktak, mondá tanítványaínak : Szedjétek
össze a fönnmaradt rnorzsalékokat, hogy el ne vesz
szenek ! Összeszedték tehát és tízenkét kosarat tültöt
tek meg az öt árpakenyér morzsalékatból, rnelyek
megmaradtak azoktól, akik ettek. Azok az emberek
pedig látván a csodát, melyet Jézus tett, mondák: Ez
blzonuyal ama próféta, ki e világra jö"endö. Jézus
pedig, amint észrevette. hogy hozzá akarnak menni,
hogy öt megragadják és klráltyá tegyék, Ismét föl·
sietett a hegyre, maga egyedül,

l. Az evangéliumban igen sok helyen olvas
suk, hogy Jézust nagyon sokan hallgatták és
nagyon sokan hittek benne, mert látták a cso
dákat, melyeket tett. A mai evangéliumi rész is
több ezer emberről beszél, akik látni és hallani
akarták Krisztust, mert két szemükkel látták,
hogya gyógyithatatlan betegeket egyetlen szavá
val egészségesekké tudja tenni. Ugyanezek az em
berek ujabb csodát láttak Jézustól, mert nagy
csodának minősihető az, amikor öt darab zsem
lyényi árpakenyérből több ezer éhező ajaknak
juttatni tudott. Ez a tömeg meggyőződött arról,
hogy Jézusnak isteni hatalma és ereje van!



De hol voltak Krisztus csodatetteinek ezek a
tanui akkor, amikor a nagyhét szenvedése
gyötörte Jézust? Miért nem követték akkor is őt
birái elé és miért nem tettek tanuságot mellette ?

Azért, mert akkor szembekerültek volna a ha
talmonlevőkkel, ellentétbe jutottak volna az utca
és ismerőseik véleményével, akik a zsidó fari
zeusok után Jézust gunyolva, a halálba akarták
juttatni. Az igazság melletti meggyőződésüket
elnyomta a meghunyászkodás, az emberfélelem
és a befolyásolás.

Hasonló ismétlődik nap-nap után. Krisztus is
tenségéről igen sokan meggyőződtek, az Egyház
igazát temérdeken belátják és elismerik. Amikor
azonban eszerint kellene fellépni a nyilvánosság
előtt, azépen elhallgatnak. Amikor az Egyház
négyszemközt bevallott helyes álláspontját kel
lene képviselni az országgyülésen, a hivatalban,
az ujságban, akkor a bölcseség engedékenységé
nek és alkalmazkodóságának frázisait emlegetik.

Krisztusnak igazi követője az, aki ha egyszer
belátta Isten igazságát. el nem hagyja azt soha
és semmi áron sem! '

2. A kenyér, amelyet Jézus a seregnek nyujtott,
külső látszatra olyan volt és olyan is maradt,
mint a többi földi kenyér. Mégis csodás anyag
volt, amely el nem fogyott, hanem ezrek éhségét
csillapitotta. Jézus e kenyér nyujtásával belga
zolta, hogy ő csodás kenyeret tud adni, amely
külső látszatra olyan, mint más kenyér, de a lé
nyege más!



Ugyanezt ismétli Krisztus az Oltáriszentség
ben. Az is külsőleg olyan, mint a többi földi
ostya, lényegét tekintve más: Krisztus csodás
teste. Aki a csodás földi kenyér adására képes
volt, annak az égi kenyér nyujtása sem lehe
tetlen!

Higyjünk tehát élő hittel az Oltáriszentség
ben.

3. Honnan veszünk kenyeret, hogy ezek ehes
senek? - mondá Jézus a nagy sokaság láttára.

Ugyanez a mondás hagyja el minden gon
dolkodó ajkát, aki a mai Magyarország csonka
földjére összeszorult néptömeget látja. Kenyeret
még teremne számunkra e föld, csakhogy nem
egyedül kenyérből él az ember.

A kenyéren kivül még fa is kell az élethez,
holott Csonkamagyarországon nem nő annyi,
amennyi husz évre elég, hogy mindannyiunknak
egy-egy koporsó jusson. Vas is kellene és nincs
egyetlen vasbányánk. Nincs sok más száz szük
séges cikkünk sem.

A világ pedig azt gondolja, hogy dúsgazdagok
vagyunk. A svájci Genf egyetemének rektora
öt év előtt igy üdvözölte a magyar ifjusági kül
döttséget: Önök hamarosan talpra állanak, hisz
a földeiken még ezrével száguldanak a vad
lovak ... ! Ekkora tudatlanság!

Csonkamagyarországot csak Krisztus tudná el
látni a megélhetéshez szükségesekkel és pedig
csak csodával, mint az ötezer embert.



De szabad-e ilyen csodát várnunk? Mindenki
belátja, hogy: nem.

Nékünk magunknak kell sorsunkon javitanunk,
ami másképp nem történhetik, rnint hogy vissza
szerézzük a kenyeret biztositó régi földjét Ma
gyarországnak.

lts sok fecsegés és belső viszálykodás és kor
rupció helyett ezt követeljük mindenkitől, aki fö
löttünk van!

4. Krisztus összeszedte a morzsalékokat és ko
sarakba gyüjtötte azokat. Példát adott ezzel a
taka1·éko8ságra.

Isten a föld javait használatunkra adta. De
nem egyeseknek és nem egy napra. Ami visz
szamarad, vagy őrizzük meg máskorra, vagy ad
juk másoknak.

Mennyivel kevesebb lenne ma a nyomor, ha
a bőség idejében takarékosak lettünk volna és
ma is, akiknek tulsok van, másoknak adnák leg
alább azt, ami a szemétbe kerül.



Feketevasárnap.

Az időben mondá Jézus a zsidók seregének: KI vá
dolhat engem közületek bUnről? Ha Igazságot mon
dok nektek, míért nem hisztek nekem? Aki Istentói
van, Isten igéjét hallgatja, Ti azért nem hallgatjátok,
Illert nem Istentói vagytok

Felelék erre a zsidók és mondák neki: Nemde
jól mondjuk mí, hogy szamaritánus vagy és öl'dögöd
van? Felelé Jézus: Nekem nincsen ördögöm, hanem
tisztelem Atyámnt és ti tiszteletlenséggel illettek ell-



gem.' Én azonban nem keresem dicsóségemet; van,
aki keresi és Uél. Bizony, bizony mondom nektek, ha
valaki beszédemet megtartja. halált nem lát örökké.
Mondák erre a zsidók: Most Ismertük meg, hogy
ördögöd van. Ábrahám meghalt és a próféták és te
azt mondod : Ha valaki az én beszédemet megtartja.
nem izleli meg a halált örökké. Vajjon te nagyobb
vagy-e a .mí atyánknál, Ábrahámnál, ki meghalt? És
a próféták ls meghaltuk. Mívé teszed magadat? Fe
lelé Jézus: Ha én dicsőltem magamat, az én dicső
ségem semmI. Az én Atyám az, aki engem megdlcsőít,
Idr151 azt mondjátok, hogy a ti Istentek. De ti nem
ismertétek meg (;t, éli pedig Ismerem. S ha
azt mondanám, hogv nem ismerem, hozzátok ha
sonló hazug lennék. De Ismerem I5t és beszédét meg
tartom. Ábrahám, a ti atyátok, örvendezve öhajtotta,
hogy megláthassa az én napomat; látta, és örült.
~Iondák neki erre a zsidók: Még nem vagy ötvenéves,
és Ábrahámot láttad? Mondá nekik Jézus: Bizony,
bizony mondom nektek, míelött Ábrahám lett, én va
gyok. Erre köveket fogtak, hogy megdobáUák őt, Jé·
zus azonban elrejtőzött és kiment a templomból.

1. Nézzük azt a belső okot, amiért az Egyház
a mai evangeliumct épp erre a vasárnapra ren
delte.

Közeledünk a nagypéntekhez. Ezen a napon
kezébe veszi a sz. keresztet és a hivek felé mu
tatván. hirdeti e nagy nap jelentőségét: Ime, a
kereszt fája, amelyen a világ üdve függött, jöj
jetek, imádjuk! Krisztus kereszthalálával meg
váltotta az emberiséget.

Miért tehette ezt? Ember levén - szenvedhe
tett, meg is halhatott ; Isten lévén, minden tetté
nek, főle~ szenvedésének végtelen értéke volt.



Ily módon a megsértett istenség teljesen megfe
lelő elégtételt kapott.

Az igazság kivánja, hogy ember szolgáltasson
elégtételt az emberiség bűneiért, de Ádám összes
utódjai közül egy sem vállalkozhatott erre, nem
csak azért, mert mindenki bünben születik és
személyes vétkeket is elkövet, hanem főleg azért,
mert az elégtételnek végtelen értékünek kellett
lenni - lévén a bün a végtelen Isten megsértése,
- ilyen elégtételt pedig 'még angyal sem adhatott
volna, mert ő is csak véges lény.

Hogy a názáreti Jézus erre képes, kiderül a
mai sz. evangeliumból. "Ki vádolhat engem kö
zületek a bünről ?" - kérdezte. Ellenségeinek
hallgatása jelen esetben fényes bizonyitéka volt
ártatlanságának, melyet a későbbi századokban
azok is elismerték, akik istenségét különben ta
gádták. "I1yen főpap kellett nekünk, szent, ártat
lan, szeplőtelen, a bünösöktől elkülönzött és az
egeknél fenségesebb . . . ki ne legyen kénytelen
előbb saját vétkeiért tenni áldozatot . . .u
irta Szent Pál.

A kövek, melyeket most és más alkalommal fel
emeltek, hogy Őt megkövezzék, arról tanuskod
nak, hogy isteni méltóságáról nyiltan és határo
zottan beszélt; más szóval: vallomást tett isteni
természetéről: "Bizony, bizony, mondom nektek,
mielőtt Ábrahám lett, én már vagyok 'u Krisztus
tehát Istenember.

A mai evangeliumban eszünkbe juttatja tehát
az Egyház Jézus istenségét és büntelenségét,



mert ez a két tulajdonsága tette lehetségessé,
hogy Megváltónk legyen.

2. A mai evangelium hüen bemutatja, hogy
mint gáncsolták, bántották az Ur Jézust kortár
sai. Elmondották a gonosszal cimboráló csalónak,
sőt halálra akarták kövezni. Vajjon míért ? Mert
Isten Fiának mondotta magát.

Manapság is sok ellensége van Krisztusnak
még öntáborában is. A legutálatosabb bántal
mazói azok a keresztények, akik magát Krisztust
bántják azáltal, hogy az Oltáriszentségben tisz
teletlenek hozzája. Nem hisznek jelenlétében élő
hittel, mert ha hinnének, lehetetlen, hogy ne ál
doznának és szentséglátogatást ne végeznének !

3. Ki vádol meg engem a bünről?! - e szava
kat ember nem mondhatja el magáról, hanem
csak az Isten.

Mi emberek valamennyien bünösök vagyunk
és még sem vagyunk egyformán utálatosak Isten
szemében. Mert olyan bűnös is van, akinek lel
kére örömmel néz az Ur. És ez a bünös, a bün
bánó, bünét meggyónó és megsiratő ember.

Emelje föl lelkünket ez a tudat, Isten a bünt
útálja, de a megtérő bűnöst ~ eblére öleli.

4. Ha igazsá,got mondok nektek, miért nem
hisztek nekem? - ezt kérdezte Jézus a hitetlen
zsidóktól.

És e kérdést megismételheti ma is minden ka
tholikus pap, aki Krisztus tanítását hirdeti. Hí-



szen igaz, amit hirdet él" mégsem indul utána a
nép.

Miért?
Mert amit kiván, nincs inyére a népnek. Ne

bántsd a másét, légy irgalmasszivü, ne uzsorás
kodj áruddal, légy hü a törvényes királyodhoz. ne
paráználkodjál, rossz szindarabot ne nézz, rossz
könyvet ne olvass! Ez mind benne van abban az
igazságban, amit Krisztus hirdetett és bizony
nincsen ínyére a mi önző és bünös népünknek.
Azért nem hisznek hát Krisztusnak, mert gonosz
ságuk ellen beszél a tanitása.

5. Én nem keresem dicsőségemet, van aki ke
resi és itél - mondá Krisztus.

Föltünő. hogy Jézus, akinek pedig isteni ha
talma van, olyan ritkán bünteti azokat, akik őt
megbántják és dicsőségét homályositják.

Jézus Atyjára bizza dicsőségének érvényrejut
tatását, aki egykor meg is teszi azt, - az itélet
kor. Az rettenetes megdicsöltés lesz, mert a po
kol is azt hirdeti, hogy milyen hatalmas az Isten!



Virágvasárnap.

Az Időben, midőn Jézus Jeruzsálemhez közeledett
(os Betfagéba ért, az Olajfák hegyéhez. elkiildött két
tanltvünyt, mondván nekik: Menjetek az átellenben
fekvő helységbe, és azonnal találtok egy szamarat
megkötve, és a vemhét vele; oldjátok el és vezessétek
ide nekem! :ti; ha valaki nektek valamit szól, rnond
játok, hogy az Urnak van szüksége ezekre, és azon
nal elenzedí. Ez az egész pedig azért történt. hogy
beteljesedjék, nrntt n pl'(jfétll megjövendölt mondvün :



Mondjátok meg Sion Ieányáuak : Ime a te királrod
jön hozzád szeliden, szamáron és a teherhordónak
vemhén ülve. Elmentek tehát a tanítvánvok és ugy
cselekedtek, amint Jézus nekik parancsolta. És oda
vezették II szamarat és vemhét, rájok rakták ruháikat
és ráültették őt. A nagy sokaság pedig leterlteUe ru
háit az uton; mások pedig galyakat vágtak II fákról
és azokat hintették az utra. A seregek pedig, iuelyek
előtte és utána mentek, kiáltozták, mondván : Ho
zsanna Dávid fiának! Áldott, kl az Vr nevében jő!
Hozsanna a magasságban !

1. Nyilvános müködésének idejében sokszor
ment Jézus Jeruzsálembe és míndig kerülte a föl
tünést és külső pompát. Virágvasárnapján ettől
eltérőleg ünnepélyesen vonult be a szent városba.

Mai utjának nyilvános jellege van. Bemutatja
magát mint a prófétáktól megjövendölt Mes
siást. S vajjon hogyan fogadja Űt a város? Mit
tesznek a zsinagóga előljárói, mit a papi osztály?
Semmit sem. Tüntetőleg távol maradnak a me
nettől. A nép ugyan lelkes fogadtatásban része
siti Krisztust, de ne felejtsük el, ugyanezen tömeg
néhány nap mulva szenvedélyes dühhel halálát
fogja kivánni. Pedig mennyi kegyelemben ré
szesültek volna mindnyájan, ha élő hitből szár
mazó tisztelettel megmaradtak volna mellette.
Mekkora szeretettel, jósággal közeledett Krisz
tus Jeruzsálemhez! Valóban, ha Izrael vezetői
felismerték volna az Udvözítő fensőbb, mennyei
küldetését! De nem tették. A gőgös és az anya
giakba elmerült embernek ilyen Messiás nem
kellett. Az alázatos és szegény Jézusért nem tud
tak lelkesülni.
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2. Jézus jól tudta, hogy Jeruzsálemben a ke
reszthalál, a kin és szégyen, a szenvedés vár reá.
Mégis diadalmenetben vonult be oda. Örömének
adott ezzel kifejezést. Jézus tehát készséges, sőt
örvendező szivvel ment a kereszt elé.

Szenvedés! Ez nem vonzza az embereket. Ter
mészetszerüleg félünk tőle, mert a szenvedést
csak emberi szemmel nézzük. Csak gyötrelmet és
kint látunk benne. Az már igaz, hogy ezért nem
vágyakozhatunk.

Másképp áll azonban a dolog, ha Jézus szelle
mében nézünk a szenvedések elé. Jézus a kereszt
halállal a mi büneinkért tett eleget - mi a mi
szenvedéseinkkel a bün ideigtartó büntetését áll
hatjuk ki. Jézus szenvedéseivel dicsőséget szer
zett magának, mi a mi tűrésünkkel égi jutalmat
érdemelhetünk ki.

3. A virágvasárnapi bevonulásnál különösen
kedves szerepük volt a gyermekeknek. Valóra
váltották a zsoltáros szavait: "A kicsinyek és
csecsemők ajkáról készitettél dicséretet!" (8-ik
zsoltár.) Ök énekeltek a diadalmenetben. Űk
szőrták a virágokat. És mi lett ezekből a sze
gény jó gyermekekből ?

A legenda szerint sokan keresztények lettek
közülök. de a legtöbbjük elpusztult, amikor 37 év
mulva Jeruzsálemet földig lerombolta az ellenség.
Isten megbüntette a bünös várost és a romok
sok embernek halálát okozták.

Itt van a mi szegény csonka hazánk. Bizony
jó eleget vétett az Isten ellen. Ha valahol, hát



nálunk is uralkodott a vallástalanság, a bün, a
romlottság. És eljött Isten büntetése!

Csak vigyázzunk és hagyjuk abba a mai val
láatalanságot, nehogy a mi gyermekeink még
rosszabbul járjanak.

4. Izrael ünnepelte, de aztán elvetette a meg
igért Megváltót. Öntudattal és ördögi gonoszság
gal az Istenember gyilkosa lett. És Isten nem
akadályozta meg a legnagyobb gonoszság végre
hajtását. Szabadon követte el a zsidó nemzet az
égbekiáltó bünt, De aztán nem állott médjában
az igazságos büntetést sem kikerülni. Szóról
szőra beteljesült a zsidó város és a nemzet el
pusztulásáról szóló jövendölés: "Rád jönnek a
napok és körülvesznek ellenségeid árokkal és kö
rülfognak és szorongatnak téged mindenfelő1."
Jeruzsálemet tényleg ostromolni kezdte 88·ban
Vespasian, majd fia Titus fogta körül a várost
és sáncokkal s fal akkal körülzárta. Az ünnepek
miatt mintegy kétmillióhétszázezer zsidó volt
éppen jelen a fővárosban. A körülzárt városban
óriási éhinség dühöngött. Az emberek Flavius
Josephus, hires zsidó történetiré szerint a sze
métdombokon kerestek táplálékot. Három hónap
alatt annyian vesztek éhen, hogy száztizenötezer
holttestet kellett a város kapuin kivinni. A ke
resztre feszitett zsidók száma akkora volt, hogy
csakhamar sem hely, sem fa nem akadt elég a
környéken. Titus, római hadvezér kiadta a pa
rancsot, hogy a várost, szószerinti értelemben a
föld szinéig le kell rombolni, ugy, hogy senki ne
is gondolhassa, hogy itt valaha emberek laktak.
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Tudd meg azonban, hogy mindez felette hal
ván" árnyképe annak a rettenetes büntetésnek,
amely a megkeresztelt emberre vár a pokolban.
A keresztség szentségében eljött az Istenember
a lélekbe, felütötte benne királyi trónját, benne
uralkodni akart az ember összes tehetségei, tettei
felett. De fellázadtak ellene a szenvedélyek, a bű
nös hajlamok. Igy ellenkezik a büszke, gőgös ész
és tagadja a krisztusi igazságokat. Engedetlen
kedik a nyelv és hazudik, esküszik hamisan, ká
romkodik; felmondja a szelgálatot a kéz és gyil
kol, gyújtogat, rabol, öldököl.

Józan ember másnak kárán okul. Jeruzsálem
borzasztó végenyészete bizonyitja, hogy az igaz
ságos Isten rettenetesen tud büntetni. Tehát:
"Térjetek hozzám teljes szivetekből, bőjttel és si
rással és jajgatással. És szaggassátok meg szi
veiteket. nem pedig ruháitokat és térjetek a ti
Uratokhoz, Istenetekhez". A husvéti szentáldo
zásban ismét eljön hozzád a te Királyod, a szelid
szivü Jézus. E boldog percben adja ki hittől fel
világosult eszed a parancsot összes lelki-testi ké
pességeidnek. fogadják örömmel a Királyt: "Ho
zsanna, Isten Fiának, áldott, ki az Ur nevében
jő! Hozsanna a magasságban."



Husvétvasárnap.

És mídőn elmult II szombat, l\I:írla Magdolna és
~lária, Jakab anyju, és Szalome rüszereket vásárol
tak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézust, És korán
reggel a hét első napján, mikor a uap már fölkelt, a
sirhoz mentek. És mondották egymásnak : Kl henge
rit! el nekiink a követ II sírbolt ajtajától? És amint
odatekintettek, hítták, hogy II kő el van hengerítve.
holott az igen nagy volt, És midőn bementek a sír
boltba, egy ifjut láttak iilni jobbfelől, fehér ruhába



öltözve, és megrémültek, De az mondá nekik : ~C
féljetek! TI a megfeszltett názáret! Jézust keresitek.
Feltámadt, nincs Itt. Ime a hel~', ahová tették őt! De
menjetek, mondjátok meg tanítványnlnak és Péternek,
hogy előttetek megy GtÍllleúba, ott meglátjátok ót.
amint megmondotta nektek.

1. Milyen nehéz gondolattal mentek azok a
jámbor asszonyok Jézus sirjához ? Lekonyult
fejjel mehettek, mert letörte őket a legsulyoaabb
gondolat: a halál és elmúlás. Pedig nem igen
volt okuk a szomoruságra. Hiszen ők is hallották
Jézus tanítását: "Én vagyok a föltámadás és az
élet !U

Krisztus előtt a halál gondolata keserü volt.
Nem biztatott mögüle a mennyország. Még a
jóknak sem volt bátorító, hiszen ki tudja, mennyi
ideig kell még odaát várakozniok, amig a Meg·
váltó megnyitja az eget.

A keresztény vallásnak megbecsülhetetlen ér
téke az a bizonyság, mellyel a halál utáni dol
gokat szemléli. Tudjuk, hogy az örök élet és az
örök boldogság vár ott reánk, ha tiszta a lelkünk.
Hiszen Krisztus halálával kinyitotta az utat és
föltámadásával beigazolta, hogy az az ut járható
már,

2, Megható a jámbor asszonyok gondosko
dása. Nemcsak életében segitették Jézust, el·
látván őt élelemmel, hanem halála után is hüek
maradtak hozzája.

Hány ember vehetne tőlük példát! Segítik
és támogatják egymást, amig életben van egyik-



másik és amig hasznot várhatnak tőle, amikor
meg elhalt, ki sem törődik tovább véle. Különö
sen nem törődnek a lelkével. Pedig az ki tűdja,
nem a purgatóriumban várja-e epekedve, hogy
könnvitsen szenvedésén imájával a földön hagyott
ismerőse?

3. Nagy ~.)ndot okozott a jámbor asszonyok
nak az a kő, amely Krisztus testét elzárta tőlük.
Igen-igen fontolgatták, hogy vajjon ki fogja majd
elhengeríteni ezt a követ.

Bennünket is elzár talán valami Krisztustól.
Kőnél nehezebb az: a halálos bün. Ott áll lelkünk
és Jézus között. Vajjon ki hengeriti le azt?

Mi magunknak kell azt a követ az utból eltá
volítani. És ez igen-igen könnyen lehetséges: a
szent gyónás által. Ott ugyanis Isten erejét vesz
szük igénybe, aki a föloldozással eltörli, szét
pusztitja a halálos bün rengeteg nagy kövét.

4. A sirban keresték Jézust és az angyal ki
jelentette, hogy Krisztus nincs a sirban többé.

Ott, ahol elmulás, enyészet van : a halál bi
rodalmában : hiába keressük a Krisztus erejének
müködését. A halál nem az Isten kivánatos mu n
kája. l.anem az ember i akarn! gonoszságn hO~i a
azt létre. Isten a kínos halál nélkül fogalmazta
meg az ember életképét és ősszüleink büne tapo
sott bele ebbe és kikényszerítette egyik bünte
tésül a halált.

Amikor tehát koporsót látunk, ne az Isten
sujtő kezét lássuk benne, hanem az emberi go
noszságot.



5. Föltámadott, amint megmondotta! 
hirdeté az angyal. - Jézus föltámadása őt
magában is eléggé bebízonyitja már istenségét.
Az, hogy megjövendölte, még inkább erősiti az
emberfölötti hatalmát.

Jézus istensége valóban nem a vak hitet kö
veteli, hanem az ész megokolt meghódolását. Jézus
egyéniségének erejét, tanait mind megalapozta
vagy szavával vagy tetteivel.

11. mi hitünk tehát nem vak meghódolás, ha
nem megokolt állásfoglalás!



Fehérvasárnap.

Az Időben, mikor II hét első napjan beesteledett,
és az ajtók zúrva volt nk, ahol a tanítványok a zsi
dóktól való félelmökben összegyülekeztek, megjelent
Jézus és megállva a középen. niondá nekik: Béke
ség nektek! És urlután ezt mondotra, megmutatta
nekik kezeit és oldnlút. Ekkor örültek II tnnltványok,
hogy láthatták az Urat. l\Iire ujbúl 11IOn(\{I nekik:
Békeség nektek ! Ahol!~' engem kiildött az Atya,
ug~' küldlek én ls titeket. Amint ezt mondotta, rájok
lehelt és mondá nekik: Vegvétek a SzentleIket !



Akiknek megbocsátjátok bünelket, megbocsáttatnak
nekik, és akiknek megtartjátok. meg vannak tartva.

Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, klt Ikernek
neveznek, nem volt velök, mikor Jézus megjelent.
Mondák tehát neki II többi tanltványok : Láttuk az
Urat. Az pedig mondá nckík : Hacsak nem látom
kezeln a szegek nyomát, s nem tehetem ujjamat II
szegek helyére, és nem dughutom kezemet az ó olda
lába, nem hiszem. ts nyolc nap mulva Ismét benn
voltak tanltványaí, és 'I'arnás velök. Megjelent Jézus
zárt ajtók mellett, s megállt II középen Í's mondá :
Békeség veletek! Azután mondá Tamásnak: Tedd
bele Ide ujjadat és lássad kezeimet; nyujtsd ide ke
zedet és tedd bele oldaluni sebébe; s ne légy hitet
len, hanem htvő ! Felelé Tamás és mondá neki: f~n
Uram, én Istenem! l\Ionclíl neki Jézus: Mível láttál,
Tamás, hittél. Boldogok, akik nem láttak és hittek.

Ugyancsak sok más csodát ls tett Jézus tunltvá
nyínak szemeláttára, melyek nincsenek megirva e
könyvben. Ezek pedig meglrattak, hogy higyjélek,
hogy Jézus a Krlsztus, az Istennek Fia; és hogy
hivén, életetek legyen az ó nevében..

1. Az Ur Jézus megjelent a zárt teremben.
Pedig milyen gondosan belakatolták azt az
apostolok, nehogy valaki bejöhessen.

Istent nem lehet kizárni sehonnét sem. Ott
van a legelrejtettebb zugban is. Ott is, ahol azt
hisszük, senki sem lát bennünket. Ott is, ahol
csak a legtitkoltabb gondolataink és vágyaink
vannak: a szivünk legmélyén.

Gondoljunk erre az Isten jelenlétére és tart
son ez vissza bennünket a rossztól, mert való
ban elvetemült cselekedet az, amikor valaki ura és



parancsolöía jelenlétében durván megveti an
nak parancsait.

2. Jézus csodás módon áthatolt a zárt ajtón.
Megjelenése mutatja, hogy csodás alakban ké
pes megjelenni. Űt nem köti a külső megjele
nés formáiban a földi rend, hiszen Isten.

Ez igy van!
Ne csodálkozzunk akkor, hogy Krisztus mai

földi alakjául a kenyeret választotta! Imádattal
boruljunk le tehát előtte az. Oltáriszentségben,
hiszen Jézus elég hatalmas arra, hogy a kenyér
alakjában: a legegvszerübb táplálék szine alatt
megjelenjék közöttünk.

3. A mai evangélium az egyetlen hely a
Szentirásban, ahol Jézus a bünbocsánat meg
adásáról rendelkezik. És pedig hogyan rendel
kezik!

Sehol sem olvasom a Szentirásban, hogy, aki
imádkozik, annak megbocsátja Isten büneit.
Pedig mennyire ajánlja az imádságot! Sehol
sem rnondja, hogy aki alamizsnálkodik, annak
elengedi tévedéseit. Pedig kötelességgé teszi az
alamizsnát! Csak ezen az egyetlen helyen
mondja meg Jézus, hogy milyen módon engedi
el a bünöket. A tizenkét apostolra mutatott rá
és kezükbe adta a hatalmat: "akiknek megbocsát
játok büneiket, megbocsáttatnak nekik és akiknek
megtartjátok. megvannak tartva!"

A megbocsátás és megtartás más szóval el
itélést, vagy fölmentést jelent. Az apostolok
nak tehát a bünbocsátás alkalmával itéletet kell



mondaniok. Csakhogy az itélkezésnek mi a leg
elemibb föltétele? Az, hogya biró ismerje a
vádlott tettének minden körülményét. De hogy
ismerheti meg, ha csak az el nem mondja
neki?!

Ime, igy következik .T ézus rendeléséből, hogy
a bünös csak akkor kaphat bocsánatot Istentől,
ha bűneit Isten megbizottjának őszintén be
vallja.

4. Jézus szavait az apostolokhoz intézte, de
nem egyedül nekik szólott csak az azokban
foglalt rendelkezés.

Jézus ugyanis nemcsak azokért jött a földre,
szenvedett és meghalt, akik abban az időkben
és az apostolok napjaiban éltek. Hiszen akkor
érthetetlen lenne a megváltás, mert bünös em
ber mindig lesz, amig csak élőket hordoz hátán
ez a föld. Mindazt épp azért, amit csak Jézus
tett és hatalomban hátrahagyott, örök időkre
tette és rendelte. Az apostolokkal nem halha
tott ki ez a hatalom, hanem át kellett annak
szállania utódaikra: a püspökökre és a papokra.

A bünbocsátó hatalom ma is tovább él. az
Egyház fölszentelt szolgáinak hatalmában.

5. Tamás apostol nem volt ott a többivel,
amikor az üdvözitő megjelent nekik. Kétkedve
is fogadta az ő elbeszéléseiket. Nem akarta
míndaddig elhinni, amig csak saját érzékeivel
nem győződött meg azok valóságáról.

Az apostoloknak ez az állapota és Tamásnak
ellenmondása jó bizonyiték amellett, hogy az



apostolok valóban -látták Jézust és nem estek ál
dozatul valami idegbeteg képzelődésnek. Hiszen
kitünik a leirottakból, hogy Tamás épp hitet
lenkedett és ilyen lelkiállapotban látta az Urat.
Ez kizárja a képzelődők várakozását, ami szük
aéges követelmény a beképzelt vizióhoz.

Mily csodálatosak Isten utjai ? Megengedi
Tamás sértő hitetlenkedését, hogy ezáltal is
megerősítse a mi hitünket!

6. Boldog, aki nem Ját és hisz! - mondta az
Ur.

E boldogságót az Oltáriszentség adja meg
nékünk a legkönnyebben. De könnyü benne
hinnünk, hiszen nem a fizikai tapasztalat adja
meg egyedül a meghódolás alapját. Jézus
szava biztosan több minden tapasztalatnáI.
Már pedig Ű mondotta, hogy az az Ű teste.



Husvét után 2. vasárnap.

Az időben mondá J<!ZU8 II farlzeusoknak : f~n "agY;lk
a jó pásztor. A ,Jó pásztor életét adja juhaiért. A hé
I'('S azonban és aki nem pásztor, kinek II juhok nem
tulnjdonní, Iátln. hogy jön II farkas és otthagvjn II

juhokat és elfut; és II farkas elragadja és szétkergett
n juhokat. A béres pedig elfut, mert béres, és nem tő
)'[ldlk II juhokkal. l!::n jó pásztor vagyok és ismerem
enyéimet és az enyémek ismernek engemet, miként az
A tva Ismer engern és én Ismerem az Atyát, és élete-



met adom juhaimért. Vannak más juhaim is, melyek
nem ez akolból valók. Azokat is ide kell terelnem. és
hallgatni fognak sznvamrn, s leszen egy akol és eg~'
pásztor.

L Akit szeretünk, a rende, nevén kivül más
névvel is megszoktuk jelölni. Akit pedig be
csülünk, diszitő jel?5vel szoktuk kitüntetni, ame
lyik jelző kiváló tulajdonságát is kifejezi az
illetőnek. Ezért beszél a történelem Nagy Ká
roly császárról, igazságos Mátyás királyról, Nag?!
Lajosról, törökverő Hunyadiról.

Az Ur Jézust is sok diszitő jelzővel és ked
veskedő névvel ruházzuk föl. Mester-nek, Üd·
vözitő-nek, Megváltó-nak, Szeretet Istené-nek.
Utnak, Igazság-nak, Élet-nek hivjuk.

Ö maga azonban más nevet választott magá
nak, amikor saját személyét "Jó Pásztor"-nak
nevezte.
Üdvözitőnknek ez a neve kifejezi sok jóságát.

Olyan Ö, mint a pásztor, akinek minden perce
a gondjaira bizott jószágoké ; még éjszaka is ébe
ren alszik, nehogy valami baj érje a nyájat. Jé
zus is minden percünkben velünk van és kegyel
mének unszolásával a jóra tereli figyelmünket.
Sokszor érezhettük már lelkünkben az erényre
unszoló és büntől visszatartó inteimét.

A pásztor legelőre és üde forráshoz tereli bá
ránykáit. Épp igy tesz Jézus is a lelkünkkel. Oda
vezet bennünket az igazságok dus legelőjéhez és
a kegyelem tiszta forrásaihoz, t: szentségekhez.
Csak induljunk is szavára!



2. Minden pásztor' hivatásának legszebb tulaj
donságát akkor adja, amikor a támadókkal szem
ben védi a nyáját. Jézus is igy tesz.

Krisztus bárányait: a lelkeket megtámadja a
test kivánsága. Jézus nem hagyja el a tisztáta
lan vágyakkal küzködőt, hanem oltalmául ajánl
kozik, amikor a szeritáldozás erősítő kegyelmét
kínálja számára.

Megtámadja a lelkeket a világ szelleme is.
Hitetlen elveket, tetszetős ellenvetéseket, gunyt,
rossz példát vet az ember utjába, amelyekben
könnyen megbotolhatunk. Jézus nem hagy ma
gunkra a világ szakadékos utján sem, hanem oda
áIlit ja mellénk az Egyház őrködő jóságát. Ennek
szava eligazit, fölvilágosít, ha meghallgatjuk.

Megtámadja a lelkeket az ördög is. Ezer kisér
tésével meg akar ejteni bennünket, szárazság
előidézésével elveszi kedvünket az Ur utjának
folytatásától. Jézus a sok kisértés között sem
hagy minket oltalom nélkül. Bizalmat és ra
gaszkodást kér a maga számára, mert ő legyőzte
a Gonosz hatalmát is kereszthalálával.

Igen, Jézus a jó pásztor buzgóságával akar te
relni bennünket a boldogság felé, csak hall
gassunk reá.

3. Jézus hangsulyozza, hogy Ű ismer bennün
ket. Ha rnondja, igaz is, hiszen Isten.

Ennek az igazságnak hallása megrettenti a
bűnöst, Isten ismeri gonoszságait, amelyekről az
emberek nem tudnak, csupán a csendes percek
emlékei vádolják.



De amilyen lesujtó ez a bünösre, épp oly föl
emelő a jóra. Isten ismeri a küzködéseket, szen
vedéseket, lemondásokat, félreismeréseket, siker
telenségeket és azokat az apró, de érdemes jó
cselekedeteket, amelyekről nem tud a világ és
melyeket nem méltányolnak.

4. Jézus minden embert a maga juhának tart,
mert mindenkiért meghalt. Hő vágya, hogy
mindenki az ő aklában, igaz Egyházában egye
süljön,

Sajnos, ma még messze vagyunk ettől.
Ne felejtsük el azonban, hogy Egyházunk ter

jedésének egyik legnagyobb akadálya: a rossz
katholikusok. Az emberek nem annyira hitünk
tanitásai iránt érdeklődnek, mint inkább hiveink
életét figyelik. Ezekben pedig sokszor egész
mást látnak, mint ami vonzaná őket. Bizony
nagy baj ez!

Gondoljon csak mindenikünk a maga éle
tére. Olyan az talán, hogy elriasztja Jézus igaz
E.;-yházától a másvaIlásuakat? Ha olyan, térjünk
az erényesebb és példásabb utra!



Husvét után 3. vasárnap.

Az Időben mondá Jézus tanttványnínak : Egy kis
idó még, s már nem láttok engem; s ismét egy kis
Illő mulva megláttok engem, mert az Atyához megyek.
Ekkor mondák némelyek a tanítványát köz iH egymás
uak : )11 ez, aruí t nekiink moud : Eg~' kis Idő, és nem
láttok engem; és ismét egy kis Idő, és megláttok en.
gem, és hogy az Atyához iuegyek ? )Iondúk tehát:
MI ez. amit mond : Egy kis illó? nem tudjuk mít be
SZ01. Ekkor észrevette Jézus, hog~' kérdezn! nkarjrik



lit, és mondá nekik: Azon tanakodtok, hogy azt mou
dottam: Egy kis ldl') mulvu nem láttok engem és ís
mét egy kis Idő mulva megláttok engem? Bízony, bio
zony, mondom nektek, hogy ti majd sirtok és kese
regtek. a világ ellenben örül : ti majd szomorkodtok,
de szomoruságtok örömre változik. Az asszony, ml
kor szül, szomorkodik, mert elérkezett nz Ó órája:
mlután pedig a gyermeket megszülte, már nem gon
dol vissza szorongattatására az öröm míntt, hogy em
bel' született a vílágra. TI ls tehát most ugyan szo
morkodtok, de majd viszontlátlak titeket ~s örülni
f(l~ salvetek s örömötöket senki (>\ nem veszt tőletek,

1. Az Udvöaitő élete végefelé mondotta ezeket
a szavakat, amelyeket a mai evangélium leír.

Figyelmeztette bennük tanítványait, hogy csak
nagyon rövid ideig lesz már közöttük és azután
az Atyához megy. Ezzel halálára akarta reáterel
ni gondolatukat. De utána azt is nyiltan meg
mondotta, hogy halála után rövid idő mulva is
mét megláthatják. E szavakkal föltámadását
igérte meg az Udvösítő.

A tanítványok azonban nem értették meg azon
nal Jézus szavának célzásai t. Üdvösítőnk pedig
tovább is burkoltan fejtégette nekik a jövendőt.

Elmondotta, hogya tanítványaira szomoruság
vár, de a világ ugyanakkor örülni fog. Valóban
ugy is lett. Amikor fölemelték a Golgotán Jézus
keresztjét, az apostolok azt hitték, hogy már min
den elveszett. Keserűség ülte meg a lelküket.
Krisztus ellenségei ellenben ujjongtak, mert azt
gondolták, hogy megszabadultak tőle.

Jézus pedig tovább fejtegette az elkövetkezen-
ll'



dőket. Rámutatott arra, hogy az apostolok szo
moruságát örömre változtatja majd a föltáma
dása.

Amint láthatjuk, az Űdvözitő a jövőről kiok
tatta apostolait és minden ugy teljesedett be,
ahogyan megjövendölte. Ez is egy bizonyiték is
tensége mellett és Indítóok arra, hogy higyjünk
benne.

Ámde ha Jézus Isten, akkor szavai és parancsai
fölött nem szabad oly könnyedén napirendre tér
ni, mint sokan megteszik. Akkor minden óhaja
parancs, amelyet akár tetszik nekünk, akár nem,
teljesiteni kell, mert Isten nem beszélhet hiába!

Ott van pl. a sok között a szentáldozásra vonat
kozó parancsa: "Vegyétek és egyétek, ez az én
testem". Lehet arról elmondani, hogy hisz Jézus
istenségében, aki hosszu ideig, - rnondjuk egy
évnél is tovább - nem teljesiti ezt a parancsot?

"Aki titeket hallgat, -engem hallgat és aki ti
teket megvet, engem vet meg" - -mondá üdvö
zitőnk apostolaira és bennük az Egyházra. Ámde
mondhatjuk-e arra, aki szent vallásunk törvényeit
semmibe veszi, hogy hisz Jézusban?

2. Az Ur Jézus mihozzánk is intézi e szavakat:
"Egy kis idő még, s máJ' nem láttok engem és
ismét egy kis idő mulva megláttok engem."
Mire vonatkoztathatjuk ?

A megpróbáltatások és lelki vigasztalanságok
idejére. Sokszor van ugy az ember, hogy külső ba
jok érik, belső gyötrelmek kínozzák s lelke nem
nyer vigaszt. bárhogy imádkozik is. Vagy talán



már imádkozni is alig tud; olyan sötét a lelke.
olyan hideg a szive. Ugy érzi, mintha elhagyta
volna Isten is.

Pedig Jézus vele van. csak a lélek nem látja
űt. Ez a lélek próbája, amikor nem tudja meg
látni Jézust. Legyen vigaszunk: ez csak próba 
és pedig próba egy kis időre - tartsunk ki. mert
egész bizonnyal ujra meglátjuk Jézust.

Panaszkodunk talán. De mikor? Már egy. két.
három. talán több éve is tart ez az állapot! Még
ha tiz év is. az is ..kis idő" az élethez képest.
:E;., maga az élet ..kis idő" az örökkévalósághoz
viszonyítva.

:E;pp ezért Jézus szavait a "kis idő"-ről, vonat
koztathatjuk egész életünkre. Talán mostoha a
sorsunk; sok a gondunk, bajunk; nagy a nyomo
runk; meglátogat gyász és csapás. S mégis érde
mes kétségbeesnünk? Dehogy! Mert mindez 
még ha egész életen át tartana is - csak kis idő
az örökkévalósághoz képest. Akkor elmulik és
következik a kárpótlás ideje. amikor meglátjuk
a vigasztaló és jutalmazó Jézust. .

3. Jellemző még a mai Evangéliumban. ahogy
Jézus megkülönbözteti az embereket. Ellenségei
örülni fognak és tanitványai sirni. ha nem lát
ják Űt.

Ezt megfordítva is rnondhatjuk : Aki örülni
tud annak. ha Jézust nem látja. az Jézusnak el
lensége. Aki ugyanezen busulni tud, az Jézus ta
nitványa.

Hol nem látjuk Jézust? A bünben,



Aki tehát örülni tud bünös élvezetnek, helynek,
ismeretségnek, irányzatnak - az ne próbáljon
takaródzni azzal, hogy hiszen ö azért nem ellen
sége a kereszténységnek. Hazudik! Mert ellen
sége Jézusnak, tehát ellensége Jézus igazságai
nak, a kereszténységnek is. Aki pedig elszomoro
dik a bün láttára, fájlalja a bünt mindenben:
magánéletben, családban, gazdaságban, politiká
ban - és irtani törekszik, az Krisztusnak igazi
tanitványa: igazi keresztény.



.**********************************119
Husvét után 4. vasárnap.

Azon Időben mondá Jézus tanítvúnraíuak : Most el
uiegyek ahoz. aki enzern küldött, ('s senki közületek
nem kérdi: Hont tuégy ? Hanem mlvel ezt moudottnru
nektek, szomoruság töltötte el szlveteket. ÁIU én meg
mondom nektek az Igazságot : Jó nektek, hog:y éli el·
megvek, mert ha el nem megyek, a Vigasztaló nem jön
el hozzátok; ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.
És lm majd ö eljön, meggyőz! a vítágot II bűnről és
az Igazságró! és az ítéletről. A bünről ugyanis, mert



nem hittek bennem; az igazságról pedig, mivel az Atyá·
hoz megyek és többé nem láttok engem; végre az Ité
letről, mivel e világ fejedelme már megltéltetett. Sok
minden mondanívalóm volna még nektek, de most nem
tudjátok elviselni. De ha eljön az Igazság Lelke, ő
majd megtanit titeket rnínden igazságra, mert ő nem
magától beszél, hanem elmondja míndazt, amit hall,
és kijelenti nektek a jövendőt. Ő majd megdicsőit ell
gem, mert az enyémből veszt és hirdeti nektek.

1. "Senki közületek nem kérdi: hová mégy?"
Nemesak az apostolokra állnak ezek a szavak, ha
nem mindenkire.

Élünk. Egyik napot lemorzsoljuk a másik után.
Egyik sóhaj előtör keblünkből, a másikat elnyom
juk. Néha-néha rágondolunk még az utolsó napra:
a halálra, de hogy hová jutunk, mi lesz a leg
végső vég, vajjon hányan kérdik meg maguktól?

A bünökben eltöltött élet nem vihet bennünket
a boldogság gyönyörébe, azt mindenki belátja.
Pedig hányan vannak, akik fel merik emelni a fe
jüket és nyugodt szivvel elmondani az Ur oltára
előtt: tiszta a lelkem, nincs azon bün? Ha pedig
bün van rajta, szörnyü válaszolni arra: Hová
mégy?

Olvasóm! Ha bünös a lelked, megremegve gon
dolj rá: Hová mégy?

2. "Jó nektek, kogy én elmegyek" - mondá
Jézus.

Hányszor elhagy bennünket az Ur itt ebben
az életben. Hányszor kiáltunk fel könnyben uszó
szemekkel az életben, mint az Ur Krisztus a ke-



resztfán szenvedése között: Én Istenem, én Is
tenem, miért hagytál el engem?

Pedig a szenvedés igen sokszor végeredmény
ben jót hoz nekünk. Megpuhítja lelkünket, hogy
a jó Isten szeretete jobban gyökeret verhassen
abban. Alkalmat ad az érdemszerzésre, melyet
aztán ezerszeresen fizet vissza. Sóhajaínkat, köny
nyeinket bejegyzik az élet könyvébe törlesztésül
botlásainkért. hibáinkért. Ha el nem hagyna ben
nünket és itt nem hagyná számunkra a szenve
dést, mindez az előny nem léteznék.

Olvasóm! Ha beköszöntött hozzád a baj, ha
szived keservé ben ugy érzed, hogy elhagyott az
Ur Jézus segítsége, ne csüggedj, még ez javadra
szolgál.

3. "A világ fejedelme már megitéltetett". Az
Udvözitö beszédében olyan sokszor elitélte és meg
itélte azt, amit Ű "világ"-nak nevez. Vajjon
mi ez?

Az engedetlenség, mely ellentéte az Isten aka
ratának. A gyűlölködés, amely a szeretetlenség
nek megnyilvánulása. Az egymás ellen való agyar
kodás. Az Isten házának kerülése. Az ünnepek
megtörésa. Az igazságtalanság. A hazának káro
sitása. A törvényes felsőbbségnek ellenzése, a ki
rálynak eltávolitása.

Mindez az Istennel ellentétes, melyet az Ur a
világ nevével jelzett. És ezek valamennyien el
itéltettek. Rossznak találtattak Krisztus gondol
kodásában.

Összeborzad a lelkünk, mert ugy vesszük észre,



hogy ebből a "világból" a ma élő embereknek
lelkében oly sok van még.

.4. "Eljön az igazság Lelke, ö majd megtanit
titeket minden igazságra" - mondá Jézus.

A igazság lelke alatt a SzentIeIket kell érte
nünk, aki állandóan müködik itt a földön Krisztus
Anyaszentegyházában.

Ez az Anyaszentegyház adja elő a Jézus taní
tását, hirdeti nekünk ugyanazon igét, amelyet
Krisztus halálával pecsételt meg és feltámadásá
val tett dicsőségessé.

Az ige hirdetésének mődja lehet szebb, ragyo
góbb köntösű, amint kiváló egyén hallatja azokat;
vagy lehet egyszerü, sőt szürke, talán unalmas is,
amint egyszerűbb tehetség, egyszerübb képesség
hangoztatja. Lehet a prédikáció tartalma tehát
érdekesen vonzó, avagy unalmasan egyszerü is.
Bármelyik azonban, Krisztus tanítását, Krisztus
igazságait adja, melyet, ha szivünkbe fogad unk,
lelkünk táplálására szolgál, épp ugy, amint a fe
hér kalács, vagy fekete cipó egyformán növeli a
testet.

Akár szép a prédikáció, melyet hallgatunk, akár
nem, hallgassuk avval a tudattal, hogy Krisztus
tanitása és lelkünk táplálása.



Husvét után 5. vasárnap.

Az ídőben mondá Jézus tanltványaínak : Bizony,
bizony momlom nektek: Ha valamit kértek az Atyától,
az én nevemben, megadja nektek, Eddig nem kértetek
semmit az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy
örömetek teljes legyen. Ezt példabeszédekben mondot
tam nektek. Eljön az idő. amikor már nem példabe
szédekben fogok hozzátok szólanl, hanem nylltan be
szélek nektek az Atyáröl, Ama napon majd az én ne
vernben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem



lill Atyát teérettetek. Mert ó maga az Atya szeret
titeket, mivelhogy ti szerettetek engem és elhlttétea,
hogy én Istentói jöttem. Klindultam az Atyától és a
világra jöttem; Ismét elhagyom II világot és vissza
rérek HZ Atvához. ~Iondják nekí tanítványaí : Lám,
most nyíltan beszélsz. és nem mondasz semmi ha
sonlatot. lIIost tudjuk, hogy rníndent tudsz és nincs
szükséged arra, hogy valaki kérdezzen. Ennélfogva
hisszük, hogy Istentől jöttél.

1. Jézus arra tanit meg bennünket az evangé
lium e részében, hogy Isten megkivánja a kérő
imát. A nagyurak ugy vannak, hogy annak ad
nak, aki kopogtat ajtajukon. annak, aki kezét ké
rőleg nyujtja ki feléjük. Ha elmegyünk az utca'
sarkon, szegényt látunk ott, ki csendben áll, csak
elvétve kap az ilyen alamizsnát. Mig ha kér és ri'
mánkodik, sürübben hull az adomány.

Igy van Istennel is. Kérjük tehát és zörgés
sünk, mert az Üdvözitö mondta: "Kérjetek és
kaptok!"

2. Jézus azt kivánja, hogy az O nevében tárjuk
elő Istennek a mi kérésünket

Mi nyomorult bünösök vagyunk. A mi egyé
niségünk porszem a nagy mindenségben, fü
szál a végtelen őserdőben. Olyanfélek vagyunk,
mint az utolsó bojtárgyerek egy nagy, hatal
mas királyi birodalomban. Ha magunk nevében
állunk elő kivánságunkkal a birodalom uránál,
vajjon ki hallgat ránk? Mily másképpen hangzik
folyamodásunk. ha a királynak egyetlen fia irja
azt alá és az ő nevében történik kérésünk. Már-



pedig ezt tesszük amikor Krisztus nevében ter
jesztjük Isten trónja elé kívánságunkat.

Az Egyháznak minden imája evvel végződik:
A mi Urunk Jézus Krisztus által; latinul: "per
Christum, Dominum nostrum." Kövessük' Jézus
kivánságát és az Egyház példáját, imáink végén
mindig tegyük hozzá ezt.

3. Hogy Jézus nevében kell kérnünk, azt is
jelenti még, hogy az O szeUemében kell Isten elé
tárnunk kérésünket. E szellemnek pedig főtulaj
donaágai a következők:

Megnyugvással imádkozzunk. Eleve bizzuk reá
már Istenre, hogy megadja-e kérésünket, avagy
megtagadja azt. Hiszen nem ismerjük a jövőt és
nem tudjuk, hogy amit botor emberi vággyal jó
nak tartottunk, tulajdonképp nagy kárunkra volt
később. Hány anya sirt már gyermeke beteg
ágyánál és kérve-kérte Istent, hogy tartsa meg
halódó magzatát. Isten nem hallgatta meg imád
ságát, mert épp ezáltal cselekedett vele jót, hiszen
gonosztevő lett volna ez a gyermek, aki tenger
szivfájdalmat okozott volna anyjának.

Kitartássa; imádkozzunk. Kegy az, amelyet
meg akarunk nyerni. A kegyelmet pedig azoknak
osztják, akik kiérdemlik azt.

Tiszta szivvel imádkozzunk. A bűnös sziv só
haja is eljut ugyan az Ű trónusához, de érthető
dolog, hogy kedvesebb meghallgatásra talál az,
akinek lelke a kegyelem állapotában van. Ha tehát
valami nagy kérésünk van, valami kilencedet tar
tunk, sohasem elégedjünk meg egyedül az ima
ájtatossággal, hanem gyónjunk is meg.



4. "Az Atya ezeret benneteket, mivel ti is sse
rettek engem és elhittétek, hogy én Istentől jöt.
tem." Isten szeretetének alapja - Jézus ezen sza
vai szerint - az Ur Jézus iránti szeretet, ennek
pedig logikus előzménye a benne való hit.

Hinnünk kell tehát Jézusban! tlő hittel, csele
kedettel kell megvallanunk. hogy Ű Isten.

ts ez a meggyőződéses hit hiányzik a mi ko
runkból. Frázisokat eresztenek a kereszténység
ről, dicsérőleg nyilatkoznak a krisztusi erkölcs
ről, kiáltanak a keresztény világnézet uralmáról,
de arra nem gondolnak, hogy a Krisztusban való
hit, ha az igazi, sok következménnyel jár. Paran
csainak megtartásával. A Kríszcusban hivő tudja,
hogy Jézus gyónást irt elő, áldozást, szentmise
hallgatást, böjtöt követel. E nélkül nincs igazi hit!

5. Elhagyom a vitagot és visszatérek az Atyához
- mondá Jézus.

Mindannyían elhagyjuk a világot, amikor a
halál lezárja szemünket és mindannyian az Atyá
hoz megyünk, Csakhogy egyikünk visszatér oda,
mint Krísztus, hogy vele maradjon a dicsőségben,
de van, aki visszatér hozzája, hogy hallja az
örök kárhozat ítélöszavát és elinduljon messze, a
pokol gyötrelmébe.

OIvasóm! Ha most vissza kellene térned az
Atyához, vajjon nála maradnál-e?



Husvét után 6. vasárnap.

Az időben mondá Jézus tanltványalnnk : l\llkor pe
dig eljön a Ylgasztaló, klt én kUldök nektek az Atyá
tól, az ígnzság Lelkét, kl uz A ty útól szűrmaztk,

az majd tanuságot tesz rólam. És ti is tanuságot tesz
tek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Ezt mon
dettam nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Kizár
nak benneteket a zsinagógákból, sőt eljön az óra,
hogy mlndaz, aki titeket megöl, azt hiszi, hogy szolgá
latot tesz az Istennek. És ezt azért teseik veletek,



mert nem ismerik az Atyát, sem engem. De ezt azért
mondottam nektek. hogy midőn eljön az óra. esze..
tekbe jusson. hogy én megmondottam nektek..

1. Az Ur Jézus a SzentIeIket két néven nevezi
a mai evangeliumban. Először Vigaaztalönak,
másodszor az Igazság Lelkének. - Epp e kettő
az, amelyik annyira hiányzik a mai világban ne
künk magyaroknak: a vigasz és az igazság.

Nem tapasztalunk igazságot kivülről. Gondol
junk a trianoni békére és a hallatlan igazság
talanságokra, amelyekkel hazánkkal elbántak!
Az igazságtalanság elleni panaszok okozzák a
társadalmi forrongásokat ls. Hol a munkaadó
Igazságtalan felfogású, hol a munkásnak igazság>
talan a követelése. Ezeken a bajokon csak az
Isten Lelke tud segiteni ! Ha krisztusi felfogás
uralkodnék a nemzetekben, akkor tudnák, hogy
nem szabad egy nemzetet tönkretenni, mert az
igazságos Isten tiltja és egykor megbünteti!
Ha krisztusi felfogás uralkodnék a társadalom
ban, akkor a munkaadó tudná, hogy az igaz
ságos Isten parancsolja neki munkásai érdekei
nek szivén viselését és tiltja a munkás bérének
elvonását. Viszont a munkás is tudná, hogy bün
igazságtalanul sokat követelni, önmagát a szelle
mi munkásnak nem mellé, hanem fölé helyezni
(mert a szellemi munkás ma aránylag kevesebb
bért kap!) és a bérért köteles megdolgozni. Ime
tehát! Ugy a külső, mint a belső igazságtalanság
ból eredő bajok elháritására első és főeszköz a
vallásos krisztusi felfogásnak, vagyis a Szent
lélek szellemének meggyökereztetése.



Ugyanez adja meg a vigaszt is. Ha az igazság
győzne, akkor vigaszosabb lenne helyzetünk mín
den téren. De még a bajban, szenvedésben is a
vallásos lélek tud vigaszt találni. Sőt vannak
olyan szenvedések, ahol csakis a vallásban tu
dunk vigaszt nyerni! (Pl. meghal valakink.
Nincs az a tudományos elmélet és nincs az a bi
zalmiférfi, ami és aki erre a sebre gyógyirt tud
na adni! Egyedül a vallás, az Isten Lelke.)

2. Az apostolok valóban tanuságot tettek Krisz
tusról, amint Üdvözitőnk a mai evangeliumban
citált szavaiban megmondta.

Leirták szavait. Irásban is hátrahagyták cse
lekedeteit, föltámadását, csodatételeit. Ezek igaz
sága mellett életükkel tettek tanubizonyságot.
Csak egy szóval kellett volna elpártolniok J ézus
tól és tovább élhettek volna. Nem tették. Meg
haltak.

Higyjük el bizonyságukat és ragaszkodjunk
hitünkhöz, amely az apostolok tanitásán épült
föl.

3. Az apostolokat kizárták a zsinagógákből,
vagyis a zsidó vallásból, mert Jézus mellé állot
tak és ezáltal megtagadták a zsidó vallás létjogo-
sultságát. .

E kizárást minden vallás gyakorolja ellene vét
kező hiveivel szemben, igy a katholikus Egy
ház is.

És kikkel szemben gyakorolja?
Olyanokkal szemben, akik sulyos módon meg

sértik a törvényeit. Igy pl., akik tudatosan val-
9



lásellenes szervezetekbe iratkoznak be, amilyen
pl. a szabadkőmüvesség, vagy a szociáldemokrata
párt. Hasonlóképp bünteti az Egyház azokat is,
akik a legborzalmasabb bünt: a gyermekgyilkos
ságot követik el a magzatelhajtás szörnyü csele
kedetével.

Olyanokkal szemben is él e büntetéssel, akik más
valláshoz bármimódon csatlakozván, mintegy he
lyesnek és igaznak fogadnak el más vallást is.
Igy pl. kiközösittetikaz Egyházból, aki bele
egyezik abba, hogy gyermekei más vallásban ne
veltessenek és más vallás lelkésze előtt köti meg
házasságát.

De visszaveszi-e az Egyház az ilyen kiközöaít
tetteket ?

Igen, ha megjavulnak és töredelmesen meg
gyónván, eleget tesznek hibájukért. De az ilyen
eset elég ri tka.

Az Egyházat sokszor nevetségesen támadják a
kiközösítő törvényeiért, pedig teljesen észszerűek

azok és minden más vallásban megvan.



Pünkösdvasárnap.

Az tdöben mondá Jézus tanltványalnak : Ha "a
laki szeret engem, megtartja beszédemet, és az én
AtyAm szereti őt, és hozzá nregyünk és lakást veszünk
nála. Aki engem nem szeret, nem tartja meg beszédeI
met. ts a beszéd, melyet hallottatok, nem az enyém,
hanem azé, aki engem kUldött: az AtSá.é. Ezt mon
dottam nektek, míg nálatok voltam. A vigasztaló
Szentlélek pedig, akit majd az Atl'a klild az én ne
vemben, az megtanit benneteket mindenre és esze
tekbe juttat mindent, limit én nektek mondottam. Bé-

9·
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késéget hagyok nektek, az én békeségemet adom nek
tek, nem amint a világ adja, adom én nektek. Ne
háborogjon setvetek és ne aggódjék. Hallottátok, hogy
én azt mondottam: Elmegyek és vIsszajövök hozzá
tok. Ha szeretnétek engemet, csak örülnétek aZOII,
hogy az Atyúhoz megyek, mert az At~'a nagyobb
nálam. És most megmondottam nektek, mIelőtt meg
történnék, hogy mikor majd megtörténík, higyjétek.
Már nem sokat beszélek veletek, mert jön e világ
fejedelme, de énhozzám semmi köze. Hanem, hogy
megismerje a világ, hogy szeretem az At~'át, és amint
nekem az Atya meghagyta, ugy cselekszem.

l. Ha valaki ezeret engem, meg tartja beszéde
met - mondá Jézus.

Nagyon kevés ember van még a bünös világ
ban is, aki azt merné mondani, hogy nem szereti
Jézust. Azt a Jézust, aki érettünk élt, nélkülö
zött, hordozta kinjainak keresztjét, érettünk on
totta Szivének vérét és érettünk sóhajtotta az
utolsót.

De szeretjük-e azt, akinek kérését nem tesz
szük meg? Szeretjük-e azt, akinek parancsát nem
teljesitjük ? Szeretjük-e azt, akiről eltürjük, hog:'
mások szidják, sőt ehhez még segédkezet nyuj
tunk?

Pedig az a Krisztus milyen bensőséggel kért
bennünket: "Szeressétek egymást l" és mi szerét
jük-e keresztény felebarátainkat?

Az a Krisztus mily szigoruan parancsolta:
"aki nem eszi az én testemet és nem issza az
én véremet, abban nem leszen élet!" És vajjon
mi járulunk-e a szentáldozáshoz?



Az a Krisztus milyen határozottan mondta az
apostolairól és azok utódjairól : "Aki titeket hall
gat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem
vet meg l" és mi hogy eltűrjük sokszor az Egy
háznak, papjainak szidalmazását, rágalmazását!

Milyen világosan kifejezte az a Krisztus: "Aki
nincs velem, az ellenem van, aki nem gyüjt ve
lem, az szétszór", és mi nem a katholikus sajtő
terméket pártolj uk, hanem pénzünket kiadjuk
szeeláldemokrata és liberális ujságokért, amelyek
Krisztus tanításával ellenkezőt hirdetnek és lát
tuk pártjukkal mint iparkodtak tönkretenni a
Krisztus Egyházát.

Valósitsuk meg azt, amit az Apostol kiván
tőlünk: szeressünk, de ne csak szavakkal, hanem
tettekkel, - igy Krisztus szeretete is parancsai
nak tettreváltásában nyilatkozzék meg a mi éle
tünkben.

2. Az Üdvözitő megigérte, hogy mennybéli
Atyja elküldi majd a Szentlelket az (5 nevében.

E Szentlélek elküldése ujabb tanusága annak,
hogy Krisztus valóban Isten és szavai mind tel
jesedésbe mt-...tek.

Valamikor Illés próféta az igaz Istent prédi
kálta. Baál pogány bálvány szolgái tagadták Illés
Istenének valódiságát. Illés azt ajánlotta, hogy
mutassanak be mindketten égő áldozatot, de a
leölt jószág alá rakott fát ne gyújtsák meg, ha
nem imádkozva Istenhez, őt kérjék, hogy tűzzel
gyulassza föl azt. Akinek oltárára leszáll az égi
tü7 annak Istene az igazi. Illés könyörgött Urá-



hoz, aki meghallgatta őt, tüzet bocsátott alá ol
tárára az égből. A mi Urunk: Jézus, Illéshez ha
sonlóan, a Szentlélek eljövetelét igérte meg és
kérte Atyjától. Az apostolokra bocsátkozó tüzes
nyelvek e kérés meghallgatását és Jézus igéreté
nek teljesülését jelentik. Igazolják, hogy az ő
szava döntő az Atyánál, bizonyitják, hogy igére
tét valóra váltja.

Megremeg a lelkünk, ha erre gondolunk, mert
J ézus azt is megigérte, hogy aki nem eszi az ő
testét, vagyis nem áldozik, azt ő nem támasztja
föl az örök életre! - Olvasóm! Mikor áldoztál ?

3. .Békeséoet adok nektek, nem amint a világ
adja, adom én nektek" - mondá Jézus.

Mi szegény félrevezetett és egymással verekedő
magyarok túlságosan érezzük, hegy milyen az a
békeség, melyet a világ osztogat. Olyanféle ez,
mint annak a rablónak békekötése, aki kirabolja
áldozatát, félholtra veri azt, azétosztja cinkos
társai közott a gazdag zsákmányt, azután kezét
nyujtja a meggyötört áldozatnak ilyen szavak
kal: "Nem bántalak tovább, ezután békében élek
veled, csak most már maradj csendben és nyug-odj
bele abba, amilyen helyzetben vagy."

A Krisztus békéje nem ilyen! Ű igazságot hir
det, mert addig nem bocsát meg és nem köt bé
két a bünössel, mig az az elrabolt idegen jószá
got vissza nem adja.

Imádkozó lélekkel kérjük mi magyárok Krisz
tust: Uram, a te békédet adasd meg nékünk! Ez a
béke régi boldog országunkat jelenti, ahol meg-



élhetésünknek fizikai lehetöségei is megvannak.
Csonkamagyarország, Te tudod Uram, hogy nem
életképes és benne lassu halál emészti meg nem
zetifnket. Add a belátás és megértés fölvilágosító
kegyelmét vezetőinkbe, hogy azok egymás ócsár
lása helyett végre komoly szándékkal lássanak
.hozzá kötelességükhöz : Magyarország régi terü
letének visszaszerzéséhez.

+



Szentháromságvasárnap.

Az Időben rnondá Jézus tanlrványatnak : Nekern
adatott mínden hatalom mennvben és II földön. Men
jetek el tehát és tanítsatok minden népet, megkeresz
telvén öket IIZ AtJának és Fiunak és Szentléleknek
nevében, és tanitsátok öket megtnrraní rníndazt, amit
nektek parancsoltam. És Ime én veletek vagyok mín
dennap a világ végeztéig.

1. Jézus egész nyiltan megmondja: minden
hatalom az övé, az égben és e földön. Más szóval:



minden képesség és hatalom gyökerét Űbenne
birja és belőle származtatandó.

Az égi hatalmak tőle nyerték kiváltságos ere
juket és helyzetüket. Szüz Mária, a szentek, Jézus
által kiérdemelt kegyelmet nyertek, az Ű tanítá
sának utján jutottak el égi trónusukra.

A földi hatalmak is Isten kegyelméből uralkod
nak. Hiszen Isten alkotta meg ugy az emberi ter
mészetet, hogy felsőbbséget igényeljen és társa
dalomban éljen, melynek előljárósága van. Min
den felsőbbség tulajdonképp Isten rendelése.
Nemcsak a királyi, hanem az atyai és anyai hata
lom is az!

De gondolunk-e erre idején?
Gondolunk-e arra, amikor a szentek erejét és

könyörgését kérjük valamely szükségünkben,
hogy felhasználhatja-e az a szent közbenjárását
olyasvalami érdekében, ami Jézussal ellenkezik,
vagy néki nem tetsző?

Azután még gondolunk-e az atyai és anyai ha
talom birtokában arra, hogy annak is Isten az
alapja és egykor ő fogja számonkérni, mint sá
fárkodtunk vele?

2. Jézus kötelességévé teszi apostolainak és utó
daiknak, hogy tanitsák az ő hitét. Ezek követik
az Ur parancsát, amikor prédikálnak, hitoktatást
végeznek és jó könyveket terjesztenek.

A prédikációt, sajnos, sokan nem hallgatják
meg, vagy csak hallgatják, gyönyörködnek benne
és nem követik. Az ilyenek számára hiába küldi
Jézus szavának hirnökeit.



A hitoktatásnál sokan azt hiszik, hogy az egyre
dül a gyermek és hitoktatójának ügye. Az igy
gondolkodó szülők aztán magára hagyják gyer
meküket. Pedig a hitoktatás csak akkor eredmé
nyes, ha a pap szavát követi a szülő gondos utána
nézése, amellyel ellenőrzi gyermeke tanulását és
gondoskodik róla, hogy az a megtanult tanok
szerint éljen is!

A jó könyvek, lapok szintén terjesztik Jézus
tanát. De nem akkor, ha a könyvespolcon állnak
porlepetten. Jó könyveinket azért kináljuk olva
sásra és a léleképítő folyóiratokat adjuk tovább.

3. Megkeresztelésünk ugy történt, amint Jézus
parancsolta: a Szentháromság nevében.

Az Atyának nevében, aki teremtett bennünket
az örök életre. Ha néha nehéz is az itteni élet, ne
feledjük, hogy ez csak az ut a célhoz. Az ut sok
szor sáros, fagyos, göröngyös.

A Fiunak nevében, aki megváltott, hogy az
örök életbe eljussunk. Mily lebeesmérlő az reá,
ha mi ugy becsüljük meg kiontott vérét, hogy
a bün utján az örök kárhozatba megyünk.

A Szentléleknek nevében, aki lelkünket erővel:
a kegyelemmel látja el, hogy eljuthassunk az
örök életre. Az erő azonban táplálkozásból. eszkö
zök használatából ered: az Oltáriszentségből és
szentségek véteiébőI.

Akit a Szentháromság nevében kereszteltek
meg, az legyen hü hozzája tetteiben.
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Pünkösd után 2. vasárnap.

Az Időben mondá Jézus a farizeusoknak e példabe
szédet: Egy ember nagy lakomát szerzett és sokakat
meghívott. ts elküldte szolgáját a vacsora idején meg
mondani a hívatalosaknak, hogy jöjjenek, mert mái'
mínden készen van, ts kezdék magokat mindannyian
mentegetni. Az első azt Izente neki: Majort vettem
és ki kell mennem megnézni, kérlek, ments ki engem.
ts egy másik mondá : Öt pár ökröt vettem, és azo
kat megyek megpróbálni, kérlek, ments ki engem.



Ismét másík mondá : Feleséget vettem, azért nem
mehetek, S visszatérve a szolga, elmondotta urának.
Erre a házigazda megharagudott és mondá szolga
jának: Menj kl hamar a város tereire és utcáira és
vezesd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat és sán
tákat. 1.:s mondá a szolga : Uram, meglett amint pa
rancsoltad és még van hely. 1.:s mondá az ur a szol
gának: Menj kl az utakra és sövények mentére és
(akiket ott találsz) kényszerítsd bejönni, bogy meg
teljék az én házam. Mondom pedig nektek, hogy azon
férfiak közül, kik hivatalosak voltak, egy sem Izlel!
meg az én lakomátnat.

Az egész evangélium az Oltáriszentségre vonat
kozik. Mennyei lakoma az, melyre az Ur Jézus pa
rancsoló szóval hivott meg minden embert, ami
kor az utolsó vacsorán kijelentette: ..Vegyétek és
egyétek, ez az én testem."

1. Miként a mennyei Király, ugy az Űdvözítő is
sokakat meghívott erre az égi lakomára: a szent
áldozásra.

Minden esztendőben, legalább egyszer a hus
vét táján, kötelező ennek a meghívásnak teljesí
tése. Más időben ezt pótolni nem elegendő. Akit
vasárnapra hivott meg pl. asztalához egy nagy ur,
az nem állíthat be oda hétfőn, vagy kedden,
mondván: ime a vasárnap helyett ma jöttem el.

Ezen egy kötelező meghíváson kivül máskorra
is szivesen lát az Űdvözitő a szentáldozásnál min
denkit, mert mindenkire áll az ő szava, hogy azért
jöttem, hogy életük legyen és bővebben legyen.
Az életet pedig a legjobban a szentáldozás erősiti.



2. Az emberek is épp ugy mentegetik magukat,
hogy kibujhassanak a szentáldozás kötelezettsége
alól, mint az evangéliumi meghivottak.

Majort vettem és ki kell mennem megnézni. Az
anyagi ügyek és anyagi gondok megnehezithetik
az életet, de helytelen azoknak a kifogása, akik
épp gondjaikkal, vagy nélkülözésükkel, vagy csa
pásokkal mentegetík magukat, azért, mert nem
áldoztak. Ki tudja, nem volna-e még dusabb az
anyagi előrehaladás, nem volna-e sokkal inkább
boldogabb az élet'és kevesebb a csapás benne, ha
az Ur Jézus e kivánságának eleget tennénk?

Ökröket vettem és azokat megy ek megpr6bál
ni, mentegetődzik a második. Sok a teendőm, ten
gernyi a munkám - mondják a sürgölődő mai
emberek - nem igen érek én rá a szentáldo
zásra. Pedig milyen esztelen mentegetődzés ez.
Mínden napnak 24 órája van, minden hétnek 168
órája, egy hónapnak 5040 órája és ebből az öt
eZernegyven órából ne jutna Jézus akaratának
teljesitésére csak egyetlen egy?

Házasodtam, azért nem mehetek, mondja a har
madik. Családi kötelességeim otthon tartanak,
hitvestársam haragszik, ha áldozom, azért nem
járulhatok az Oltáriszentséghez - mondják so
kan. Pedig az a családi kötelék, ki tudja, nem
azért oly laza-e, vagy nem épp azért kemény, fájó,
vágó, mert nem szenteli azt meg a vallás szelleme.
Ez pedig elsősorban a szentáldozásból származó
kegyelem folyománya.

3. Szörnyü a fenyegetése Krisztusnak: Mind-



azok, akiket ő a szentáldozáshoz meghivott és el
nem jöttek, nem izlelik meg az ő égi lakomáját:
a mennyország gyönyöreit sem. Szivébe markol
ez mindenkinek, aki a szentáldozás körül bármi
némü mulasztással vádolható.

Gondoljuk meg szivünk mélyéből, hogy bennün
ket is hivott az Ur Jézus az oltár asztalához és
vajjon követtük-e hivását? Ha nem, remegjen
össze a mi szivünk. És pótoljuk!



Pünkösd után 3. vasárnap.

Az ldlíben közeledtek Jézushoz a vámosok és bünö
sök, hogy hallgassák őt. ts zugolódtak a farizeusok és
Irástudósok, mondván : Ez fogadja a bünösöket és
együtt eszik velök. S mondá nekik a következő péld il
beszédet: KI az az ember közöletek, kinek száz juha
van, s ha egyet azokból elveszít, nem hagy ja-e ott a
kllencvenkllencet a pusztában, és elmegy az után,
amely elveszett, mig meg nem találja? ts ha megta
lálta, örömmel veszi vállaira, s hazaérkezve össze-
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hívja barátait és szomszédjait és igy szél hozzájok:
Örvendjetek velem, mert megtaláltalll elveszett ju
homat! Mondom nektek, hogy szintugy öröm leszen
rnennyben egy bünbánö bűnösön inkább, mint kilenc
venkilenc igazon, kiknek nincs szUkségök bün bánatra.
vagy melylk az az asszony, akinek ha tiz drahmája
van, és elveszi t egy drahmát, nem gyujt gyertyát, .~S
nem söpri ki a házat és keresi szorgalmasan, 1I11g

meg nem találja? S mldőn megtalálta. összehívja ba
rátnólt és szomszédasszonyalt, mondván : Örvendje
tek velem, mert megtalál tam a drahrnát, melyet el
vesztettem! Igy, mondom nektek, öröm lesz az Isten
angyalai között egy biinbánó bünös fölött.

1...Közeledének hozzája a vámosok és bünö
sök, hogy hallgassák őt. És zugolódának a fari
zeusok és irástudók." - Megvetették a zsi
dók a vámosokat, mert az országot megszállő
idegen római hatalom szolgálatában állottak s
annak kincstára részére szedték a vámot, de meg
azért is, mert rossz hirük volt a vámszedés körül
elkövetett visszaéléseik révén. Lehet, hogy egyik
másik foglalkozástól undorodik a közvélemény; le
het, hogy nyilvánosan ismeretes bünök súlyosan
terhelik elkövetöjüket, de nem szivtelen és gőgös
büszkeség-e megvetni és minden nemes fölemel
kedésből kirekeszteni azt .az embert, aki végre is
testvérünk Krisztusban s hivatása van az örök
életre velünk együtt? Szegény vámosok és bünö
sök tisztuláara 'szomjasan, igazságra éhesen, alá
zatos szivvel, félénken közeledtek az Urhoz. Meg
történt, amitől féltek; a farizeusok zugolódtak és
izgatták a népet ellenük. Az Ur ellenben könyörü
letes lélekkel fogadta őket, irgalmas szeretetének
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olaját öntötte szivük sebeire, megv.édelmezte és
fölbátoritotta őket, mert embert látott bennük,
mert megbecsülte bünbánó vágyakozásukat. 
Kevés az, amit mi az emberekről tudunk. Külse
jüket látjuk, belsejüket nem; szavaikat, cseleke
deteiket figyelhetjük, de azt nem tudjuk, mi tör
ténik lelkükben. Mikor keményen megítéljük őket,
talán közelebb vannak az Urhoz, mint gondoljuk;
talán kedvesebbek az Ur előtt bünbánatukkal,
mint mi itélkező bizakodásunkkal. Gondolj erre,
kérlek, mielőtt kemény itéletet mondanál ember
társadróI !

2. Jézusnak a jó pásztorról mondott példa
beszéde elénk tárja a lélek értékét.

Az elveszett juh a bünbe tévedt lelket jelenti.
Ennek az elveszett jószágnak fölkeresésére Jé
zus érdemesnek tartja, hogy elhagyja a 99 meg
tértet, ft 99 jót. Érdemesnek tartja, hogy hosszu
pusztai ösvényeket járjon végig. Amikor aztán
megtalálja. nem hogy bottal maga előtt hajtaná,
hanem érdemesnek tartja arra, hogy vállaira
vegye és fáradt, sokatjárt testével hazacipelle.
Érdemesnek tartja, hogy örörnujongásban tör
jön ki és vigságának okát elujságolja szomszé
dainak, barátainak is.

Ekkora fáradtságot és örömet nem értünk
meg, ha mindezt egy jelentéktelen jószágra vo
natkoztatnók. De megértjük, ha nagy, sőt na
gyon nagy értéket tulajdonitunk annak, amit ez
az elveszett bárány ábrázol: a léleknek.

Jézus igy tárja elénk lelkünk értékét, melyre
pedig sokan közülünk mít sem hederitenek. Vég-
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telen érték ez, minden kincsnél drágább, mert ha
egyszer elveszi tettük, a világ minden kincse sem
szerzi azt nékünk vissza.

3. Mindkét példabeszéd elénk tárja Isten sze
rető gondját, mellyel az elveszett és bünbe esett
lelket keresi. Nem tekinti még végleg elveszett
nek, ha el is hagyta Űt.

Vegyük ezt a gondolkodást példaképünkül és
mi se tekintsük egyetlen bünös embertársunkat
ugy, mintha az már elveszett volna az Ég szá
mára, hanem épp ugy, mint a mai evangélium
mondja, keressük azt a bünöst. Másszóval, ipar
kodjunk megtériteni. A hitves hitvestársát, a
gyermek szülőit ne hagyja a bünben és ne nyugod
jék bele abba, hogy az a lélek elveszett.

Ez a keresés és térítés azonban óvatos legyen
és gyöngéd szeretettel történjék. A bünös szive
sebes és az erőszakos érintés még jobban sebessé
teszi azt.



Pünkösd után 4. vasárnap.

Az IdIDJen, mldlfD ft nép Jézushoz tódult, hogy az
Isten Igéjét hallgassa, akkor ó a Genezáret tava mel
lett állott, és látott két hajót a tó szélén állani; a
hahiszok pedIg klszállottak és hálótkat mosogatták,
Beszállva pedig az egyIk hajóba, mely Slmoné volt,
kérte öt, hogyevezzen a szArllz[6Idtöl' egy kissé bel
jebb, s leült és a hajócskliból tanította a sokaságot,
l\llkor pedig megszünt beszélni, mondá Simonnak:
E"ezz a mélr vlzre és vessétek kl hálöltokat halfo
gásra, MIre Simon vlszonzt\ és mondá neki: Mester,

I~



egész éjjel fáradtunk és semmit sem fogtunk, de a te
szavadra kivetem a hálót. S mikor ezt megtették.
nagymennyiségti halat fogtak, de hálójuk szakadoznl
kezdett. Intettek tehát társaiknak, kik a másik hajón
voltak, hogy jöjjenek és segitsenek nekik. És oda
mentek és megtöltötték mindkét hajót, ugy hogy majd
nem elmerültek. Mikor ezt Simon Péter látta, Jézus
térdeihez borult, mondván : Távozzál tőlem Uram,
mert bünös ember vagyok! Mert álmélkodás fogta el
őt és mlnduzokat, kik vele voltak a halfogáson, me
lyet tettek, hasonlóképen Jakabot és Jánost is, Ze
bedeus fialt. kik 3imonnak társai voltak. És mondá
Jézus Simonnak:. Ne f~lj! Ezentul már embereket
fogsz. És kivon ták hajóikat a szárazra, s elhagytak
mindent és követték őt.

l. A mai evangélium megemlíti, hogy nagy
sokaság tódult Jézus után, hogy az Isten igé
jét hallgassa ajkáról. Az akkori embereket jel
lemezte ez a lelki szomjuság. Szivesen hallgatták
J ézust. Lelkesedtek érette. Napokon keresztül
követték mindenfelé, nehogy egyetlen tanitását
vagy csodatételét elmulasszák.

Manapság másféle már az emberek kiváncsi
sága. Isten és Isten igéje nem érdekli ugy őket.
A prédikációk-ahol pedig Jézus tanát hir
detik - nem látogatottak. A katholikus ujságokat
és a lelki dolgokkal foglalkozó folyóiratekat s
könyveket nem veszik annyian. A lelkekben nincs
meg az érdeklődés a vallás igazságai iránt.

Ennek helyébe figyelemmel vannak a mai em
berek minden más tévtan, zaídöreklámmal ki
kiabált "tudományos felfedezés" iránt. Megvesz-



nek minden rossz zsidóujságot, vevője kél minden
piszkos, erkölcstelen, vallásellenes könyvnek.

A Jézuskorabeli állapotok és a maiak között
az is különbség még, hogy az akkori emberek
szivesen hallgatták Jézust, de nem követték a ta
nait; a maiak meg nem hallgatják, nem is köve
tik. Kevés azon derék választottak száma, akik ér
deklődnek is hitünk igazságai felől és életükben
valóra is váltják azokat. Szeretném, ha te is ezek
közé tartoznál, kedves Olvasóm!

2. Ez a csodálatos halfogás története. Péter
és társai, egyszerü halászemberek, egész éjjeli
nehéz munka után partra szálltak f' búsan ren
dezgették hálóikat. Hiába fáradtak, hiába vir
rasztottak, semmit sem fogtak. Ime, azonban
közeledik hozzájuk az Ur, nyomában nagy nép
tömeg s kéri Pétert, hogy vegye fel csőnakjába
s menjen kissé beljebb a parttól. Péter felejti
fáradságát, gondját, szives készséggel vizre száll
s szolgál az Urnak. - J aj. de sokszor eredmény
telen a fáradságunk! Küzd, dolgozik hajnaltól
napestig az ember: kuporgat, takarit; előre örül
munkája eredményének s mire a végére ér, sok
szor szétfolyik ujjai között, elviszi betegség, dög
vész, tüz, jégverés vagy másféle csapás. Iskola az
élet, próbatét benne minden cselekvésünk. most
arról akar megbizonyosodni az Ur, megmara
dunk-e az ő hűségében akkor is, ha rosszra for
dul, ami jól indult. Bizony, sok ember nem állja
ki a próbát, mert elégszer lehet hallani az elkese
redés istenkáromló kifakadását, hogy nem me
gyek templomba, nem imádkozom, elhagyom az



Istent, mert ő is elhagyott engem! Szerencsétlen,
ne szállj perbe, ne dacol] Istennel, nem ő-e az
Ur s nem te vagy-e a szolga? Hát neked csak
akkor kell a., Isten, ha téged torkig töm minden
jC lal s mindjárt nem kell, mihelyt nem engedel
meskedik kivánságaidnak ? Nem veszed-e észre,
hogy igy tulajdonképpen magadat teszed Isten
helyébe. a magad kedvét, a magad törvényét az ő
drága szent kedve, törvénye helyébe?

3. "Eresszétek meg hálóitokat a halfogásra."
- Befejezte tanitását az Ur, megáldotta,· el
bocsátotta a tömeget s könyörülő szemeit mind
járt a szegény halászokra forditotta. Látta szi
vük alázatos megadását, szeretetét s elhatározta,
hogy megjutalmazza szives szolgálataíkat,
Látod-e testvérem, hogy az Ur nem felejti el
földi szükségeínket. Lélek szerint mér bennün
ket, éppen azért nem füröszti tejben-vajban éle
tünket; ránk ereszti a bajt, a csapást, a kisér
tést, de komoly szeretettel figyeli szivünket s ha
látja, hogy nem lankadunk szolgálatában, könnyít
terheinken s ahol legnagyobb a szükség, ott van
legközelebb hozzánk. Légy bizalommal az Urhoz
minden viszontagságban, ha meg jól megy sorod,
erősitsd meg sokszor lelkedet azzal az elhatáro
zással, hogy bajban is hüséges követője akarsz
lenni Mesterednek.

4. Még egy nagy tanulsága van a mai szent
evangéliumnak. Az Ur Péter hajójába szállt, on
nan tanitotta a népet s azután ugyanazt a hajót
töltötte meg halakkal. Ma~a Péter is érezte, ho~y
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valami titkos nagy dolog történt vele, mert bü
nös, gyarló mivoltát leborulva vallotta. Az Ur
pedig a messze jövőbe tekintett, látta szent Pé
tert s az ő utódait az Egyház hajőjában, látta a
hullámokat, vészt, vihart s az Egyház temérdek
veszedelmét s biztatta Pétert, hogy ne féljen.
Ne féljen, mert maga az Ur vele marad a hajó
ban a világ végeztéig. - Elmélkedjél. kérlek,
erről az igazságról. Te is bent vagy Péter hajó
jában, mert tagja vagy az Anyaszentegyháznak.
Sohase felejtsd el, hogy magával az Urral vagy
egyazon helyen; olyan legyen hűséged, ragaszko
dásod, segítségre, szelgálatra kész szereteted,
hogy erőssége légy a hajónak minden vészben,
viharban s nyugodtan álIhasd az Ur komoly pil
lantását, mikor számbaveszi hiveit s hűséges
szolgáít,



Pünkösd után 5. vasárnap.

Az Időben mondá Jézus tanltvánvaínak : Ha a tI
Igazságtok fölül nem mulja az Irástudókét és fari
zeusokét, nem mentek be mennyek országába. Hallot
tátok, hogy II régteknek az lett mondva : Ne öl.l! Aki
pedig öl, az a törvényszék itélete alá esik. Én pe
dig mondom nektek, hogy míndaz, aki testvérére ha
ragszik, a törvényszék itélete alá esik. Aki pedig
testvérének azt mondja: Raka! a főtörvényszék ité
lete alá esik. Aki pedig azt mondja : Bolond! rnéltö
a g~'ehenna tüzére, Ha tehát ajímdékodat az oltárra
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viszed és ott eszedbe jut, hogy testvérednek van el
lened valami panasza, hagyd ott ajándékodat az 01
túr előtt, és menj el előbb kibéklilnl testvéreddel, és
akkor eljövén, ajánld fel ajándékodat,

l. Jézus komoly szándékát mondotta ki: ha
a mi igazságunk, azaz jóságunk nem lesz különb
a farizeusokénál, akkor bizony nem mehetünk be
az örök boldogságba.

De milyen volt a farizeusok jósága?
Isten parancsaiból csak azokat tartották be,

amelyek a külsőségekre vonatkoztak. Pontosan
ott voltak a templomban, a hangos imáknál ki
csendült a hangjuk, bőjtöltek, alamizsnálkodtak,
de mellette titokban gonoszak voltak, amikor
senki sem látta, gondolataik, szivük vágya is bü
nős volt. Ilyennek nem sZ"iJ,bad lennünk; azt ki
vánja Jézus. Nem azt jelenti ez, mintha azokat
a törvényeket, amelyek külsőségeket is tartal
maznak, nem kellene betartanunk ! Sőt ezeket is
hiven meg kell őriznünk, de ezeken felül azt a
többi isteni parancsot is engedelmesen követnünk
kell, amelyeknek hü megtartásáról nem értesül a
világ, hanem csak Isten és a mi lelkünk. Nem
elegendő tehát imádkoznunk és templomba jár
nunk, ha mellette rágalmazzuk felebarátunkat.
Nem elegendő, ha jót teszünk másokkal, d", Is
tennek a köteles imaáldozatot nem adjuk meg.

2. Az Ur fölujítja az ötödik parancsnak tilal
mát: Ne ölj! De ennél tovább megy: nemcsak
a testi gyilkosságot tiltja el, hanem emellé ál
litja a lelki öldöklést: a haragos gyülöletet is.



Aki gyülölködik, az megöli a saját lelkét, mert
bünt követ el és azonkivül rendesen hajlandó
arra, hogy kárt okozzon felebarátja földi és lelki
javaiban is.

3. Jézus erős büntetés terhe alatt tiltja fele
barátunk kigunyolását, A guny a legnagyobb
fájdalom e földön, amit okozhatunk. A táma
dást, gyalázást és rágalmazást is szivesebben el
viselik az emberek, mint a gúnyt, amely nevet
ségessé teszi az embert.

.Kerüljük ezt, ne csak azért, mert a gúnyért
gúnnyal szokott visszafizetni a világ, hanem azért
is, mert Jézus oly erősen tiltja.

4. Jézus az evangélium végén erősen kidom
borítja, hogy a szeretetlen és haragos szivnek
még az áldozatát sem veszi szivesen.

Jézus maga példát adott ebben. Mielőtt a ke
resztáldozatot vére utolsó cseppj ének hullásával
és szerető Szive utolsó dobbanásával bevégezte
volna: imádkozott eUenségeiért. .
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Pünkösd után 6. vasárnap.

Ama napokban, midőn sok nép volt együtt és nem
volt mit enniök, egybehíván a tanítványokat, mondá
nekik: szanom a sereget, hogy már harmadnapja ki·
tartanak meJlettem, és nincs mit enniök. És ha étlen
bocsátom őket haza, kimerülnek az uton, mert néme
lyek közülök messziről jöttek. S felelték neki tanít
ványaí : Honnét elégíthet! ki ezeket valaki kenyérrel
Itt a pusztában? Mire kérdé őket: Hány kenyeretek
van? Mondották: Hét. És megparancsolta a sereg-



nek, hogy telepedjék le a földre. És vevén a hét ke
nyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanltványai
nak, hogy tegyék eléjök, és eléje tették a népnek, És
volt kevés halacskájok, ezeket is megáldotta és elé
jök tetette. És ettek és jóllaktak, ami pedig megma
radt a hulladékokból, felszedték, hét kosárral. Voltak
pedig, akik ettek, mintegy négyezren. És elbocsátotta
{iket.

1. Jézus irgalmas Szivét ismerjük meg a
mai szent evangéliumból, mikor a szegény, ki
éhezett néptömeget látja és kitör lelkéből a szá
nalom szava: "Szánom a sereget, mert immár
három napja tartanak velem és nincs mit en
niök." De nem elégszik meg a szánakozó szavak
kal, hanem segit rajtok isteni csodával.

Manapság, mikor igazán nagy a nyomor és so
kan Isten ellen lázitják a szegénységet, jó lesz
megismernünk, mit tanit Jézus Krisztus a sze
gény emberről.

Talán a legszembetűnőbb ez a tanítás a dus
gazdagról és a szegény Lázárról szóló példabe
szédben. Ott fekszik a szegény a gazdag ajtaja
előtt éhesen, betegen, félmeztelenül. A gazdag
drága ruhákban jól teritett asztalnál vigan lak
mározik, de oly kemény a szive, hogy még az asz
talról lehulló morzsát sem adja a szegénynek. A
kutyái jobbszivüek mint a gazdáj uk, azok a sze
gény beteg sebeit nyalogatják.

És hogyan ítél fölöttük Jézus? Tudjuk. A sze
gény meghal, és üdvözül, a gazdag is meghal és
a pokolba jut.

Ugyan miért éri ez a sors a gazdagot? Nem
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azért, mert gazdag volt, hanem mert a gazdag·
ságba'lt látta életcélját és mert nem könyörült a
szegényen. Jézus nem aztstanította, hogy a gaz
dagság bün és hogya gazdag nem üdvözülhet,
hanem igenis azt, hogy a gazdagságot is a lé
lek üdvére és a felebarát segitésére kell felhasz
nálni, s ha ezt nem teszi, felelni fog érette.

A szegény nem azért üdvözül, mert szegény.
J ézus boldognak hirdeti a szegényt, de nem
mind, hanem csak a lélek ezerint is szegénye
ket, vagyis azokat, kik akár van vagyonuk, akár
nincs, szivüket nem kötik a földiekhez, hanem a
legfőbb jó, az üdvösség után törekszenek. A foly
ton zugolódó, irigy, birvágyó, elégedetlen, kap
zsi, munkakerülő, pazarló, gyülölködő szegények
ről nincs szó a nyolc boldogságban.

Tehát akkor nincs a szegénynek semmi előnye
a gazdag előtt Jézus tanitása szerint? Magában
véve Krisztus országában szegény és gazdag tel
jesen egyenlő, hiszen ugyanolyan drága a lelke,
ugyanarra az örökéletre hivatalos, de mégis meg
van a szegénynek az a szerencséje, hogy a lelkét
könnyebben mentheti meg vagyis könnyebben üd
vözülhet, mint a gazdag, mert őt nem fenyegetik a
gazdagsággal járó veszélyek. - Mikor apostolai
ban az igazi szegénység képét szemlélte, igy szólt
az Űdvözitő: "Boldogok vagytok ti szegények,
mert tietek az Isten országa". (L. 6. 20.) Ez te
hát a szegénység előnye a gazdagság fölött.

2. A szegénység azonban amellett marad az
ami: szenvedés, baj, amely segitséget követel. -



"Szegények mindig lesznek veletek, akikkel jót
tehettek" és "boldogok az irgalmasok, mert ők ir
galmasságot nyernek;' - ezek Krisztus Urunk
szavai, melyekkel a szegényeket a gazdagok ir
galmas szeretetébe ajánlja, s hogy ő maga miké
pen érez, tanitja a szent evangélium, hogy két
szer is nagy csodát tett a szegények táplálására,
s egyházában is folyton fenntartja az irgalmas
ság és adakozás szellemét. Olyan nagyra becsüli
a szegénynek nyujtott anyagi segélyt, hogy
mindazt, mit a szegénynek adunk, ugy veszi
míntha neki adnák.

Azonban ne gondolja senki, hogy a i'lzegé
nyen csak alamizsnával kell segíteni, ez csak az
utolsó eszköz és csak kivétel. A szabály az, hogy
a szegény is annyit kereshessen munkájával,
hogy belőle megéljen. A pogányok megvetették a
szegénységet is, meg a munkát is. Jézus Krisz
tus pedig megazentelte a munkát és saját sze
génységével felmagasztalta a szegénységet. A
munka a földi jólét forrása és egyuttal az üdvös
ség eszköze. Azért védi az Ur Jézus a munkát
és munkást: "Méltó a munkás az ő bérére" - és
égbekiáltó vétek, ha valaki a munkás, iparos
megérdemlett bérét igazságtalanul visszatartja.

De a legnagyobb segitség a szegényre nézve
J ézus szent vallása maga, amely az élet nehéz
viszonyai közt a lelket fölemeli, megvigasztalja.
A földi bajok ellen nem biztosit a gazdagság sem
s ha a szegénység még nagyobbitja is, ott van az
örök élet vigasztaló bizonyossága. "Légy bár sze-



gény, beteg vagy elhagyott, ha a földi életnek
csak a keserűsége jutott is osztályrészül szá
modra, életcélodat nem téveszted el. A kereszt
utja biztosabban vezet az égbe, mint a rózsák
kal behintett ösvény".

A szegény és gazdag közötti eIlentétet itt a
földön az Isten szeretete és az igazi felebaráti,
testvéri szeretet egyenliti ki.



Pünkösd IItán 7. vasárnap.

Az ld~n mondá Jézus tanltványalnak : Óvakod
jatok a hamis prófétáktól, kik juhok ruhúzatában
jönnek hozzátok, beliil pedtg ragadozó farkasok! Gyü
mölcseikről Ismeritek meg őket. Vajjon szednek-e fi

tövisekről szőlőt. vagy a .bojtorjáuröl fügét? Igy
minden jó fa jó gyümölcsöt terem, fi rossz fa pedig
rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet a jó fa rossz
gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümöl
csöt. Mínden fa, mely nem hoz jó gyílmölcsőt, kivú-



gatík és tűzre vettetik. Tehát gyümölcseikről ismeri
tek meg őket. Nem mindenki, aki azt mondja ne
kem: Uram, Uram! megy be mennyek országába, ha
nem aki Atyám akaratát cselekszi, ki mennyekben
van, az megy be mennyek országába.

1. "Óvakodjunk a hamis pr6fétáktoll" A mai
időkben a hamis prófétAk főként négy alakban
jelennek meg.

Először a sajtó betűibe bujva. Hitetlen és
erkölcstelen elveket hirdető ujság, könyv, füzet,
mind nem egyéb, mint az a báránybőr, amelybe
rejtőzve lelkünk megrontója hozzánk akar férkőz
ni. Bünös dolog a rossz sajtót elfogadni, pártolni,
olvasni; erkölcsi kötelesség a rosszal szemben a
jó sajtót (keresztény ujságok, könyvek) befo
gadni, olvasni, terjeszteni.

Másodszor a "népboldogitás" vörös igéi azok
a báránybégetést utánzó farkashangok. Amit a
szociáldemokrácia hirdet, ránkerőszakolnivagy
szépitett alakban lelkünkbe csempészni akar, az
mind lélekgyilkosság. Boldogitani és ölni egy
szerre nem lehet. Az az irány, amely még egy
szer megölni szeretné Krisztust s megölni akarja
bennünk a vallásos lelki életet és ezzel az örök
üdvösségre való jogunkat - az gyilkos irány.
Ne higyjünk hát a vörös igéknek akkor sem, ha
azt mondja : "nem bántjuk a vallást." Mutatta
a mult (forradalmak, kommunizmus) és a jelen
(az orosz szovjet vallásüldözése. a demokratáink
vallásüldözése, Krisztus-, Egyház-, pap-gyalázása
újságban, beszédekben, szervezeteikben), hogy
Krisztus ellenségei.
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Harmadszor, báránybőrbe bujt farkasok a kü
lönböző tévtanitásoknak, szektáknak (pl. baptís
ták, ujhitüek, stb.) terjesztói is. Külföldi pénz
zel dolgoznak s igy jótékonykodhatnak s aján
dékozhatnak. Azután szigoru erkölcsöket hir
detnek, kenetteljes szavakat használnak, uj tag
jaik nagy buzgóságot is- mutatnak fel. Ez az
a porhintés szemünkbe, ami az ördög munkája.
Igy utánozza a farkas a bárányt. Ne üljünk fel
nekik, ne adjuk el a lelkünket.

Negyedszer, veszedelmes uj báránybőr a
"felekezeti béke", "keresztény türelmesség", és
hasonló szép szavakba csempészett katholikus
elvek feladásának és elnyomásának iránya. Egy
a Krisztus, egy a hit, egy az Anyaszentegyház.
Ami fehér, az nem lehet ugyanakkor fekete.
Katholikus életfelrogás és életmód nem lehet
azonos a reformátuséval. Kötelesek vagyunk
kath. elvei nket védeni, azok szerint élni, azokért
küzdeni minden téren. Engedni, megalkudni. ma
gunkat gyáván elnyom ni engedni bűnös dolog.
Eléggé láthatjuk, hogya "keresztény békét" hir
dető bárány farkasmódra falja fel a kath. érde
keket éselőretólja mindenütt a protestantizmust.

2. Azt a fát, amely nem hoz jó gyümölcsöt,
kivágják és a tüzre vetik. Jézusnak e szavai
megremegtetik lelkünket, ha a gyermekneve
lésre és ennek kapcsán a családra gondolunk. A
gyermek a természetes életnek legértékesebb
gyümölcse, a fa pedig, amelyen annak lelkülete
csügg: a családi élet.



Ha a családi élet nem jó, a szülők nem szeretik
egymást, perlekedés van ott napirenden, a val
lásosság kihalt, vagy épp bün szennyezí be a csa
ládi otthont, akkor megromlott az élet nagy fájá
nak jósága. Az ilyen fa jó gyümölcsöt, vagyis jó
l!vermeket nem nevelhet.

Ügyeljünk ezért a családi élet szentségére és
vallásosságára. Oltalmazzuk azt és becsüljük
nagyra.

3. Nagyon fontos az evangélium utolsó mon
dása is: "Nem minden, ki mondja : Uram, Uram,
megyen be a mennyek országába, hanem aki
Atyám akaratát teljesíti".

Aki csak fohászkodik az Istenhez, csak imád
kozik, szemét forgatja és sóhajtozik, még nem
vallásos. A szavakban ugyanis még nincs a tel
jes vallásosság. Tettek kellenek oda! Az Isten pa
rancsának megtartása. az Anyaszentegyház pa
rancsainak követése: ez az az ut, amelyik az égbe
vezet.



Pünkösd után 8. vasárnap.

Azon Időben .Iézus tanltvúnrulnak a kiivetkezü
példabeszédet mondta : Volt eg)" gazdag ember,
kl sáfá rt tartott, Ezt bevádolták. mintha eltékozolná
javait. Magúhoz hivatta tehát és mondá : :\11 t hal
lok felóled? Adj számot sűfűrkodúsodról, IlleIt
ezentul mÚI' nem sáfárkódhatol. A sáfúr pedi~
mondá magában: l\llt müveljek t Az Uram most
megfoszt sáfárkodásomtól. Kapdini nem tudok, kol-



dulnl szégyenlek. Tudom, mit kell tennem, hogy
az emberek házukba fogadjanak. ha az uram el
mozdlt a sáfárságból. Egybe hívta tehát urának
rnínden adósát és Igy szölt az elsőhöz: Mennyi·
vel tartozol uramna·k? Az pedig felelé: Száz tonna
olajjal. Mondá neki: Vedd elő számadüsaídat, ülj
le hamar és irj ötvenet. Aztán a másodikhoz
fordult: Te pedig mennyivel tartozol? Ez azt fe·
lelte: Száz köböl buzával. Mondá neki: Vedd eló
adósleveledet és irj nyolcvanat. Az Ur pedig meg
dicsérte a hamis sáfárt, mert dolgát eszesen vé
gezte. A világ fiai saját ügyeikben sokkal eszesebbek,

. mlnt a vllágosság gyermekei. ~n is azt mondom nek
tek: szerezzetek magatoknak jó barátokat az Igaz
ságtalanságra könnyen vezető kincsekból, hogy az
örök hajlékba fogadjanak titeket, hu e világból kl
multok.

l. A mai evangélium gazdag embere a jó Is
tent, sáfára (jószágigazgatója, szolgája) pedig
az embert jelképezi. Minden, ami a földön van,
Isten vagyona, mi emberek pedig csak mint
megbizottak élünk azokkal. Olyanfélék vagyunk,
mint a bérlők, akiknek kötelessége, hogya földet
és annak minden átvett fölszerelését a bérleti
idő lejártával a haszonbérrel együtt a tulajdo
nosnak hiánytalanul visszaadjuk.

~Ietünk és az egész világ, vagyonunk tehát
nem a mi végleges tulajdonunk, hanem csak
használatunkra van az adva. Itt marad ezen a
földön a halálunk után, mert a bérleti idő csak
életünk tartama. Ennek végeztével számolnunk
kell róla. Ha elpazaroltuk, vagy rosszra, főleg
bűnre használtuk, akkor jaj nékünk. Hasonlókép



jaj, ha semmi jót sem tudunk fölmutatni, melyet
használatuk által hoztunk létre.

2. A tulajdonos számadásra szólitja sáfárját.
Isten a halál pillanatakor a különitéletben végzi
el ezt a számadást.

A földi bérbeadó előre jelezni szekta, hogy
mikor számol le bérlőjével. Isten nem teszi.
Ű bármikor követelheti ezt a leszámolást. Hány
hirtelen halálesetről tudunk, melyek valamény
nyije ilyen hirtelen számadás is volt. Senki sem
lehet nyugton e felől.

Legyen tehát rendben a mi lelkünk ügye min
denkor, hogy bármily pillanatban számot adhas
sunk arról.

3. Az evangéliumi sáfár hamis és csaló alkal
mazott volt. Nem szolgálta urát hüen, hanem a
maga anyagi hasznáért összejátszottgazdájának
adósaival. Igy nemcsak az igazságosság ellen
vétkezett, hanem még a hütIenség csúnya bünét
is elkövette.

Minden alkalmazottnak szigoru kötelessége az,
hogy ura jószágát ne károsítsa, sőt lelkiismeretes
kötelességteljeaités által ipaarkodjék azt nö
veIni. Aki ezt nem teszi, sulyos elvállalt köteles
ségét szegi. Azonfölül hütlen, mert urának hüsé
get igért azáltal már, hogy szolgálatba állott és
ezt is megszegte.

Az a szolga, segéd, hivatalnok stb., aki megká
rosítja kenyéradőját, tehát kettős bünt követ el!

+



Pünkösd után 9. vasárnap.

Az időben Jézus Jeruzsálemhez közeledett és meg
láttn a várost, 'sina fakadt fölötte, mondván : Vajha
te is fülismerted volna és pedig ezen a te napodon,
urul Mkesél!edl'e szolgúl ! Ámde el van rejtve sze
meid elől. 1\lert eljönnek rád a napok, midőn ellen
ségeid körülvesznek árokkal, és körülzürnak, és szo
rongatnak mindenfelől. És n földre sujtanuk téged
és fiaidat, kik benned vannak, s nem hagynak ben-



ned követ kövön, nilvelhogy nem ismerted meg a te
látogatásod idejét.

És bemenve a templomba, kezdé klUzni az üruso
kat és vásárlókat, mondván nekik; Irva van, hogy
az én házam az Imádság háza; ti pedig latrok bar
langjává tettétek azt! És naponkint tanitott a temp
lomban.

1. Jézusról csak két esetben jegyezték föl az
evangéliumok, hogy sirt. Először Lázárnak, jó
barátjának sirjánál könnyezett. másodszor pe
dig amikor Jeruzsálem pusztulására gondolt.

Összeszoritotta az Üdvözitő jóságos szivét a
fájdalom, amikor hazájának romjait előre látta.
Kimutatta viselkedésével, hogy milyen nemes
érzelemnek tartja és szenteli a hazaszeretetet.
Nem volt ugyan méltó Jeruzsálem erre a szere
tetre, de Jézus még az őt megtagadó várost is
sajnálta.

A katholieizmus Krisztus példában adott ta
nitását követve a hazaszeretetet mint erényt
hirdeti és követeli és ennek a hazaszeretetnek
megsértését bünnek vallia.

A hazaszeretet ugyanis elsősorban természe
tes kötelességünk. Természetünknél fogva tár
saslények vagyunk és e tulajdonságunk megnyi
latkozása az, hogy mindenikünk valamelyik
nemzethez, illetve országhoz tartozik. A nemze
tünkhöz és országunkhoz hünek kell lennünk és
annak javát elő kell mozdítanunk, mert máskép
a természet ellen vétkezünk.

A természetes kötelességen kivül Jézus tani
tása is a hazaszeretetre kötelez. Az Üdvözitö



tettel mutatta be, hogya hazát szeretni kell.
Annyira ragaszkodott Jeruzsálemhez, hogy sirva
fakadt annak gondolatán, hogy ellenségei le
igázzák és szétdulják azt.

Sajnos, a mi hazánk is jóformán tönkrement.
Szétdarabolták és leigázták. Az élet benne mi
hamarabb lehetetlen lesz, mert a fizikai megél
hetés előfeltételei hiányoznak a meghagyott
Csonkamagyarországon. És nagyon szomoru,
hogy annyi ember nem veszi ezt észre, hanem
csak a faluja határáig lát és azt számitja, hogy
földjét, bolt ját még nem vették el. Ez a gon
dolkodás a katholikus szempontból bizony bü
nös!

2. Jézus részletesen megmondotta előre, ho
gyan fog elpusztulni Jeruzsálem. Szavai ponto
san be is teljesedtek.

Az Udvösitő beteljesült jövendöléseivel be
igazolta, hogy Isten erejével rendelkezik. De
nem ugy, mint a többi próféták, akiket Isten
világositott meg. Jézus a saját erejéből jöven
dölt, mert ő Istennek mondotta magát és ha
nem lett volna valóban az, lehetetlen, hogy az
Ur a jövendölés nagy ajándékát rnegadta volna
neki.

Imádattal gondoljunk tehát Jézusra, aki is
tenségét nemcsak hirdette, de be is bizonyitotta.

3. Jézus megmondotta, hogy Jeruzsálem pusz
tulásának annak hitetlensége az oka. Büntetésül
bocsájtotta reá az enyészetet az Ur.

Való igaz tehát, hogya lelki eltévelyedéseket



anyagi csapásokkal is bünteti Isten. Ezzel meg
van magyarázva sok keserüségnek és bajnak
gyökere. Életünkben is többször nehezült már
vállainkra a megpróbáltatás keresztje, bűneink
kel reászolgáltunk.

i. Jézus nagyra tartotta a jeruzsálemi templo
mot, kikergette onnét azokat, akik csaló adás
vevéssel lealacsonyitották.

Mennyivel különb a mi templomunk a jeru
zsáleminél. A mienkben a valóságban ott él az
Isten az Oltáriszentségben! És mégis milyen
sokan méltatlanul viselkednek benne!



Pünkösd után 10. vasárnap.

Az időben mondá Jézus egyeseknek. kik magokban
bíztak, mlnt afféle il:l1zak és II többieket megvetették.
e példabeszédet: Két ember fölment a templomba
imádkozni. egy farizeus .ls el!~' "ámos, A farizeus odn
állt és ig~' imádkozott magában: Hálát adok neked .

. Istenem. hogy nem vagvok olyan, mint II többi embe
rek, kik ragadozók, Igazságtalanok házasságtörők,

miként ez a vámos is. Bőjtölök kétsze)' hetenként. tize
det adok unudeuemből. amim nm. A vámos pedig



távol állva. szemeit sem merte uz égre emelni, hanem
mellét verte, mondván : Isten, légy Irgalmas nekem,
bUoösnek! Mondom nektek, hogy ez meglgazulva ment
haza, Inkább, mint amaz : mert mlndaz, aki magát
fölmagasztalja, megaláztatik és aki 'magát megalázza,
felmagasztalta tik.

1. Az Ur nem tartja helyesnek azoknak az
álláspontját, "akik magokban biznak, mint afféle
igazak". .

Az ilyenek tulságosan fölbecsülik az önérzetü
ket. Azt hiszik, hogy ők szentek. Tulság'osan
nagyrabecsülik az erejüket és jóra való hajlandó
ságukat; azt hiszik, hogy nincs az a kisértés,
amelyik ledöntené őket

Szép az önbizalom, sőt megokolt esetben bizo
nyos fokig kötelesség is, ugyanigy önmagunk
megbecsülése, de egyedül magamagában ne bii
zon senki se. Buktak már el angyalok is, Krisz
tus közvetlen környezetéből is kikerült egy fe
ketelelkü Judás. Ezek mind jók voltak vala
mikor.

Magunk erején fölül az Isten kegyelmétől vár
juk az erőt!

2. Két imádkozót mutat be Jézus. Az egyik
jól imádkozott, a másik rosszul.

A rossz imának hibája abban volt, hogy mon
dója csak a jót emelte ki önmagáról és a rosz
szat ismerte el másokról. A jó imának szépségét
pedig az adta, hogy az, aki elrebegte, csak bünös
tévedéseit látta és érdemeit nem fitogtatta. Más·
szóval, az első kevélyen, az utóbbi 'pedig bünbánó
alázatossággal imádkozott.



Nemcsak az imánál, de egyik legfontosabb
lelkicselekménynél : a szentgyónásnál is előfordul
sokaknál ez a hiba. Vannak, akik azt gyónják,
ami nem bün, sőt érdem: hogy ők vallásosak,
imádkoznak és nem bántják a más jószágát.
Arról azonban, hogy irigyek, szeretetlenek, rá
galmazók, buja gondolatokkal vannak teli, csak
nagy faggatásra akarnak tudni valamit. Nem
gondolják meg, hogy hiába ép lelküknek ezer
szerve is, ha egy halálosan beteg!

3. Csunya a farizeus viselkedésében még az is,
hogy a maga külsőséges jóságának kiemelése
mellett másokat megítél. Megítéli a vámost.

Jézus a Szeritirás más helyén igen óv bennün
ket ettől a büntöl, parancsot adván: ne ítéljetek!

Bizony sokszor tévedünk felebarátaink meg
itélésében, főleg elitélésében. Az, ami hibának
tünik föl az emberek előtt, sokszor csak külső
látszat, a valóságban nincs meg, vagy legalább
nem ugy. Máskor meg az a jőtulajdonság, amely
ről dicshimnuszokat zengenek egyesek, az igaz
ságban nem is olyan nagy, vagy épp csak látszat.

Ügyeljünk tehát a mások megitélésében!

4. Milyen gyöngéd az Ur beszéde, mikor e
példázatban a kevély farizeus után a szegény vá
mosra tériti a szót. Büszke zsidók megvetették a
vámosokat foglalkozásuk miatt s azok, szegények,
a templomban nem is merészkedtek odamenni az
előkelőek közé; távol állott a vámos, szemeit sem
merte felemelni, hanem csak a mellét verte s



szüntelen könyörgött: "Istenem, légy irgalmas
nekem, bűnösnek."

Megszerétjük az evangélium szavai után ezt a
vámost s ugyan miért? Azért, mert töredelmes
alázattal, lélekből fakadó őszintesége példája an
nak, hogyan kell embernek Istenéhez fordulnia.

Lehet, hogy sokszor igen-igen fáj nekünk a
büszkék megvetése, a gőgösök lenézése; sokszor
talán vérig sért egy-egy szó, pillantás, vagy cse
lekedet. Nem baj, testvér! Rejtsd el fájdalmadat
s ajánld föl Uradnak; hidd el, sokkal kivánato
sabb a szegény vámoshoz hasonlitani, mint a gő
gös farizeushoz. mert nem az a fő, hogy mit tart
felőled a világ, hanem az, hogy ott lehess a vá
mos mellett az Ur igazi követésében.



Pünkösd után 11. vasárnap.

Azon időben kimenvén Jézus 'I'Irus hntúraíból, SzI
rlonon :it a ;;ralilf'ai tengerhez ért, a Decnpolis határat
),ÖZ(', És hozta k eléje t>g~' slketnémát. és kérték öt,
ho;:-y tt>g~'e reá kezét. És félrevezette őt II seregtől.
fiileibe bocsátotta ujjait, köpött és megérintette uvel
vét. S f'ölteklutve az égre, fölsóhajtott é,.; 1I100HI:i neki:
Effi'ta, azaz nyiljál lllt>~! És azonnal megnyntak fii·
lel és megoldödott nyetvének köteléke és helyesen
hoszólr, És meghngytn nekik. hogy senletnek meg ne



mondfük. De mennél Inkább tiltotta nekik. annál in
kább hirdették. És annál Inkább csodálkoztak. mond
ván : l\f1ndent jól cselekedett: a siketeket hallókk'l
tette. és a némákat szólókká,

l. A süketnéma igen jól jelképezi a szokásos
halálos bünben lévő embert.

Az ilyen bünös szerencsétlennek lelke épp
ugy nem hall, mint ahogy hiába beszélnek a tes
tileg süketnek akár a legszebben is. A jó Isten
nek sok-sok kegyelemsugallata, mely a jóra
ösztönöz mást és jámbor életre sarkall, az ilyen
lelkileg siketnémát nem érinti. Néki nincsen
kedve a vallásos élethez. A jó könyvek, uj
ságok olvasása, a prédikáció meghallgatása is
eredménytelen nála. Nem figyel reá és nem
követi, ha mégoly megnyerő is az. A bün elvette
a lelki hallását.

De nemcsak lelkileg süket az ilyen szeren
csétlen. hanem jóformán néma is. Ritkán imád
kozik az ily szokásos nagy bünben lévő. Fél
az Istentől, nem is szeret hozzája szólani. Al
talában ha valaki nem igen imádkosik, rende
sen az is egyik oka, hogy vétek rágódik a lel
kén. De ha imádkozik is, mégsem egészen olyan
a fohásza, mint azé, aki a kegyelem állapotá
ban van. Az utóbbi természetfölötti életet él és
szava a természetfölötti rendben létezik, rníg
akinek lelke a bünben halott, annak szava egy
egész másik világrendben hangzik.

Az eszünk is azt mondja tehát, hogy szeren
csétlen a szokásos halálos bünös állapota. Nézz
szivedbe, nem vagy-e te ilyen?



2. Jézus megszabaditotta a siketnémát ször
nyü csapásától, mert csodatevő isteni erejével
megtehette. Megtehette volna másképp is, ugy,
hogy külsőleg semmit sem tesz, de az Üdvö
zitő mégis jelekkel is kifejezte azt, amit belsőleg
végbevitt: érintette a beteg testrészeket.

J ézus igy tesz azokkal is, akiket lelkileg
akar meggyógyitani, vagy megerősiteni. Azok
nál is valami külső jellel figyelmeztet arra,
ami belül végbemegy. Igy tesz a szentségek ki
szolgáltatásánál. Mindenüknek van valami külső
jele, amelyik fizikailag is érzékelteti előttünk a
lelki eseményt: a megtisztulást és megerősödést.

A szentségek szertartásai tehát nem üres ce
remóniák, hanem minden mozdulatnak mély és
szép értelme van.

3. Jézus megtiltotta. hogy csodatettét elhírész
teljék. Miért?

Azért, mert ő nem kereste az emberek csodá
latát és nagyrabecsülését. Egyedül az Ö meny
nyei Atyjának szeretete volt az, amit ki akart
magának érdemelni.

Vajjon igy teszünk-e mi is? Hányan vannak,
akik minden jó tettükért dicséretet és hódola
tot várnak. Ha valamelyik többször megy a
szentségekhez, mint az Egyház megköveteli, el
várja, hogy félszentnek dicsérje a papja és hi
vőtársai mint példára nézzenek reá. Pedig, de
gyarló!

12



Pünkösd után 12. vasárnap.

,\7. j.l,)hf'1l monrlá .T"7.11;; tanltváuvnlnnk : Boldozok
II szemek, 1H(>1~'l'k aZI lútjú],. amit ti láttuk. :\('I·t
momlom nektek. IlO;!,\" sok ])róf,ltll ,',s klrú ly uknrtu
lút ul, arult ti lúttok, (·S nem lá ttn : ~8 lia llanl, limit
ti ha llotok. é:> 1l(,1lI hullotta. f:s ime fölállt el!Y tör
y,lllytlll!l"', hogy me~ki:>él'tsE' ií" (,s lllOJH]Ú: :\1('8t('r.
lilit kell cselekednem, hog~' az örök élNl't elnyerjem ?
() Jl(>di~ mondá neki: :\1i va n i '"\"(I II törvényben ?
:'.(il"lp u lvusorl? ,\nlllz fl'lelé (''': momlá : ::;z('r('ss('f] :1



te Uradut Istenedet teljes saivedből. teljes lelkedből.
minden erődből és mlnden elrnédböl : (-s felebarúto
dat mlnt tennenmagadar. ~\Ilre mondá neki: Helye
sen feleltél; tedd ezt és élni fogsz! Amaz pedig az
Igaz szinében a,karván feltUnnl, mondá Jézusnak:
S ki az én felebarátom? Viszonzá J(>zus és ruondá :
B;.:-~· ember leutazott Jeruzsálemből Jerikóba. s rab
lók kezeibe esett, kik őt kifosztottak, sebekkel tetéz
ték, (.., ott hagyva ót félholtan, elltlantuk. Történt
pedig, hog~' eg~' pop jött le azon az uton, s látta IlS el
ment mellette. Hasonlókép eg~' levíta is, mldön ahhoz
II helyhez ért és látta őt, tovább ment. Eg~' szamart
tánus pedig 111'1'<1 utazván. oda uient hozzá, és amint
meglátto őt, könyörületre indult, bekötözte sebeit,
olajat l-S bort öntve azokba, S föltevén út barmárn,
szállöbn vltte és gondját viselte. És másnap két de
nárt "ett elő és a gazdá nak adta mondvún : Viseld
g-ondjút, és amit ezen feHiI költesz, visszajövet meg
adom neked. E három közill, mlt gondolsz, melylk
volt felebarátju annak, ki a rnblókkezelbe esett?
Amaz pedlg mondá : Aki lrgnlmusságot cselekedett
"ele. f:s mondá neki Jézu!": :\Jl'nj, (o;: te i;: ila;:onl,'\·
képen cselekedjél l

1. Jézus boldogoknak mondía tanítványait,
mert az igazi tanítást hallották és tőle. Krisz
tustól megtanulhatták. miként kell élniök, hogy
az ég boldogságába jussanak, azonkivül már
ezen föld nyomoruságában is legalább lélek
ben boldogok legyenek. Mert aki valóban Jézus
Szive szerinti életet él, még a legnagyobb nél
külözések között is megtalálja nyugalmát és
lelki békéjét,

Ez a boldogság azonban nemcsak az aposto
lok osztályrésze, hanem valamennyiünké. Jézus



tanitása ugyanis mindenkinek hozzáférhető és
mindenki a lelki boldogság életét valósithatja
meg annak a betartásával; annak. hogy az em
berek nem meritenek .a boldogságnak ebből a
végtelen forrásából. két oka van. Az egyik ok
az. hogy nem ismerik Krisztus tanitását. A pré
dikációt nem hallgatják figyelemmel és élve
zetet keresnek .abban, nem pedig megismertető
tanitást. A másik oka meg. hogy irott tanitást:
vallásos folyóiratot. könyvet ritkán olvasnak.

Mi, Jézus Szive tisztelői, hallgassuk meg a
prédikációt istenfélelemmel és iparkodjunk ab
ból lelki hasznot meriten i és ne szórakozást
vagy érdekességet keressünk abban. A vallásos
iratokat pedig terjesszük. Itt azonban óvatosak
legyünk! A botor tévtanitók: baptísták, adven
tisták az ő nevetséges és babonás tanitásaikat
főleg a sajtó utján terjesztik. Az ilyen nyom
tatványokat nemcsak hogy mi el ne olvassuk.
hanem egyszerüen tegyük azokat a tüzre!

2. A törvénytudó. aki Jézust faggatta. igen
jól ismerte Isten. törvényeit. Világosan elmon
dotta, hogy az Urnak parancsa. hogy Istent
s felebarátunkat szeressük, Jézus azonban nem
elégszik meg az Ur parancsának egyszerü el
mondásával, hanem leghatározottabban hozzá
teszi: "Menj és te is hasonlókép cselekedjél!"

A tudás és ismeret eszerint önmagában nem
elegendő az örök életre. hanem annak a min
dennapi életben valóraváltása szükséges.

1\1 i se felejtsük el tehát: ha a prédikáelőt



meghallgatjuk, egy-két jó könyvet olvasunk és
jó vallásos folyóiratot (Sziv, Hirnök, Rózsafü
zér stb.) járatunk, ezáltal még nem tettünk ele
get Jézus kivánságának. Az a kötelességünk,
hogy ami azokban van, azt életünkben megva
Iósitsuk!

3. Az ellenségszeretetre tanit bennünket Jé
zus. Szomoru dolog, de való, hogy ebben a
Csonkamagyarországban nem is kell az ország
határain kivül menni, hogy ellenséget találjunk,
bent is ugy élnek a különböző társadalmi osz
tályok, mintha ellenségek lennének. Pedig en
nek az ellenségeskedésnek nincsen igazi oka.

A falu népe ma is ellenszenvvel viseltetik
az "urak" iránt, mert azt hiszi, hogy azoknak
paradicsom az életük, az övé meg pokol. Lehet,
hogy paradicsom annak a néhány uri sorba
kapaszkodottnak a világa, akik ott élnek épp
abban a faluban. A tanult osztályok legnagyobb
része azonban nyomorog.

A munkásosztály is kérlelhetetlen gyülölség
gel néz minden másra. Pedig-pedig, ha job
ban megnéz né a világ folyását, értelmes gon
dolkodása belátná, hogy bizony csak az ujságja
uszitja és abból élő vezetői heccelik.

Mi ne gyülölkődjünk, hanem iparkodjunk a
szeretetet hirdetni és tetteinkkel megvalósitani.



Pünkösd IItán 13. vasárnap.

Az Időben, midöu Jézus Jeruzsálem felé lartot t, út
menr Szamarián (os Gattleán. ts amint bement eg~'
faluba, elébe jött tlz poklos férfi, kik megálltak ll.
túvolbau os föleruelték szavukat, mondván : Jézus,
:\Ielc't('l', kön~·öriil.1 rajtunk ~ Kiket mldőn ruegtátott,
uiondá : :\Ienjetek, mutassátok meg magatokat a
papoknak! S történt, hogy míulatt odamentek, meg
tísztultak. Eg~' pedig közülük, Iátván, hogy megtisz-



tulr, visszatért, fenszóva! magasztalta Istent és há
lúlkodva arcra borult lábai előtt; s ez szamarítánus
volt, ~Iire Jézus mondá : Nemde tizen tisztultak meg'!
Hol van luít a (többl) kilenc? ::\em találkozott más,
aki visszatért és hálát adott volna Istennek, mint csak
ez /lZ Ideg:en? És mondá neki: Kelj fel és meuj, lllert
II te hited megszabudltott téged.

1. Üdvözitőnk életében igen sokszor fordulnak
elő a bélpoklosok.

Akkori időnek legszörnyüségesebb betegségé
ben sinylődtek ezek. 1\1a sem tudja nyavalyáju
kat gyógyitani az orvostudomány, akkorában pe
dig még inkább tanácstalanul álltak vele szem
ben. Rettenetes fájdalmakkal járt ez a kórság és
igen könnyen fertőzte meg a még egészségeseket
is. Ezért kizárták a társadalmi közösségből a
bélpoklosokat és e szerencsétlenek lakatlan he
lyeken, erdők mélyén huzták meg magukat és
csak koldulni jártak emberek közé. Gyógyulásuk
csak nagy csoda utján történhetett.

Udvözitőnk egyetlen szavával tiz ilyen poklost
gyógyitott meg. Cselekedete megdönthetetlen bio
zonyitása annak, hogy O valóban Isten. Ilyen cso
dát ember nem képes végrehajtani, hanem csak
az Isten.

Krisztus istenségének azonban életünkbevágó
következményei vannak. Ha O Isten, akkor kor
látlan hatalommal uralkodik fölöttünk. Paran
csait pedig feltétlen engedelmességgel követni
tartozunk. Az Ö parancsa a szentáldozás, az Ö
parancsa a mísehallgatás, az Ű parancsa a bőjt,
az Ű parancsa az imádság kötelessége.



Kedves olvasöm, megtartod te az Ű paran
csait?

2. A testi életben a bélpoklosság halálthozó baj.
A lelki életben ugyanilyen a lelki bélpoklosság,
vagyis a bün, Kiöli az isteni kegyelmet és általa
még a halálnál is szömyübb állapotba taszítja
lelkünket,

A bélpoklosságot az Isten erejének csodás ha
talma tudta meggyógyitani. A bünt hasonlókép
csupán Isten ereje törölheti le a lélekről, Isten
ezen csodás büneltörlő hatalmának gyakorlására
rendelte a gyónás szentségét, Ez ugyanis az
egyetlen mód Jézus tanitása szerint, hogy lelkűn
ket megtisztitsuk. Ű adta ezt a hatalmat tanit
ványainak és ezek utódainak, a papoknak, midőn
igy szólt: "Vegyétek a Szentlelket, akiknek ti
megbocsátjátok büneiket, meglesznek bocsátva."

Kedves olvasöml Ha lelkedet égeti a büntudat
és szabadulni óhajtasz tőle, tudd meg, hogy egyet
len ut nyilJk hozzá: az a csodás isteni forrás,
amely a gyóntatószék isteni hatalmából fakad.

3. A mai evangéliumban elbeszélt alkalommal
tíz bélpoklost gyógyitott meg az Ur, de csak egy
tért közülük vissza hozzá, hogy hálát adjon neki.
Egy volt csak odaadó szeretettel, mig kilenc mit
sem törődött többé jótevőjével. Olyan vissza
taszitó ennek a kilencnek viselkedése! Minden
időben utálatos bünnek tartották a jótevő iránti
tiszteletlenséget és Jézus idejében, azonkivül ma
is ilyennek tartjuk, .



Milyen sokszor esik meg napjainkban is ehhez
hasonló! Teljesen ilyenek azok a bünösök is,
akik a szent gyónás szentségében megtisztultak
lelkük pcklosságátől és utáaa semmi hála kötele
zettségét nem érzik az Ur Jézus iránt. Elhadar
ják a feladott penitenciát, imakönyvükből hideg
szivvel elolvassák az ott leirt formulát, de a
szivük nem dobban meg hálával az iránt az isteni
hatatom iránt. aki tisztára mosta lelküket,

Vajjon nem igy viselkedel-e te is, kedves 01
vasőm, gyónásaid után?



Pünkösd után 14. vasárnap.

Ar, idűLJen mondú JI:r,IlS tanítvűnvuíuuk: Senki ;;t'UI

szolgáthat két urnak : mert yu.!!)" az t'g)'iket g)'ii!üli
I;S u másikat szererl : yug)' az egyíket ellürl ;; u 1lI:"!
slkat megvett. ~t'1ll szolgálhnttok Istennek ('S a
manunonnak.

Azért mondom nektek r Xe aggódjutok éltetekről.

mit égverek. se testetekről, míbe öltözzetek, Nem
több-e az élet uz eledelnél és II test nem több-e II ru
Mzatuíll? Teklntsetek az ég maduralra t Ezek nem



vetnek, sem nem aratnalc, sem csűrökbe nem g~'üjte
nek; (>s II ti mennyel At~'útok táplálja öket. Vajjon
nem vágvtok-e ti azoknál sokkal becsesebbek? És me
lvtktek adhat Il~gólhisu áLtal termetéhez egy könyök
nyit? ts II ruházutrö! mlért aggódtok? Nézzétek a
mezö liliomait, mint növekednek! Nem munkúlkodnulr.
sem nem varrunk. :'Ilondom pedig nektek, hog~' Suta
mon míuden di<:sösl';:ében sem volt u:,:y felöltözve.
mlnt ezeknek egylke. Ha pedig a mezeí füvet, mely ma
van és holnap a kemencébe vettetik, az Isten igy I'U

húzza, mennylvel Inkább titeket, klcsinyhltüek ! Ne
agg6l\Jlltok tehát. 1II011(I\';",n: :'IIit fogunk enni, vagv
mlt fogunk inni, va~~- urtvel fogunk ruházkodnl ? :'Ilel't
mlndezt II pogán~'ok keresík. Hisz tudja fi ti Atyiltok,
hog~' mindezekre szükségtek van. Keressétek azért
E'Ió!'!ziir uz Isten országút t;!'< az (Í tgnzságát ('s ezek
iulnel hozzáadatnak nektek,

l. Sokan nevezték már a nagy természetet a
..második szentirás"-nak, melyben Isten kinyilat
koztatta nagy hatalmát és bölcsességét. Az Üd
vözitő Jézus maga is több alkalommal hivatko
zott a természetre, hogy abból okulást szerezzen
számunkra, A mai evangéliumban is fölszólit
bennünket, hogy nézzük az ég madarait és tekint
sünk a mezők virágaira. melyekről Isten mindig
gondoskodik, Elsősorban az volt a szándéka
Krisztusnak ezzel a beszédével, hogy az anyagiak
tulságos gondjától elterelje a figyelmünket az is
teni Gondviselés felé. Azt hangsúlyozta az Ur,
hogy ne egyedül önmagunk erejére bizzuk sze
rencsénket, hanem az Isten segitségére is szá
mitsunk.

Sok küzködő bizony boldogabb lenne. ha ezek



az eszmék irányitanák. Az emberek nagyrésze
ugy tervezgeti életét. hogy abból kihagyja már
előre az Istent. Azután meg csodálkozik, sőt zu
golódik, hogy az Isten visszavonult tőle pártfogó
segitségével és áldásával.

2. A vizsgáló ész Isten gondviselő jóságán ki
vül még mást is lát az ég madaraiban és a mezők
virágain. Látja Isten bölcsességét és míndenhatő
ságát.

Nézzük a madarak repülését, Micsoda emberi
tudást és technikai készséget feszítünk meg.
hogy ezt a repülőgéppel megvalósitsuk. Pedig a
legbutább kis veréb is különben ért hozsá, És
nem tanitja senki. Az, aki a madár természetét
létrehozta; a teremtő Isten végtelen bölcsességgel
és hatalommal adta meg számukra e képességet.

Nézzük a vándormadarakat. Ki tanitja meg
őket, hogy milyen vidékre menjenek és ki mutat
ja meg számukra az utat? Az ember csak nagy
fáradsággal és müszerekkel vergődött ugyanannyi
földrajzi tudásra!

Hallgassuk a madarak gyönyörű énekét! Ki
adja nékik e csodás müvészi tudást?

Vizsgáljuk meg a madarak fészkeit! Milyen
bámulatos építészeti remekek a leggyatrább
anyagból! Minden madárfaj egyformán rakja a
fészkét itt és Amerikában és Ázsiában. És min
den fajé más és más. Ki tanitja őket erre? És
ki tanitja pl. a kakukot, hogy melyik fészek rovar
evő madáré, melyik nem az és aztán csak rovar
evők fészkébe lopja be tojását?!



Nézzük a virágok óriási sokféleségét l Nézzük,
mily bámulatos módon szaporodnak azok; az
egyik magról, a másik gyökérrőI. És milyen meg
felelően alakul ehhez mindenük?!

Bámuljuk a növények hozamát ! Ezek szolgál
tatják bölcsőnk és koporsónk anyagát, ezek táp
lálóink és gyógyitóink!

Ki adta mindezt a bölcs rendet beléjük, ki
hozta létre bámulatos szerkezetüket ? Az, aki a
létet adta nékik és nekünk is: a teremtő Isten!

Aki nyitott szemmel és elfogulatlan elmével
szemléli a természet jelenségeit, az ugyanazt ta
pasztalja, amit Linné, a hires természettudós irt
le a "Természet rendszere" cimü könyvének be
vezetésében: ;,Nem kerestem Istent a természet
ben, mégis bámulattal láttam mindenben a mín
denható, bölcs, végtelen, örök Isten müvét l"

3. Krisztus helyteleniti a testtel való túlságos
foglalkozást is. Nem kárhoztatja a szükséges
testápolást, csak rossznak mondja ennek mérté
kenfelüli gondozását. A gyakorlati életben főleg
a ruházkodás szempontjából vétkeznek ez ellen az
emberek. Az uribb osztályú nőknek öltözködése,
piperés testápolása. arcfestése. hajfestése. kö
römfényezése már abba a fokba esik, amit tilt a
Krisztus szelleme. Sajnos, a falusi nép is sokban
követi már őket, főleg, amióta a mezőgazdaság
gal foglalkozóknak jobban megy a sora.

Maradjunk meg a szükségesnél és kerüljük a
bünös cicomát!

4. Az Udvözitő elitél i a megoszlott lelket. A



megoszlott léleknek pedig azt nevezi, aki kettős
szolgálatra vállalkozik: Istennek is, meg a bünnek
is eleget akar tenni. Lehetetlennek mondja ezt.

Ki szolgál igy megoszlott lélekkel? Az, aki
egyik órában imádkozik, a másikban pedig
ugyanazzal a nyelvvel, mellyel előbb Istenét dio
csérte, felebarátját rágalmazza. Az, aki szombat
este az istenellenes szociáldemokráciának fizeti a
pártadőt, vasárnap meg a templom perselyébe
is eljuttat valamennyit. Az, aki nyomorenyhítő
akcióra adományoz, de más oldalról lenyuzná a
középosztályről a bőrt. Az, aki a gyóntatószékben
lelkiatyának nevezi a papot, az életben pedig
ócsárolja.

ts miért lehetetlen e kettős szolgálat: a jónak
követése és a bünnek cselekedetei egy személy
ben? Először azért, mert a bűn követése Istennek
sulyos megbántása. Már pedig hüen szolgálni va
lakit és ugyanakkor megbántani, nem lehetséges.
Másodszor azért, mert a lélek oszthatatlan, már
pedig, aki valakinek szolgál, annak eladta az ere
jét. Harmadszor, mert a bér ellentétes: Isten a
mennyországgal fizet, a gonosz pedig a pokollal,
már pedig vagy az egyikbe jutunk, vagy a má
sikba, de egyszerre a kettő nem lehet a mi örök
kévaléságunk.

Nézz a lelked mélyére! Nem szolgález-e te is
két urnak?



Pünkösd után 15. vasárnap.

Az iflöb~n Jézus ~g'y városba ment, melynek neve
Nalm. S vele mentek tanítványa! ~ nagy népsokaság.
.Amint p~(]i;;: II város kapujúhoz közeledett. ime, egr
hnlottat hoztak ki, egyet len flllt ~g)' nnvánuk, akl öz
n'ln' "olt p;; a városhól sok nép kísérte. :\I1dón az VI'
meglátta öt, megesett I'a,ita a sztve l>;; monrlá neki:
Xe strj : És odalép~tt és llle~Pl'intett.. a koporsöt :
azok pedig, akik vitték, megállottuk. l~s mondü ; Ifju,
morulom nekerl. kC'Jj föl! l~;; a hatott felilIt (Is boszélnl



kezdett. :És visszaadta őt anyjának. Erre félelem fogta
el mIndnyájokat és magasztalták Istent, mondván :
Nagy próféta támadott közöttünk és az Isten meg
látogatta (IZ ó népét.

l. Temetési menetet hoztak ki a város kapu
ján. Hol van az a város, hol van a falu, hol az
udvar, vagy a ház, amelynek kapuján nem ment
még át ilyen menet? Hacsak négyezer lakosa
van valamelyik községnek. hetven év alatt ke
resztülviszik egyik ilyen kapun majdnem vala
mennyit holtan.

Juttassa ez eszünkbe az elmulás gondolatát.
Valahányszor átmegyünk házunk kapuján és
átlépjük a lakásuak küszöbét, gondoljunk reá,
hogy egyszer holtan visznek ki bennünket
majd ugyanonnét. Az erre való gondolás igen
üdvös, a lelki életnek egy nagy ismerője irta:
"Emlékezzél az utolsó dolgaidról és meglátod,
hogy nem vétkezel soha."

2. Az özvegy édesanya keservesen siratta
gyermekét. Elveszitette őt e földi életben, el
szakitotta azt tőle a halál. Pedig ki tudja, lel
két nem tépte-e le tőle már régen a nagy lélek
rabló, a bün? Ebben az esetben még nagyobb
oka, sőt igazi oka lett volna asirásra.

Hány édesanya van, aki megsiratja gyerme
két, míhelyst annak a legkisebb testi baja esik?
Hány anyának szorul össze a szive még gon
dolatára is annak, hogy szeretett magzatja a
halál martaléka lehet? Pedig ki tudja, az övé-e
még annak a gyermeknek értékesebb része, a



lelke? Avagy a halálos bün által az ördög kapa
rintotta azt tán birtokába, aki pedig nem engedi
el martalékát egykönnyen.

Anyák! Ügyelve ügyeljetek gyermekeitek lel
kére és ne csak azok testén aggódjatok!

3. A mai evangéliumban elbeszélt csoda
szemléltetően tárja elénk a felebarátunk segité
sének helyes módját.

Az Ur Jézus gyászoló tömeget látott Naim
kapujánál, akik között ott roskadozott a meg
tört édesanya. Volt oka reá! Egyetlen gyer
mekét, szomoru napjainak reményét temették.
Jézus nem haladt el részvétlenül mellette.
Amint észrevette, megindult a szive, együtt
érzett fájdalmával és megsajnálta őt.

De Jézus nem maradt meg csak a sajnálko
zásnál, hanem odalépett az özvegyhez és részt
vevő hangon megszólitotta: "Ne sirj!" Hang
jából a jóakaró szeretet csendült ki, amely
magában is csillapitólag hatott a sajgó anyai
szivre. Emberi sziv volt a naimi özvegy szive,
az ilyennek pedig jól esik, ha együttéreznek
bujával-bajával. Tehát Jézus nemcsak érezte,
hanem ki is fejezte részvétét. szeretetét a fáj
dalomtól ájuldozó édesanyának.

Az Ur azonban még a vigasztalásnál sem
állapodott meg. Tudta, hogy az együttérzés jól
esik, a jó szó is megkönyebbülést eredményez,
de azt is tudta, hogy a teljes segitséget csak a
tettel való segités adja meg. Odalépett ezért a
koporsóhoz, isteni erejével föltámasztotta az
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elhunyt ifjut és visszaadta most már a boldog
ságtól ájuldozó édesanyjának.

Jézus tehát három módon volt jó a naimi
özvegyhez: együttérzett nyomorával. megvi
gasztalta őt résztvevő szavával és végül segitett
rajta hatalmas cselekedetével.

Mi is e három utat kövessük akkor, mikor fe
lebarátunkon segiteni akarunk. Mindhárom
együtt adja a teljes segítséget, azt a segítsé
get, amely nemcsak a nyomort és szükséget
szünteti meg, hanem a letört lelket is fölemeli,
mert érzi a szükölködő, hogy jó szivvel voltak
hozzája.



Pünkösd után 16. vasárnap.

Az Idöbeu, midőn Jézus egr előkelő farizeus húzliba
hetért étkezni szornbatnapon, szemmel tnrtortúk űr.
És ime e';~' vízkóros ember jelent Illeg előtte. l~s ,h;zu"'.
szöt emelve, mondá a törvénvtudóknak : Szabad-e
szornbaton gyóg~'ital1i? De azok hallgattak. ~Ilrp íi
fogta, megg~'ógyitotta és elbocsátotta ót. És hozzájuk
rorüulva mondá : Ha va lamelylk teknek szamara -rag)"
ükre II kutba esík, vnjjon H('W huszn-e ki mlndjűrt
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szombatnapon is? ~s nem tudtak rii neki vúlaszolnl.
Mendott pedig a meghívottnknak ls példabeszédet,

midőn észrevette, hogyan válogu tjflk az első helyeket,
igy szélván hozzájuk: Ha valaki meghiv menyegzőre,

ne ülj az első helyre, ho~y he, talán náladnál elóbb
revaló volna meghíva, aki i~ged is, meg őt is meg
hivott. hozzád ne jöjjön és ~7.1 mondja : Adj ennek
helyet; II akkor szégyenkezve kelljen elfoglalnod az
utolsó helyet. Hanem míkor meghívnak, menj és UU
az utolsó helyre, hogy ralkor jön, aki téged meghívott.
azt morulja neked: Barátom, menj följebb! Akkor
hecsületet fogsz vallani v~nd(.gtársald előtt, Mert
míndaz, aki macát felmacasztaljn, megaláztatik, s
aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

Az e heti sz. evangélium két részből áll, Az
első elmondja a farizeusok megbotránkozását az
Ur Jézus szombati gyógyitása fölött. A 'másik
rész az Ur Jézusnak ezen esethez füzött példa
beszédét idézi. E példabeszéd látszólag nem is
függ össze az előző esettel, de a kifejtésből meg
fogjuk érteni az összetartozást.

1. Az Ur Jézus szombaton gyógyit, Jót tesz,
szeretetet gyakorol. A szeretet a legfőbb parancs,
amelynek szükséges gyakorlata felment más
parancs alól. PI. az orvosnak szabad vasárnap
is hivatalát gyakorolni. A szegény beteg eset
leg nem várhat és a szeretet parancsolja, hogy
segítsük. Épp igy elmulaszthatjuk a vasárnapi
szentmisét, ha beteget kell ápolnunk. Ha még
a parancs alól is felmenthet a szeretet törvénye,
annál inkább fel kell, hogy mentsen a csak ta
nácsolt dolgok alól. PI. délutáni litánia, májusi



prédikáció, októberi sz. olvasó stb. Ha ezekre
nem mehetsz anélkül, hogy gyermekeid ellátásá
ban mulasztást kövess el, vagy férjedet megbánt
sad (mert pl. véled máshová akart menni), ak
kor inkább ne men].

2. Ne akard azonban Iciforgatni a szavak értel
mét. Nem szabad már mulasztanod a vallási kö
telességed, ha a szeretet szempontjából nincs rá
szükség. PI. ha nem mennél misére, mert férjed
nek nem tetszik, vagy másvallása barátod ked
véért pénteken megennéd a hust, stb. Mások tet
szése vagy nemtetszése nem a szeretetnek pa
rancsa, ezek nem mentenek fel a kötelességek
alól.

3. Kik botránkoztak meg az Ur Jézuson? A
farizeusok. Bünös szivü, sötétlelkű emberek. Most
is azok szoktak csekélységerr is meg botránkozni,
akik maguk súlyos terheket hordanak lelkükön.
Megbotránkozol talán a másikon, hogy nem járt
el az esti ájtatosságokra (ami nem kötelező), te
pedig, ha sok a dolgod, a kötelező vasárnapi sz.
misét is elhagyod. Leszólod szomszédodat, mert
nem adakozott a gyüjtésnél, te pedig adakozásod
mellett uzsorás vagy. Ne a mások dolgait firtas
suk, hanem a saját szivünkbe nézzünk!

4. Nem a külső cselekedeteket kell folyton
piszkálni, mérlegelni, azok fölött itélkezni, hanem
aszivedet vizsgálni. Mert az Ur nemcsak a külső
cselekedetek, hanem a szivek szándékai sze
rint itél. Hogy mások cselekedeteinek bírálgatása



helyett tanuljuk meg a saját szivünknek szándé
kait vízsgální, példát mond el az Ur Jézus az alá
zatosságról, amely a jó szándéknak alapja. Aki
alázatos, az engedelmes, az nem mer más fölött
itélkezni, nem tartja magát a legokosabbnak. Aki
alázatos, az engedékeny, türelmes, megbocsátó.
tehát mindezekben gyakorolja a szeretetet is. Ha
szivünkbe plántáljuk azt az alázatosságot, mely
nem helyezi önmagát mások fölé, akkor nem is
fogunk más cselekedeteibe avatkozni, hanem saját
szivünket fogjuk a jóra nevelni. Ha ellenben ezt
nem tesszük és gőgös szivvel mások biráivá mer
jük önmagunkat tenni, azok mellett aláz meg min
ket az Isten. Lesz idő, amidőn látni fogjuk, ta
lán már a földön is, de a tulvilágban minden bi
zonnyal, hogy az általunk vakmerően elitélt, le
szólt ember az üdvösség utján. boldogul és Isten
előtt felemeltetik, mig. mi elbukunk és bukottak
is maradunk. Amitől mindenkit mentsen meg az
Isten!



Pünkösd után 17. vasárnap.

Az Időben 11 farizeusok Jézushoz járultak és kérdé
,it E'gyikiik, egy törvénytudó, kísértvén őt: )Iester!
mel)'ik a legnagyobb parancsolat a tőrvényben?

)Iondá neki Jézus: Szeressed a te Uradat Istenedet
teljes szlvedből, telles lelkedből és teljes elmédből.
Ez 11 legnagyobb és első parancsolat, A második pe
dig hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint tennen
magadat. E két parancsolaton fiigg az egész törvén)'
és a próféták,



Míkor peu19 a farizeusek egrbegyiiltek. kérdé öket
.Jézus, moudván : Mlt tartotok a Krísztus felől? KI
fia? Mondják neki: DáYIdl'. :\Iondá nekik: l\Ilképen
hívja tehát őt Dávid lélekben Urának, mondván :
}Iondá az Ur az én Uramnak: tu :l7, én Iobbomra,
mlg ellenségeidet lábaid 7,slÍlIloir.h"ú teszem? Ha le
~út Dávid öt Urának szólítja, hogyan lehet az ő fia?
Es senki sem tudott neki eiU' szót sem felelni, sem
nem merte őt senki többé aznaptöl fogva kérdezni.

1. Milyen visszataszitő a farizeusok eljárása.
Édes-mázos módon Jézushoz mennek és mintha
tanítására volnának kiváncsiak, megkérdik, hogy
melyik a legnagyobb parancsolat. Azt gondolták
ugyanis, hogy majd mást mond, aminek alapján
megtámadhatják.

Ugyanigy tesznek sokan az életben. Másképp
beszélnek és külsőképp másképp mutatják ma
gukat, a szivükben pedig gyülölség van és ben
sejükben gonoszat forral nak, Farizeuslelkek az
ilyenek és valóban vallásos ember nem lehet ilyen.

2. Olyan közszájon forgó gondolat már, amit
az Ur Jézus a mai evangéliumban hangoztat,
hogy az embernek első és főkötelessége az Isten
szeretete. Ezt a kötelességet azonban igen sok
félekép értebnezik és valósitják meg. Vannak,
akik áradoznak szivükben, hacsak Isten nevét
hallják, de parancsainak betartásával mítsem tö
rődnek. Mások pedig erősen iparkodnak, hogy Is
ten parancsainak külsöségeit megtegyék. de a lel
kük mélyén telve vannak gyülölséggel. nemtelen
vágyakkal. Az ilyenek nem követik Jézus szavát.



*********************************Jt.20l
Az Ur ugyanis azt kivánja, hogy teljes szivünk
ből szeressük Istent. Ez pedig azt jelenti, hogy
necsak a lelkünk érzelme ragaszkodjék hozzá, ha
nem parancsait is tartsuk be és pedig valameny
nyit. Nem szereti az Istent teljesen, aki imádko
zik, de nem gyónik és nem áldozik. Távol van
szive Istentől, ha szentmisére jár, de azután ká
romkodik és Isten országának, az Egyháznak
ügyeivel mitsem törődik.

Gondold csak meg Olvasóm, nem ilyen vagy-e
te? Teljee szivedből szereted Jézust, vagy csak
ugy darabiélekkel ?

3. Isten szeretete csak egyik része annak, amit
az Ur kiván tőlünk. Ennek kiegészitője ember
társaink szeretete. Ezt is sokféleképp magyaráz
zák és pedig többször tévesen.

A felebarát szeretetéből kifelejtik a motivumot.
az inditóokot, amellyel a Krisztusi szeretet ékes
kedik. Ez az inditóok az Isten szeretete. Felebará
tunkat Istenért kell szeretnünk, mert Ö paran
csolta, mert annak leJl_d 6 váltotta meg, mert
Ö hivta örök boldogságra velünk együtt. Sokan

. azért szeretik felebarátjukat, mert kedves nekik,
mert barátjuk vagy barátnéjuk. Az ilyenek aztán
ugy gondolkodnak, hogy az egész világot mint
barátjukat kell tekinteniök. Tévednek!

Mások pedig sok jót tesznek felebarátjukkal,
de amellett rossz példát adnak nékik, rágalmaz
zák őket, megszídják, avagy szemérmetlen öltöz
ködésükkel a bünre ingerlik. Ezek is tévednek,
mert összetévesztik a jótékonyságot a szeretettel.
A jótékonyság is szeretet, de a szeretet nem egye-



dül a jótékonyság. Necsak az anyagi világban
segítsük felebarátainkat, hanem minden viszo
nyukban legyünk segítségükre, legalább is ne te
gyünk nékik semmi rosszat.

Talán a te szereteted is ilyen hibás?!

4. Jézus maga kifejtette, hogy ő Isten is és
ember is egy személyben.

Reájuk hagyja a farizeusokra, hogy Ö Dávid
nak fia, tehát ember; de aztán utal arra is, hogy
Dávid Öt Urának mondja, azaz Istenének. Ho
gyan van az tehát, hogy Ö Isten is és ember is
a szenti rás szerint?

A farizeusok nem tudtak reá felelni, amint
hogy ember arra nem képes magyarázátot adni,
hogy miképp van az, hogy Jézus Isten is, em
ber is. Annyi tény, hogy ugy van, amit beigazolt
J ézus többek között csodatetteivel is. A dolog
mikéntjét mi egyszerű emberek nem érthetjük
meg, mert az valóban isteni valami.



Pünkösd után 18. vasárnap.

Az időben Jézus hajóba szállva átkelt és az ó
városába érkezett. És ime eg," ág~'banfekvó Inasza
kadtat hoztak. És látván Jézus az ő hitöket, mondú
az Inaszakadtnak: Bizzál. fiam! megbocsáttatnak ne
ked a te biineid. És ime némelyek az irástudók köztil
iuondák magukban: Ez káromkodik. F' látván Jézus
az ó gondolntulkat. mondá : )Iiért ;:ondo\tok rosszat
szlvetekben ? :\Ii könnyebb, azt rnondanl : Megbocsát
tutnak neked bűueld, Yag~' mondanl : Kelj föl és járj '?



Hogy pedig tudjátok, hogy az Emberfiának hatalma
van a földön a bünök megbocsátására - mondá az
ínaszakaútnak : Kelj fül, vedd ágyadat és men]
haza. És fölkelt és hazament, l\Iidón a seregek ezt
lútták, megijedtek és dlcsóitették Istenit, kl Ilyen
hatalmat adott az embereknek.

l. Jézus fönt elbeszélt csedatétele kettős bi
zonyságot szolgáltatott, Bebizonyitotta istenségét
és azt, hogy néki hatalma van a bünök megbocsá
tására.

Az inaszakadtság, vagy idegsorvadás olyan be
tegség, amelyet masem tudnak gyógyitani. Nem
egyszerü bénulás ez, amelyből erős beképzelés
néha kigyógyit, hanem a mozgató idegek elsor
vadása. Erre nem tud orvosságot a tudomány
még manapság se. Aki az ilyen bajt egy szóval
meggyógyitja, az a természet erői fölött áll és
annak isteni ereje van.

Jézus pedig egyetlen szavával visszaadta az
inaszakadt épséget. Tettel beigazoita tehát, hogy
Isten!

Aki azonban isteni erővel rendelkezik, az a
bűnöket is megbocsáthatja. A bün ugyanis Isten
megbántása és egyedül Isten jogosult annak el·
engedésére, vagy az, akit Isten ezzel megbiz. Is
ten pedig nem bizhat meg csalót, pedig Jézus való
ban az lett volna, ha nem volna igazán Isten.
Hisz Istennek mondotta magát!

2. Az Emberfiának hatalma van a földön a
bűnök megbocsátására, - mondá Jézus.

De hol gyakorolja az Üdvözitő ezt a hatalmat?



Egész szent hitünknek csak egyetlen intézménye
van, amely a bünbocsátást eszközli: a szent gyó
nás.

Ne gondoljuk tehát, hogy bármilyen más esz
közzel, mint amilyenek a bőjt, imádság, alamizs
nálkodás, megszabadulunk a halálos bűnöktől
maguktől. Ezek igazán szép cselekedetek és érde
met szereznek nékünk arra, hogy az Isten el
engedje érettük a megérdemelt földi büntetésünk
egy részét, de semmiképp sem elegendők ahhoz,
hogy csak egyetlenegy halálos bünnek bocsána
tát is kieszközöljék.

Menjen át meggyőződésünkbe a tudat: bü
neinktől csak a gyóntatószékben szabadulhatunk.
Tehát gyónj unk !

3. Megható az a szeretet, amelyikkel . az ina
szakadt beteget hozzátartozói Jézushoz hozták.
Nem kimélték a testi fáradságot, tolakodtak a
Jézust körülvevő tömegben, hogy hozzájussanak,
eltürték azoknak szemrehányó megjegyzéseit,
akiket útjokban kiszorítottak Jézus hallgatói kö
zül. Segiteni szerettek volna a szegény betegnek
szörnyü testi nyavalyáján.

Milyen különős az, hogy az emberek szive
könnyebben megesik azokon, akiket valami földi
nyomoruság keserit. Bizony azokkal, akiknek a
lelke beteg, kevesebbet törődnek. Tudomást sem
szereznek ezeknek bajáról. Pedig az ilyeneken
is lehetne segiteni. Mégpedig Jézusnál van szá
mukra a segitség.

Ha észrevesszük, hogy valakinek lelki szomo-



rusága van, vagy pláne bün terheli a lelkét, vi
gyük azt Jézushoz azáltal, hogy a vallás vigaszára
tereljük a figyeimét és elvisszük őt szépszóval
oda, ahol Krisztus ereje visszaadja a lelki ina
szakadtaknak az uj életet: a gyóntatószékbe.

4. Jézus nem a testi egészséget adta vissza
azonnal a betegnek, hanem először annak lelkét
gyógyitotta meg. Isten ugyanis szivesebben segit
az anyagi világban is azokon, akiknek lelki élete
tiszta és rendben van.

Sok ember nincs tekintettel erre. Csodálkozik
azon, hogy könyörgését, imáját nehezen hallgatja
az Ur és nehezen veszi le válláról a földi életnek
valamely keresztjét. Pedig talán ott a hiba, hogy
az ilyeneknek a lelke nem lehet kedves Isten előtt,
mert utálatossá teszi azt a bün,

Iparkodjunk tehát arra, hogy lelkünk büntelen
legyen. Amikor valami nagyot kérünk, szent ki
lencedet tartunk, mindjárt eg~" gyónással kezdjük
az ilyen ájta tosságot.



Pünkösd után 19. vasárnap.

Az időben Jézus példabeszédekben szélott a főpa
poknak és farizeusoknak, mondvün : Hasonló meny
uyek országu a klrá lyhoz, ki fiúnak menyekzőt tar
tott. És elkiildötte szolgált, hogy II menvekzöro hlva
tulosukat hlvjűk, de azok nem akartak eljönni. Ismét
más szolgákat kiildött, mondváu : 3Iondjátok meg a
hivatalosaknak : Irul' elkészítettem ebédemet. ökreim
és hizlalt állatalm le vannak ülve, és nunden kész:
jöjjetek a menyekzöre t Azok pellig neru tiirődtek' vele



és elmentek, ki a majorjába. ki a keresete utan. A
többtek pedíg megfogták szolgátt és méltatlnnságok
kal Illetve, megölték őket. Amint pedig ezt a kil'úl)'
meghnlIotta, megharagudott és elküldvén hadait, el
pusztltotta ama gyilkosokat és városukat felgl'ujtotta,
AZUt{1ll mondá szolgálnak : A menvekző kész ugyan,
Ile n hívatalosak nem voltak méltók. ~Ienjetl'k ki tehát
;\7. útszélekre és aktket csak tatúltok, hívjútok a me
nvekzőre ! És kimenvén a szolgúk az utakra, össze
r:,\'iijtöttél, ruind, akiket találtak, j<ikat és rosszakat,
és megtelt a menyekzős húz vendégekkel, Bement pe
dig a király, hogy lássa a venMgeket. és l;Hott ott eg)'
embert, aki nem volt menyekzös ruhúba öltözve. És
mondá nekl : Barátom. ho;!y jöttél te ide be, holott
nincs menyekzős ruhád '! Az pedig elnémult. Akkor
mondú a kir:\ly a szolgáknak ; Kötiizzétek meg a ke
zelt és lábu it s dobjátok kl öt a killsö sötétségre! Olt
slrús lesz és fo;,:ak csíkorgatása. :\Iel't sokan vannak
a hivatalosak. de kevesen a választettak.

1. A király, aki fiának mennyegzős lakomát
rendezett, a mi égi királyunk: Isten. Gyermekei
mi vagyunk. A lakoma pedig, melyet számunkra
szerez, kétféle: itt a földön az egyik és az égben
lesz a másik.

Itt e földön az Oltáriszentséghez hiv bennünket
az Ur. Elküldi szolgáit: a papokat, hogy hírül
hozzák az egész katholikus világnak Jézus pa
rancsszerü meghívását: "Vegyétek és egyé
tek! ..."

A másik 'lakoma, vagyis a királlyal való bol
dog együttlét és egyesülés az örök boldogságban
lesz. Annak édessége végtelenü) boldogítő lesz, ki-



tüntetésa megtisztelő. Isten erre is meghiv min
derrkit.

Olvasóm, te is hivatalos vagy az Ur oltárához
és az égbe is!

2. Az evangéliumi hivatalosak háromféleképp
viselkedtek: először nem hallgattak a hivó szőra,
másodszor meg ezenfelül máshova mentek el,
harmadszor gonoszul elbántak azokkal, akik az
Ur megbízásából hivták őket. .

Ugyanigy tesznek az Ur Jézus földi hivatalo
sai is, amikor a szeritáldozásra és az égbe való
hivó szö elől kitérnek.

Sokan tudomásul veszi·k, hogy nekik áldoznlek
kötelességük és az égbe vannak híva, de reá sem
hederítenek erre. Mintha csak misem lenne köte
lességük. Mások meg a földi ügyeikbe keverednek
bele olyan nagy mértékben, hogy Jézus számára
nem marad egy szívdobbanásuk sem. Ismét má
sok gyülölettel, egyházszidással, papok gúnyolá
sával válaszolnak arra, ha a jóutra akarja valaki
tériteni őket.
~s te, olvasóm, melyik csoportba tartozol?

3. A mennyegzős ruha, amelyet az égi Ur mind
két lakomájánál megkövetel: a megszentelő ma
laszt. Szépséget ad ez lelkünknek, ugy, hogy is
teni Vendéglátónk örömmel néz reánk. Isten
szeme azonban csak ott pihenhet meg gyönyörü
séggel, ahol nincsen bün. Nagy vakmerőség és
merész elvetemültség kell tehát ahhoz, hogy va
laki bünös lélekkel járuljon az Ur asztalához,
vagy haláios bünnel terhelve kopogtassen a tul-
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világ ajtaján. Mindkettö veszve van, de önmagát
veszité el.

Vigyázzunk! Halálos bünnel ne áldozzunk! És
ügyeljünk, hogy bün állapotában ne találjon ben
nünket a halál!

4. Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a
választottak!

Az Ur oltárához és az égbe mindenki hivatalos.
A választottság alatt azonban necsak Isten örök
től fogva való tudását és elhatározását értsük,
mellyel a boldogságra hivott el bennünket, ha
nem önmagunk választását is. Isten választásának
a mi akaratunk az alapja, mellyel döntünk sza
vának követése és elvetése között,

Olvasóm! Te Isten szavának megtartását vá
lasszad!



Pünkösd IItán 20. vasárnap.

Az IdlThen volt e;y királ~'1 ember, kinek fia Kafar
naumban betegen feküdt. Ez, mikor meghallotta, hogy
J~zus Judeából Galileába érkezett, elment hozzá és
kérte őt. hogy j<ijjün le és g~'ógyitsa Illeg fiát, merr
már halálán volt. )Iondú azért neki Jézus: Hacsak
jeleket és csodáka t nem láttok, nem hlsztek. :\Iontlá
neki II kirdl3'1 ember : Uram, jlijj le, mielőtt fIam
meghalna. Mondd neki Jézus: )Ienj, il te fiad él! Az
ember hitt a beszédnek. melyet JÍ'zu;. mondott, ps pl-
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ment. De még utban volt lefelé, midőn szelgát elé jöt·
tek és jeientették, hogy fia él. Megkérdezte tehát tőlük
az örát, melyben jobban lett, és mondták neki: Tegnap
hét Órakor hagyta ei őt a láz. FÖlismerte tehát az
atya, hogy az az óra volt, malyben Jézus mondotta
neki: A te fiad él. l!Js hitt 6, és egész háza.

1. Beteg gyermek nagy kereszt a házban. Elő
kelő családok sem mentesek e baj tól. Bizony
á gazdagok ajtaján is belátogat és a gond redőit
vonja a szülők arcára. A mai evangélium is egy
előkelő királyi ember beteg fiáról szól.

Az aggódÁs, a fájdalom, a kereszt egyazon
sok közül, amelyik közös e földön és amelyik
mutatja, hogy Istenben mindannyian testvérek
\Fagyunk, hogy embertérsok vagyunk.

Ha egyazonos a sorsunk a bajban és a fájda
lomban, vajha hasonlóképp egyek volnánk a se
gitségben és részvételben is! Akkor nemcsak
embertársak, hanem a Krisztusi értelemben fele
bal'átok is lennénk!

2. A királyi ember Krisztushoz fordult, amikor
gyermeke halálán volt.

De nemcsak a földi élete, hanem a lelke is ha
lálán van sok szülö gyermekének. Akkor van
ez, amikor a bün, főleg a tisztátalan testiség büne
kikezdi az ifju lelket. És erre sok szülő nem is
hederít.

Pedig ilyenkor kellene Krisztushoz mennie. A
szülők imája hatékony és a kegyelem ajtait meg
nyitja, mert hő szivből jő.

Ha gyermeked van Olvasőm, vagy ifju roko-



nod és az a bün veszélyében van, hiszen fiatal,
kérd érette az Urat. Imádkozzál, hogy a tisztaság
kegyelmét adja meg néki az Ur.

3. "Hitt ö és vele az egész háza." Mekkora
változás mehetett végbe annak a királyi ember
nek családjában. Krisztusban hivő lett ő és egész
háza.

Mít jelent ez?
Azt jelenti, hogya ezeretet kapcsolt össze

mindenkit, mert Krisztus parancsolta: szeressé
tek egymást! Az Ur tehát szerette szolgáját és
az viszont. A parancsoló szó, a szidás, a kifogás
is másképp hangzott abban a házban, mert érdes
ségét letörte a krisztusi szeretet. Az ur és szolga
nem fizetett ellenségnek, nem zsarnoknak nézte
egymást, hanem testvérnek.

Azt jelenti, hogy az igazságosság uralkodott
abban a házban. A gazda megadta szelgájának
igazságos munkadiját, a szolga is becsületes, pon
tos és belátásos munkával viszonozta a bért. Nem
azt nézte az egyik, hogy hol huzna el valamit, a
másik sem azt, hogy hol lustálkodhat, vagy mikor
üt már az óra, hogyeldobhassa a kapát, kala
pácsot.

Ahol a hit uralkodik a gazdában és munkás
ban, ott más az élet. Ott a Krisztus szelleme el
simitja az ellentéteket és meghozza a békét, bol
dogságot. ..



Pünkösd után 21. vasárnap.

Az Időben IIIoIHhí Jézus tauitvúnyalnak e példu
beszédet: Hasonló mennvek országa a ktrátyhoz, ki
szolgálvul le akart sziuuolní. És nilkor Ieszümolnt
kezdett, eléje hoztak e;~'et, ki tízezer talentummal
tartozott nekí. )11\"1:'1 pedig- nem volt mlbő! Ilzetnle
iuegpu rancsoltn az ura, hogy adjúk el őt, feleségét,
fialt és mlndeuét, amlje vau és Igy fizesse meg tar
tozúsút. A szolga azonban leborulva kérte őt, inond
"ÚIl: Lég"~' türelemmel Irántam és mlndent megfizetek



neked! ~Iegkön~'öl'ült tehát az Ul' ama szolgün, el
bocsátotta őt és elengedte neki adósságát. Amint pe·
dig ama szolga kiment és egyik szolgntűrsával talál
kozott, 'kl száz denárrat tartozott neki, megfogta és
fojtogatta őt, mondván : Add meg, amivel tartozot:
l'~s szolgatársa leborulva kérte őt, mondván : Lég)" W·
rel emmel Irántam és mindent megfizetek neked! Amaz
azonban nem akart, hanem fogta és börtönbe vetette
őt, mlg meg nem fizette tartozását, Mtkor tehút szol
gatársal látták, ml történt, Igen megszomorodtak és
elmenvén, elmondották uruknak mlndazt, ami történt.
Akkor maga elé idézte őt ura és mondá nekI: Gonosz
szolga ! minden adóssúgodat elengedtem, mível kér
tél engem. Nem kellett volna-e neked ls könyőrütnöd
szolgatársadon, mínt ahogy én is megkönyörültem
rajtad? És haragjában átadta őt ura aklnzóknak,
mig niluden adósságát le nem fizE'tte. Ig~' cselekszik
az én mennyeí At~'ám ls veletek, ha meg nem bocsát
tok, kikI az Ő ntvjartünak, szlvetekből.

1. Az egész evangéliumrészlet egy gondolatot
magyaráz: "amilyen mértékkel ti mértek, olyan
nal visszaméretik néktek!" Másszóval: ahogyan
mi bánunk a földön embertársainkkal, épp ugy
fog viselkedni majd egykor velünk szemben az
Ur. Ha mi szelídek, igazságosak leszünk, akkor
majd mi is szelídséget és igazságosságot nye
rünk.

Az Üdvözítő azt mondja a mennyországba
jutásróI, hogy az hasonló valamely számadáshoz,
rnelyet egy király tart szelgájával. Amikor aztán
a végösszeghez érnek, kitünik némelyiknél. hogy
tartozik még valamivel. Az Ul' kimondja itéle
tét: el kell választani családjától és el kell adni
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mindenét, amig csak megfizet. De aztán meg
könyörül és kérésre elengedi az adósságot.

Az ilyen leszámolás a halál utáni különitélet
kor fog megtörténni. Ott fog majd kitünni, ki
nek mi az adóssága. Ez az adósság nem a halá
los bün lesz - mert ez letörleszthetetlen - ha
nem a még ki nem állott ideiglenes büntetés.
Az ilyent elválasztják családjától: a boldog lel
kektől és a tisztitóhely minden tömlöcnél kino
sabb gyötrelmeibe kerül, hogy bűnhődjék azért,
amiért e földön még nem fizetett meg.

Sok szem, amelyik a földön csak örömkönnye
ket ismert, ott fog majd csak fájdalomkönnyek
re fakadni. Viszont sok szenvedő és az élet ke
resztjei alatt megtörött ott fogja csak először
áldani Istent, amiért a földi életben már leszen
vedtetett vele sokat abból az elégtételből. Akkor
fogja csak sok ember megérteni, hogy miért
nélkülözött ő az életben, míg mások, akik nálá
nál gonoszabbak voltak, gondtalanul éltek és jó
létben. Ekkor lesz majd nyilvánvalóvá az isteni
gondviselés bölcsessége, amely ellen oly sokszor
zugolódunk.

2. A király irgalmas volt. Elengedte a szolga
tartozását. De mit várt be? Hogy a szolga hozzá
jöjjön és előtte megval1va tartozását, könyörög
jön annak elengedéséért. A király azelőtt is
tudta szelgájának sorsát, elengedhette volna tar
tozását, de nem tette, sőt megfenyegette mind
addig, mig a szolga el nem jött hozzá. Ez ter
mészetes. Mi is iSY teszünk ~yermekejnkkel. A



büntetés elengedését bünbeval1ásától és bocsánat
kérésétől tesszük függővé.

Igy tesz az Ur is, mint a példabeszédből is
világosan látszik. Csak akkor engedi el bűnein
ket, ha elmegyünk hozzá megvallani és feloldo
zást kérni. Ez történik a gyóntatószékben. Ez
alól tehát kibuvás nincs. Vagy: nem engedi el
Isten tartozásaidat és fenyegetését az örökké
valóságban beváltja, vagy pedig elmésa a gyón
tatószékbe val1ani, feloldozást kérni és akkor
megkapod tartozásod elengedését.

3. A király, aki a példabeszédben Istent jel
képezi, az evangélium szerint haraara lobbant.

Ez a harag nem bünös volt, hanem valami
nemes felindulásból állott, utálattal való elfor
dulásban folytatódott és igazságos büntetésben
végződött. Ilyen az igazi és a nemes harag.

A bűnös haragban ugyanis nem a felindulás,
az elfordulás és a büntető cselekedet a gonosz,
hanem az, hogy a bűnös harag tárgya nem er
kölcsi rossz, vagy ha igen, tullépi a megengedett
mériékei, sőt bünben halad tovább. Bünös harag
az, ha valakinek nemes cselekedete vagy gyarló
sága miatt ok nélkül felindulunk és gyülölettel
fordulunk el épp ettől a szép cselekedettől vagy
könyörre érdemes gyarlóságtól. Bünös továbbá,
ha épp e felindulásból kifolyólag tovább hala
dunk a bün utján és pl. igazságtalanok vagyunk.

Nem az a bün tehát, amikor valaki, látván
az emberek gonoszságát, letkében felindul, ha
nem igenis az, amikor ezt nem nyomja el, hanem



a bünt bünnel viszonozza. Például a megszólásra
rágalommal felel, vagy gyermeke csintalanságát
káromkodással tetézi.

A harag megítélésében elígazitásunk legyen
Szent Jeromos mondása: .,Haragra gerjedni em
beri dolog, de a haragragerjedést elnyomni és le
csiUapitani keresztén1l cselekedet!"
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Pünkösd után 22. vasárnap.

Az időbeo a farizeusok elmentek és tanácsot tar
tottak, hogyan foghatnák meg Jézust beszédében. És
olküldötték hozzá tanítváuyatkat a herodiánusokkal,
mondván : :Ilestei', tudjuk, hogy Igazmondó "agy 68 az
Isten utját Igazságban tanítod és nem törődől senki
vel, mert nem tekinted az emberek személyér. :lIoodd
meg tehát nekünk, mlt gondolsz: Szabad-e adót fizet
ni a császárnak, vagy oem? Jézus azonban íellsmerve
lIZ ö ülúokságukat, mondá : :lIIt kísértetek engem, kép-



mutatók? Mutassátok meg nekem az adópénzt! Azok
pedig odanyujtottak neki egy denárt. ts mondá nekik
Jézus: Kié ez a kép és e föllrat? Mondják neki: A
császáré. Akkor mondá nekík : Adjátok meg tehát.
nmt a császáré, a császárnak és ami az Istené, az Is
tennek.

1. Utálatos a farizeusok fellépése. Meg akar
ják fogni Krisztust és mégis a képmutató di
csérő álnokságával szólnak hozzája: Mester!
tudjuk, hogy igazmondó vagy ... De azt várták
tőle, hogy majd elszólja magát és bele kapasz
kodhatnak a szavába. Amikor aztán hallották
igaz tan itását, még inkább dühösek lettek reá!

Ilyenféleképp van a világ manapság is Krisz
tussal. Dicsérik, hogy szép a tana. Himnuszo
kat zengenek a Jézus által hirdetett felebaráti
szerétetről. Amikor aztán annak a Krisztusnak
egész tanítását megismerik és hallják, hogy be
is kell tartani annak valamennyiét. akkor már el
hidegülnek tőle. Amikor megtudják. hogy a ke
reszténység nem zsidógyülölet, hanem Jézus azt
követeli, hogy kerüljük a paráznaságot, gyónjunk
és áldozzunk, bőjtöljünk és szentmisét hallgas
sunk, akkor mindjárt nem tetszik nékik ez a
Krisztus.

Már pedig Jézus tanitásából elhagyni semmit
sem szabad.

2. A farizeusok szaván akarják fogni Jézust.
Valami olyan tanitást akarnak kicsalni belőle,
amellyel ellentétbe hozhatják őt az államrenddel,
vagy a társadalmi békével. Hogy ezt megtehes-



sék, a legveszedelmesebb tárgyról kérdezősködnek
nála: szabad-e adót fizetni a római császárnak?

Ez a kérdés kettős élü volt akkor. A római
császár jogtalanul leigázta Zsídóországot, ugy,
hogy az adófizetés egyben némi elismerése volt
az idegen uralomnak. A kérdés tehát a politika
terén mozgott. Másrészt pedig financiális, vagyis
pénzkérdés volt az adófizetés, mert a nagy adók
az akkori gazdasági életet erősen befolyásolták.
E két területen t politikai és gazdasági téren .a
legnehezebb összeegyeztetni az isteni erkölcs tör
vényeit a mindennapi élet kérdéseiveI.

ts hogyan válaszolt Jézus?
Korántsem mondotta azt, hogy meg kell adni

az adót a császárnak és ezzel el kell ismerni fel
sőbbségét. Meg Bem tiltotta az adófizetést, hogy
ezáltal gazdasági forradalmat teremtsen. Hanem
fölállitotta a krlsztusi erkölcsrend örök törvé
nyét: "Adjátok meg a császárnak ami a csá
száré és Istennek ami az Istené!"

És ezzel mit mondott?
A felsőbbségnek az őt megillető szelgálatot ke

resztény kötelességünk megadni. A felsőbbség
alatt természetesen a törvényes uralkodót kell
tekintenünk, aki Isten akaratából az illető ország
törvényei szerint jogos uralkodó, nem pedig, akit
az utca kegye vagy egyesek zsarnoksága (pl. a
Károlyi-forradalomban) az országra rákénysze
rit. Ennek a jogszerinti uralkodónak megadni a
köteles szelgálatot lelkiismereti ügy és vallásos
kötelesség!

De a földi uralkodó mellett nem szabad el-



feledkezni az égi királyról sem: Istenről. Nem
szabad azt szem előr hagyni, hogy a földi enge
delmességnek határa az Isten szolgálata. Minde
nünk az övé és a földnek annyi jut, amennyit Is
ten enged. Isten nagylelkü ur: minden igyekeze
tünket átengedi a földnek is, csak a bün teriiletét
veszi ki. Ez az a határ, amelynél a földi hatal
masságnak már nem szabad engedelmeskednünk:
ha bünt parancsol.

Ezekből is láthatjuk, hogy a krisztusi erkölcs
amily szép, olyan igazságos is.

3. A mai evangélium tárgyalása a pénz körül
forog. Pénz! Minden időknek ördöge és hatal
massága ez. Az egész emberi élet hajsza pénz
után. A sok bün legtöbbjének mágnese a sok
pénz. A sok nélkülözés és kicsorduló könnyek
hányszor oka: a pénz!? Ez az uralkodó. Van egy
képem, melyen a pénzesláda előtt hódol egy egész
tömeg: fiatal leány mirtuskoszoruját nyujtja fe
léje, a lovag a kardját, festő ecsetjét, iró a toll át,
király a koronáját ... egyszóval, mindenki oda
adja mindenét a pénzért.

És mit mondott Jézus a pénzről?

Beszélt egyszer a dusgazdagról, aki minden
kincse mellett a pokolból nézi a szegény Lázárt,
aki erényei miatt az ég örömeiben részesül. Szólt
másszor a gazdag ifjuhoz, hogy adja el vagyonát
és kövesse Űt a szegénység utján. Ismét említést
tesz a vagyonról az égi életbölcsesség e vezér
igéjének megadásakor: "Mit használ az ember-



nek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pe
dig kárát vanja?"

Hát azt követeli Jézus, hogy dobjuk el ma
gunktól a pénzt?

Nem! Csak azt tárja elénk, hogya pénz magá
ban véve nem boldogit. Azt világitja meg, hogy
a pénz nagy csábitó és birtokában könnyen él·
tér az utról az ember. Krisztus megengedi a pénz
szerzését mindaddig, amig az nem jár bünnel,
vagy nem vezet bünhöz,



Pünkösd IItán 23. vasárnap.

Az Id6ben, mld6n Jézus a sereghez szélott. Ime egy
('16ljáró lépett hozzá és lábaihoz borult mondván:
Uram, a leányom éppen most halt meg, de jöjj, tedd
rá kezedet és élni fog. És Jézus fölkelt és követte öt
tnnltványaíval, És ime egr asszony, kl tizenkét esz
tendö óta vérfolyásban szenvedett, hűtul hozzá járult
és megérintette ruhája szegélyét, 1\Iert - mondá magá
ban: Ha csak ruházatát érintem ls, tueggyögyulok, Jé
1.IIS Iwdlg megfordult és látván öt, mondá : Blzz:\1



leányom! a te hited lllegg~'ó~'ltott téged. És n1l'ggyó
g~'ult az asszony azon órától fogva. És midőn Jé'I.US

az előljáró házába ért és látta a siposokat és a to
longó sereget, mondá : 'I'ávozzatok l mert nem halt meg
a leánr, hanem alszik. l\Iire kinevették őt. S mtutün
a seregkltakarodott, bement, megfogta a kezét (,s a
le:\ny feltámadt. És ennek hire elterjedt azon az
egész vidéken.

1. Egy előkelő zsidó halódó leányához hivta
Jézust. Nagy volt a hite: "Tedd reá kezedet és
élni fog!" - mondotta. És Jézus elindult hoz
zája, visszaadta az életnek a leányt.

Hány hasonlókép aggódó, szomorkodö édes
apa, édesanya van naponta a világon. Dobogó
szivvel lesik kedvesüknek utolsó vonaglását. Ke
züket tördelik, fájdalmasan zokognak, ahelyett,
hogy Jézus erejét hivnák, hogya betegnek leg
alább a lelke éljen, ha már a teste meg is hal.

Mert Jézus ereje ma is odamegy minden hal
dokló ágyához: az utolsó kenet szentségével.
Szinte érthetetlen, hogy akadnak hivő katholiku
sok, akik e szentséget elhany:agolják!

2. A hatalmas ur, aki a mai evangélium sze
rint egykor Jézus elé járult, mélyen meghajolt
előtte. Tisztelettel, figyelemmel viselkedett előtte,
mert tudta, hogy hatalmas ...

De Jézus nemcsak hatalmas, hanem a hatalom
teljessége kezében van, mert Isten. És mi ezt
hisszük és valljuk. És mégis mily tiszteletlenül
jelenünk meg mi előtte, amikor valósággal ott
van előttünk az Oltáriszentségben?

15



Szomorusággal telik meg az ember szive, ami
kor látja, minő egykedvüen, térdhajtás nélkül
jönnek be az emberek az Ur hajlékába, a temp
lomba. Hát még, arnikor beteghez viszik az ut
cán? Milyen csúnya az, amikor csak a kalap szélét
biccenti meg valaki, mintha a harmadik szomszéd
béresével találkozott volna csak.

Jézust imádat iIIeti! Olvasóm! add is meg
néki!

3. Jairus leánya fiatal volt még, bimbójában
halt meg és Jézus föltámasztotta őt.

Érdekes dolog, hogy mindhárom ifju volt még,
akikről névleg tudjuk, hogy az Üdvözitő ujra
életre keltette őket halottaikbóI. Fiatal volt a
naimi ifju, élete közepe felé haladt még csak
Lázár és feslő bimbó volt Jairusnak ma emlege
tett leánya.

Megfontolandó igazság van ebben a körül
ményben. A halál elől semelyik korban sem va
gyunk biztonságban. Az életvidor gyermeket, az
élnivágyó és izmos if jut, a tetterős férfiut épp
ugy eléri, mint a csecsemőt, vagy az aggastyánt.
Ügyeljünk hát magunkra és legyünk elkészülve,
mert egyetlen piIIanatunk sem bizonyos.

4. Az a szegény vérfolyásos asszony szenve
désének 12 évén keresztül mi mindent megpró
bálhatott már, hogy egészséget visszaszerezhes
se. Mennyi orvosságot szedhetett, hány embertől
kért tanácsot? És mindez hiába volt. Jézus ruhá
jának egyetlen ájtatos és hittel való érintése meg
gyógyitotta.



E beteg asszonyhoz hasonló a beteg lélek, az a
lélek, aki gyarlóságokkal, gyengeségekkel, rosszra
való hajlammal van tele. Ha ezektől meg aka
runk szabadulni, legjobb orvosság áll rendelkezés
re: a Jézussal való érintkezés. És ez megtörténik
a szentáldozásban.

Csakhogy ennek a szentáldozásnak a hatása
annál nagyobb, minél készségesebb a lelkünk. Ha
hasonló a beteg asszony lelkéhez. Abban a lélek
ben hit lakott és végtelen bizalom és ezeretet. Ez
legyen a gyakor! áldozó lelkében is!



Pünkösd után 24. vasárnap.

Az Időben mondá Jézus az ő tnnttványaínak : MI
kor majd tehát látjátok, hog~' fi pusztulás undoksága.
melyet Dániel próféta megjövendölt, a szent helyen
áll - aki olvassa, értse, - akkor, akik Judeában
vannak. fussanak a hegvekre ; és aki a háztetőn van.
le ne szálljon, hogy valamit kívlgyen házából; és aki
mezőn vnn, vissza ne térjen, hogy köntösét elvlgye,
Jaj pedig fi viselősöknek és szoptatéknak ama napok
ban! Imádkozzatok tehát, hogy futústok ne történjék
télen, vagy szombaton. Mert nagy saorongatás lesz



akkor, amllyen nem volt világ kezdetétől fogva mínd
eddig, és nem ls leszen. 1;s ha meg nem rövldíttetné
nek ama napok, nem nienekülne meg egy ember sem;
de aklválasztottakért megrövidlttetnek azok a na
poko Akkor, ha valaki azt mondja nektek: Ime, Itt a
KrIsztus vagy amott, ne hIgyjétek. Mert támadnak
hamIs krísztusok és hamis próf~ták, és nagy jeleket
és csodákat mUvelnek, ug~', hogy (ha lehetséges vol
na) még II választottak ls tévedésbe essenek, Ime,
előre megmondtam nektek! Ha tehát azt mondják
nektek: Ime a pusztában van, ne meajetek kl; Ime
odabenn - ne higyjétek. Mert valamint a villám nap
keleten támad és látszlk napnyugotig; ugy lesz az
EmberfIának eljövetele ls. Ahol a hulla van, odagyül
nek a sasok ls. Nyomban pedig ama napok g)"ötrelme
után II nap elsötétedik, és a hold nem adja világát, a
cslítagok lehullanak az égről és az egek eröI megren
dülnek. 1;s akkor feltünlk az Emberfiának jele HZ
égen, és akkor jajveszékel.nek a föld minden nemzet
ségel és látnI fogják az Emberfiát jönni az ég fel
hőin, nagy batatommal és fönséggel. 1;s szétküldI an
gyalait hangos trombítaszöval és egybegylljtlk az ó
váloasztottaH n négy szél felől, az ég egylIt ,~gétől II
másIkig. A fügefáról pedig vegyetek példát! Míkor
üga múr gyenge és levelei klsarjadoztak, tudjátok,
hogy közel van a nyár. Azonképen ti ls, ha mindezt
látjátok, tudjátok, hogy közel van az ajtóban. BI
zony mondom nektek, hogy nem mullk el ez a nem
zedék, mig mindez meg nem történik. 1;g és föld el~
mulnak, de az én Igéim el nem mulnak.

Az üdvözítő Jeruzsálem mellettí hegyek egyí
kén ült tanítványaival és megjövendölte nékik
hazája fővárosának szörnyü pusztulását. Lesve
hallgatták a tanitványok szavait és kíváncsian
kérdezték a részleteket. Akkor mondotta el né-



kik az Ur Jézus a mai evangélium tartalmát,
melyben azonban nemcsak Jeruzsálem pusztulá
sának 'részleteit tárta föl, hanem az Ű isteni jö~
vendőmondása föllebbentette a világ végének
szörnyü bekövetkezéséről is az idő fátyolát.

Ezen evangélium két jövendölést tartalmaz te
hát. Az első része szél Jeruzsálem pusztulásáról.
a második része pedig a világ végéről.

1. Jeruzsálem pusztulásáról.
Az Üdvözitő megjövendölte:
1. Akkor lesz majd Jeruzsálem vége, arnikor

a "pusztulás utálatossága áll majd a szent he
lyen", más szóval: romlottság és gonoszság lesz
urrá a templomban.

2. Ekkor, akik hisznek néki, meneküljenek el
a közeli hegyekbe és kikerülik a pusztulást.

3. Jeruzsálem szorongatása rettenetes lesz, de
Isten megkönyörül rajtuk és a jók kedvéért meg
röviditi a szenvedést.

4. Jeruzsálem pusztulásakor sok tévtanitó fog
föllépni.

Ezek a jövendölések egytől-egyig beteljesed
tek. Jeruzsálemet valóban lerombolták a rómaiak
a templommal együtt. Emberileg pedig az előre
látható nem volt, mert akkor Judeának állapota
elég békés és barátságos volt. Nehezen türték
ugyan az igát, de néhány apró fölkelésen kivül
nagyobb akcióra senki sem gondolt. A jövendö
lésnek minden előbb emlitett része betelt. Igy:

l. A jeruzsálemi templomban az erkölcsi pusz
tulás utálatossága kisértett. A papság megrom-



lott, a farizaikus irásmagyarázat megrontá a hi
tet. A szent helyen a gonoszság volt az ur.

2. A pogány seregek alig jelentek meg a lát
határon, a jeruzsálemi keresztények megemlékez
tek Krisztus jövendöléséről és otthagyták a vá
rost, lakásaikat, vagyonukat és a Pereában lévő
Pellá-ba menekültek és kikerülték a bajt.

3. A város pusztulása tényleg olyan rettenetes
volt, mint Jézus jövendölte. Flavius Josephus
zsidó történeti ró és szemtanu irta le erről a
következőket: A városban 2,700.000 zsidó gyült
össze az ostromkor. Csakhamar nagy lett az
éhség. Egy Mária nevü asszony saját fiát ölte
meg és sütötte meg, hogy el ne pusztuljon. Há
rom hó alatt 115.000 ember pusztult éhen. Utóbb
már ugy hányták ki a holttesteket a falon. Akik
az éhség gyötrelme miatt a városból kiszöktek.
azokat elfogták a rómaiak és a várossal szem
közt lévő hegyeken keresztrefeszitették. A ke
resztrefeszitett zsidók száma akkora volt. hogy
nem találtak már alkalmas fát a környéken. Ez
után a keresztek mindkét oldalára egy zsidót
szegeztek.

4. Az ostrom alatt és előtt is igen sok álmes
siás lépett föl. akik azt állitották magukról, hogy
ők a világ megváltói. Már égett a város, amikor
egy ilyen népbolonditó 6000 hivével együtt a
lángokba vetette magát.

Il. A világ vége.
Épp ily részletességgel megjövendölte az Ur



a világ végét is. Ennek a következő jeleit emelte
ki:

1. Az ég csillagai elhomályosulnak. Az egész
természet tönkremegy. Részes a bűnben, hadd
pusztuljon.

2. Megjelenik majd az égen Jézusnak jele: cl

kereszt. Az a jel, amely miatt kigunyolták e vilá
gon a jó keresztényeket. Az a jel, amely megtes
tesitője vallásunk igazságainak és ezt lemosolyog
ták sokan. Ott fog ragyogni, hogy remegjenek
tőle, a jók meg bizalommal nézzenek reá.

3. Its ekkor a földnek, tehát a gonoszságnak
fiai sirni, jajgatni fognak. Látják majd, kinek
lett igaza: nekik-e, vagy a vallás tanainak. Sir
nak majd szégyenükben, mert nyilvánvalóvá lesz
minden bünük, még az is, melyről e földön rajtuk
kivűl senki sem tudott. Micsoda szégyenl Nem
csak ismerőseik, az egész világ megismeri majd
gyalázatukat l

4. Megjelenik Jézus. Nem a szelid Jézus. Nem
a bünbocsátó Jézus, hanem az igazságos, itélő
biró. Az, aki mindent tud, még a legelrejtettebb
gondolatokat is. Az, aki előtt nem maradhat bot
lás megtorlás nélkül, mert maga a szentség és
igazság.

6. Összegyűjtik angyalai a j6kat, hogy :1

mennyországba vigyék. Mily örvendező csapat
lesz ez majd l

...
Az Ur Jézus jövendölése kettős hatással legyen

reánk.



Erősítsen meg hitünkben: Jézus valóban Isten
fia volt. Csak az ő természetfeletti értelme ha
tolhatta által a jövő fátyolát ily pontossággal. Is
tenségének valóságát be tudjuk bizonyitani !

Remegtessen meg bennünket a világ végének
gondolata. Egy jámbor remete hosszu életet től
tött a pusztában elmélkedve, mégis összeborzadt,
valahányszor a világ végére gondolt. Bizony
bizony, mi lesz velünk majd akkor? Hogyan né
zünk a keresztre, bizalommal, vagy rémülettel?
Hogyan néz majd reánk Krísztus, szeretettel,
vagy utálattal? Ott leszünk-e majd a kiválasz
tottak között az égi csapatban? Tőlünk függ
és attól, hogyan élünk!
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