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I.

Egész tökéletességünk abban áll, hogy
szeressüle a mi legszeretetreméltóbb Iste
nünket: a szeretet és tökéletesség köteléke
(Kolossz III. 14.). Az Isten iránt való sze
rétetnek egész tökéletessége pedig abban
áll, hogy akaratunkat egyesitsük az ő leg
szentebb akaratával. A szerétetnek az a fő

hatása, mondia Areopagita szt. Dénes,
hogy egyesíti azok akaratát, kik egymást
szeretik, úgy hogy ezután már egy és
ugyanaz lesz az akaratuk. (De Dív. Nom.
c. 4.) És azért miuél jobban egyesül valaki
az isteni akarattal, annál nagyobb lesz a
szeretete. Isten ugyan kedvét találja az ön
megtagadásban, elmélkedésben, szent áldo
zásban, a felebaráti szeretet cselekedeteí-
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ben; de mikorj Ha ezek az ő akarata sze
rint történnek. Ha azonban figyelmen
kivül hagyjuk Isten akaratát, akkor nem
csak hogy nem fogadja kegyesen, hanem
még utalja és bünteti őket. Ha két szolga
közül az egyik egész nap pihenés nélkül
dolgozik, de mindent a maga módia szerint
akar tenni, a másik ellenben kevesebbet
fárad, de mindenben engedelmeskedik:
uruk bizonyára ezt a másodikat fogja sze
retni és nem az elsőt. Hogy szelgálnának
a mí cselekedeteink Isten dicsőségére, ha
nem történnek az ő tetszése szerint'l Az
Ül' nem áldozatokat akar, mondia a pró
féta Saulnak, hanem engedelmességet az ő

kivánságaival szemben: Vajjon az Úr égő

és békeáldozatokat kiván-e és nem azt-e
inkább, hogy engedelmeskedjenek az Úr
szavánakt Nem akarni engedelmeskedni
ob-an, Illint a bálványozás bűne. (Kir. I.
15. 22-23.) Az az ember, aki Isten akara
tára való tekintet nélkül a maga akarata
szerint akar cselekedni, a bálványimádás
nak egy nemét követi el, mivel akkor
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Isten akaratának imádása helyett bizonyos
módon a maga akaratát imádja.

Az tehát a legnagyobb dicsőség, amit
mi Istennek adhatunk, ha mindenben az ő

szent akaratát teljesítjük. Édes Megvál
tónk, aki azért jött a földre, hogy meg
szilárdítsa Isten dicsőségét, főképpen erre
tanított bennünket saját példájával. Ime
szent Pál szerint, hogy beszél Atyjához:
Aldozatot és ajándékot nem akartál, testet
pedig alkottál nekem. Akkor mondám:
Ime jövök! hogy cselekedjem Isten a te
akaratodat. (Zsid. 10. 5-7~) Nem kellettek
neked azok az áldozatok, melyeket az em
berek bemutattak; hanem azt akartad,
hogy föláldozzam neked testemet, melyet
nekem adtál: íme kész vagyok megtenni
a te akaratodat. És újra, meg újra kijelen
tette, hogy nem azért jött a földre, hog)'
a maga akaratát, hanem egyedül azért,
hogy Atyja akaratát teljesítse: Leszállot
tam mennyből, nemhogy az én akaratomat
cselekedjem, hanem annak akaratát, aki
engem küldött. (Jin. VI. 38.) S azt a szere-



tetet, mellyel Atyja iránt viseltetett, éppen
azáltal akarta kijelenteni a világnak, hogy
engedelmeskedett az ő akaratának, mikor
őt áldozatul kivánta a kereszten az embe
.rek üdvösségeért. Ezt a gondolatot fejezte
ld a kertben, midőn szembement ellensé
geivel, kik azért jöttek, hogy elfogják és
a halálba vezessek: Hogy megismerje a
világ, hogy szerotern az Atyát és amint
parancsot adott nekem az Atya, úgy ese
lekszom. Keljetek föl, meniünk el innét.
(Ján. XIV. 31.) S arról ismeri meg, mon
dotta, hogy ld az ő testvére, ha valaki tel
jesíti Isten akaratát: Aki Atyám akaratát
cselekszi, az az én atyámfia. (Mát. XII. 50.)



II.

A szentek mindnyáian arra fordították
Iegfőbb gondjukat, hogy! Isten akaratát
teljesítsék, jól tudván, hogy ebben áll a
lélek egész tökéletessége. Boldog Szuzó
Henrik azt mondotta: Isten nem azt
akarja, hogy bővelkedjünk világosságban,
hanem azt, hogy mindenben alávessük ma
gunkat az ő akaratának. És szt. Terézia:
Mindaz, amire törekednie kell annak, aki
magát az imádságban gyakorolja, nem
más, mínt hogy egyesítse saját akaratát
az isteni akarattal s legyen meggyőződve,

hogy ebben áll a legnagyobb tökéletesség.
Aki ezt kiváló mértékben gyakorolja,
nagy ajándékot kap Istentől, folyton
előbbre halad a benső életben. Boldoz
Son cino Stefania, szt. Domonkos-rendi
apáca, midőn egy nap látomásban a
rnennyországba vitetett, néhány elhunyt



személyt, kiket egykor ismert, aszerafok
közott pillantott meg s azt a főlvilágosi

tást kapta, hogy a dicsőség ily magas fo
kára azért emelkedtek, mert a fö1aön tel
jesen egyesültek Isten akaratával. :És az
előbb említett bold. Szuzó Henrik magáról
szólva azt mondotta: Inkább akarok a
föld leghitvánvabb férge lenni Isten aka
ratával, mint szeráf a magaméval.

Ezen a földön a menny boldog. lakóitól
kell megtanulnunk, mikópp szeressűk Is
tent. A tiszta és tökéletes szeretet,"mellyel
a boldog lelkek az égben Isten iránt visel
tetnek, az ő akaratával való tökéletes egye
sülésben nyilvánul, Ha a szerafok Isten
akaratának ismernék meg azt, hogy az
egesz örökkévalóságon út a tengerpartok
fövenyének fölhalmozásával s a kertek
füveinek tépdesésével foglalkozzanak, szi
"esen s teljes gyönyörüségg(~l tennék meg.
Továbbá, ha Isten értésükre adná, hogy
menjenek égni a pokol tüzébe, haladékta
lanul levetnék magukat abba a mélységbe,
hogy az isteni akaratot teljesítsék.



Jézus Krisztus is arra tanított bennün
ket, hogy ezért imádkozzunk, tudniillik,
hogy Isten akaratát teliesitstik a földön,
amint a szentek teljesítik a. mennyben:
Legyen meg a te akaratod, miképpen
mennyben, azonképpen a földön is. C\11íté
6. 10.)

Az Úr Dávidot szíve szerint való férfiú
nak nevezte, mert Dávid nundenben lel
jesítette az ő akaratát: 'I'aláltam szivem
szerint való férJiút, ki megcselekszi nrin
den akaratomat. (Ap. csel. 13. 22.) Dávid
mindig kész volt arra, hogy Isten akaratát
teljesítse, amint maga gyakran megval
lotta: Kész az én szívem Isten! kész az én
szivem. (Zsolt. 107-1.) S másért nem ese
dezett az Úrhoz, mint azért, hogy tanítsa
meg őt akaratának teljesítésére: 'Taníts
meg engem akaratodat cselekednem.
(Zsolt. 142-10.)

Az isteni akarattal való tökéletes egye
sülésnek egyetlen indulata elég arra,
hogy szentté tegyen bennünket. Ime, mi
alatt Saul az Egyházat üldözi, Jézus



Krisztus megvilágosítja és megtéritl őt.

S mit tesz, mit mond Saul~ Nem tesz mást,
mint fölajánlja magát az ő akarata telje
sítésére: Uram! mit akarsz, hogy csele
kedjem ~ Es lám, az Úr választott edény
nek, a nemzetek apostolának nevezi őt:

Nekem választott edényem ő, hogy hor
dozza nevemet a pogányok előtt. (Ap. csel.
9. 15.) Aki ugyanis akaratát Istennek adja,
az neki adja mindenét; aki neki adja hol
miját alamizsnával, vérét önmaga ostoro
zásával, életét bőjttel, az csak egy részt
ad Istennek abból, amije van; de aki neki
ajándékozza akaratát, az míndent oda.
ajándékozott s így szélhat hozzá: Uram,
szegény vagyok, de neked ajándékozom
míndazt, amim van; s neked adván akara
tomat, már nincs egyebem, amit odaadhat
nék. De éppen ez minden, amit Isteniink
tőlünk kiván: Add nekem, fiam, a te szive
det. (Péld. 23. 26.) Píam, mondia az Úr
mindegvikünknek, add nekem szívedet,
azaz akaratodat. Semmi mást, hála Isten
nek - mondia szerit Ágoston - nem tu-



dunk neki Iölaránlani, minthogy azt mond
juk neki: a tied legyek. Igen, semmi ked
vesebb dolgot sem nyujthatunk Istennek,
mint ha így szélunk hozzá: Uram, a tied
akarunk lenni, neked ajándékozzuk egész
akaratunkat, engedd megértenünk, mit kl
vánsz tőlünk s mi azt megtesszük.

~
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III.

Ha tehát teljesen kedvében akarunk
járni Isten szivének, törekedjünk mindeu
ben az ő isteni akaratához alkalmazkodni
s nemcsak alkalmazkodni, hanem egye
sülni is vele mindabban, amit Isten rendel.
Az alkalmazkodás azt hozza magával,
hogy akaratunkat Isten akaratához füz
zük, de az egyesülés többet jelent: azt,
hogy az isteni akaratból s a magunk akara
tából egyet alkotunk, úgy, hogy nem aka
rnnk mást, mint amit lsten akar s egyedül
Isten akarata a mi akaratunk Ez a töké
letesség teljessége, amely után folyton vá
gyakoznunk kell; ez legyen célja minden
tettünknek, minden vágvunknak. elmélke
désiinknek és imádságunknak. Erre nézve
kell segítségül hívnunk minden szent
pártfogónkat. őrzőangyalunkat,mindenek
fölött Isten anyját, Máriát, aki azért volt



a legtökéletesebb az összes szentek közőtt,

mert a legtökéletesebben karolta át mindig
Isten akaratát.

De a dolog veleje abban van, hogy
Isten akaratát szives örömest fogadjuk
mindenben, ami csak velünk történik, akár
megfelel az vágyainknak, akár ellenkezik
velük. Abban, ami jól esik, még bűnösök is
könnyen tudnak egyesülni az isteni aka
rattal, de a szentek egyesülnek vele oly
dolgokban is, melyek ellenükre vannak s
nem tetszenek az önszeretetnek. Ebben
látszik meg Isten iránt való szeretetünk
tökéletessége. Azért mondotta a tiszteletre
méltó Avila János: Többet ér egy "áldott
legyen az Isten" a: balsorsban, mint ezer
hálaadás akkor.: mikor dolgunk jól megy.

Egyesülnünk kell továbbá Isten akara
tával nemcsak azokban a kedvezőtlen dol
gokban, melyek közvetetlentil Istentől szár
maznak, aminők a betegség, lelki elhagya
tottság, szegénység, rokonok halála és más
hasonlók, hanem azokban is, melyek az
emberek révén érnek bennünket, mint pél-



dául a megvetés. gyalázat, igazságtalan
ság, lopás s mindennemü üldözés. E tekin
tetben meg kell értenünk, hogy amikor
valaki megsért bennünket hírnevünkben.
beesületünkben, javainkban, jóllehet az Úr
nem akarja az illetőnek a bűnét, mind
azonáltal akarja a mi megalázásunkat, n
rui szegénységünket, a mi önmegtagadá
sunkat.

Kétségbevonhatatlan hitigazság, hogy
míndaz, ami a világon történik, Isten aka
ratából történik. Én, az Úr, ki világos
ságot hozok elé és sötétséget teremtek,
békességet szerzek és rosszat idézek elé.
(Sz. 45. 7.) Istentől jő minden jó és minden
l'OSSZ, azaz minden ránk nézve kedvesőt

len dolog, malyeket mi hibásan nevezünk
rossznak, mert valóságban jók, ha az ő

kezéből fogadjuk őket,

Jön-e a városra veszedelem, melyet az
Úr nem küldött] - mondotta Amosz pró
féta (3, 6). S már előbb mondotta a Bölcs:
A jó és rossz, az élet és halál az Istentől

vannak. (Jéz. Sir. f. ll. 14.) Igaz, amint azt



előbb mondottam, hogy amikor egy ember
téged igazságtalanul megsért, Isten nem
akarja az ő bűnét és nem működik közre

az ő akaratának gonoszságával, hanem
csupán ahhoz a külső cselekedethez nyuj tja
általánosságban közreműködését, amellyel
téged megüt, megrabol vagy megsért. Ugy
hogy azt a sérelmet, amelyet szenvedsz, ~7.

Isten bizonyosan akarja s az ő kezéből jön
rád. Azért mondta az Úr Dávidnak, hogy II
a szerzője azoknak a sértéseknek, amelye
ket Absolon követett el ellene, úgyannyira,
hogy még feleségeit is szemeláttára el
ragadta tőle és pedig hűneinekbüntetéséül:

Ime gonoszat támasztok rád, a te házadból

és elveszem feleségeidet szemed előtt és
felebarátodnak adom. (Kir. 2. 12-tl.)
Azért mondotta a zsidóknak is, akikre
gonoszságaik büntetéséül ae asszirokat
küldöte, hogy kifosszák és elpusztítják
őket: Asszur haragom vesszeje, parancsot
adok neki, hogy vegyen zsákmányt és ra
gadjon prédát. (Sz. 10. 5-6.) Ehhez szent
Agoston a következő magyarázatot füzi:



Az Ő gonoszságuk mintegy az Isten bárdja
lett. (37. zsoltárhoz.) Isten az asszirok go
noszságát használtafől, mint valamely fe.i
szét a zsidók megbüntetésére. S maga az Úr
J ézus is azt mondotta szent Péternek, hogy
az ő szenvedése és halála nem csupán HZ

emberektől származik, hanem egyszersmind
Atyjától is: A poharat, melyet nekem
Atyám adott, ne igyam-e meg. (Ján. 18. 11.)

Mikor .Ióbhoz hírhozó érkez-ett (kiben az
ördögöt gyanítják) s jelentette neki, hogy
a szabeusok elrabolták mindenét, fiait meg
ölték, mit válaszolt a szenU Az Úr adta,
az Úr elvette. (1. 21.) Nem mondotta, hogy
az Úr adta nekem fiaimat, javaimat és a
szabeusok elragadták tőlem, hanem: Az Úr
adta nekem őket, az Úr vette el őket,

mert jól tudta, hogy az a veszteség Isten
akarata volt. Azért hozzátette: Amint a~

Úrnak tetszik, úgy lőn; legyen áldott az
Úr neve. (U. o.) Nem !Így kell tehát tekin
tenünk a bajokat, melyek bennünket érnek,
mintha véletlenül vagy az emberek bűne

által történtek volna, hanem legyen szí-



Járd meggyőződésünk, hogy ami csak ve
Jünk történik, minden az Isten akaratából
történik. Mindaz, ami itt a mi akaratunk
ellen történik, tudd meg, hogy nem törté
nik másképp, csakis az Isten akarata foly
tán. (Szent Ágoston a 148. zsoltárhoz.)
Epilektusz és Atho, Krisztus Jézus boldog
vértanúi, mikor a zsarnok kínpadra vonta,
vaskampókkal tépte és égő fáklyákkal per
zselte őket, egyre csak azt mondogatták:
Uram, történjék velünk a te akaratod. És
a vesztőhelyre érkezve, magas hangon
kiáltották: Légy áldott örök Isten, mert
mindenben a te akaratou történt velünk.

t·:"·'- ,.,
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IV.

Cezárius beszéli (Lib. 10. c. 6), hogy egy
szerzetes, jóllehet külsőleg semmiben sem
különbözőtt a többiektől. mégis a szent
ségnek oly fokára jutott. hogy csupán
ruhájának érintésével meggyógyította n.
betegeket. Elüljárója ezen csodálkozva,
egy napon megkérdezte tőle, hogyan mű

vel ily csodákat, noha életmódja nem
tökéletesebb a többiekénél. A szerzetes azt
válaszolta, hogy ő maga is csodálkozik
rajta és nem tudia az okát. De hát inicsoda
áhitatgvakorlatot végzel i - kérdezte az
apát. - A jó szerzetes erre azt felelte,
hogy semmit, vágy nagyou keveset tett,
csupán arra volt mindig nagy gondja,
hogy csak azt akarja, amit Isten akar; s
az Úr megadta neki azt a kegyelmet,
hogy akaratát mindig teljesen ráhazvia
Isten akaratára. A szer~ncse, mondotta,



nem emel föl s fl szerenceétlenség nem vel'
le, mert mindent lsten kezéből fogadok s
arra a célra irányul minden imádságom,
hogy az ő akarata tökéletesen teljesüljön
bennem. Bs ae a kár se bántott, mondotta
az előljáró, melyet a minap okozott az a
bizonyos ellenségünk, aki fölgyujtotta bir
tokunkat. hol gábonánk és állataink voltak
s ezáltal kenyeriinktől fosztott meg ben
nünkett Nem, atyám, felelte; hanem ellen
kezőleg, hálát adtam Istennek, amint ha
sonló esetekben tenni szoktam, tudván,
hogy Isten mindent az ő dicsőségére s a
mi nagyobb javunkra tesz vagy enged meg
s épp ezért mindíg meg vagyok elégedve
mindennel, ami történik. Midőn az apát ezt
hallotta és látta abban a lélekben a tökéle
tes megegyezést Isten akaratával, többé
nem csodálkozott azon, hogy oly nagy cso
dákat tesz.

Aki így cselekszik, az nemcsak szentté
lesz, hanem már a földön szakadatlan
békét élvez. Nagy Alfonz, Arragonia ki
rálya, a legbölcsebb fejedelem, egy napon
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kérdeztetvén. hogy mely embert tartja
legszerencsésebbnek ezen a világon, így
válaszolt: "Azt, aki magát az Isten akara
tára hagyja és mindent, akár kedvező, akár
kedvezőtlen is az, az ő kezéből fogad. Az
Istent szeretőknek minden javokra szol
gál. (Róm. 8. 28.) Azok, kik Istent szere
tik, rnindig megelégedetten élnek, mert
minden gyönyörüségük az, hogy még a
kedvezőtlen dolgokban is Isten akaratát
teljesítik és így maguk a bajok megelé
gedésükre szelgálnak abban a gondolat
hin, hogy őket elfogadva kedvére tesznek
3Z Ő szeretett Uruknak. Nem szomorít.ia
meg az igazat, akármi történjék rajta.
(Péld. 12. 21.) ~s valóban, mi elégíhet kí
valakit jobban, mint ha látja, hogy betel
jesült mindaz, amit akarl Már pedig, ha
valaki nem akar mást, csak amit Isten
akar, minthogy a világon minden - II bűnt

kivéve ..- Isten akaratából származik,
természetszerűlegmindig az történik, amit
32) illető akar. Az atyák életében szó van
eg~r polgárról. kinek földje mindig több



termést hozott, mint másoké. S midőn kér
dezték tőle, hogy honnan van ez, azt vála
szolta, hogy nincs benne sennni csodálni
való, mert neki mindig olyan időjárása

van, aminőt ő akar. Hogyan'l Hát úgy,
felelte, hogy én nem akarok más időt,

csakis olyant, aminőt Isten akar, s amint
én azt akarom, amit Isten akar, úgy ő meg
adja nekem azt a termést, amelyet én aka
rok. A megnyugvó lelkek, mondia Szal via
nusz, ha megaláztatnak, ezt akarják; ha
szegénységet szenvednek, szegények akar
nak lenni, egyszóval akarják mindazt, ami
velük történik és azért boldogok ebhen aa
életben.

Megalázottak ~ Est akarják. Szegények?
Gyönyörűségük telik a szegénységben. Te
hát boldogoknak kell őket mondanunk. Jön
a hideg, a meleg, az eső s a szél s az, aki
egyesülve van Isten akaratával, azt
mondia: akarom, hogy hideg legyen,
hogy meleg legyen, hogy szél fújjon, hogy
eső essék, mert Isten is ezt akarja. SJI;C
génység, üldözés, betegség éri, halála jön;



s mindezekre csak ez a szava: Szegény,
üldözött, beteg akarok lenni s a halált is
akarom, mert az Isten is ezt akarja.

Ez az a szép szabadság, melyet Isten fiai
élveznek s amely többet ér minden ural
kodásnál s a föld mimlen királyságánál.

Ez az a nagy békesség, amely a szentek
osztályrésze s amely felülhalad minden
értelmet. (Filipp. 4. 7.) Felülmulja az érzé
kek miuden gvőnyőrét, mindcn mulatsá
got, lakomát, dicsőséget s a világ minden
más örömét. Exek ugyanis csak az érzéke
ket izgatják s csupán azokhan a pillana
tokban, amelyekben élvezik őket; oe inivel
hogy üresek és mulandök, nem elégítik
ki a lelket, amely az igazi megelégedettség
székhelye, hanem inkább gyötrelmet okoz
nak neki. Azért kiált föl fájdalmasan Sala
mon, miután teljesen kiélvezte az efaita
világi gyönyörőket. De ez is hiuság és a
lélek gyötrelme. (Péld. 1. 14.) A bolond,
montlia a Szentlélek, mint a hold változik,
a bölcs a bölcsességben marad, mint a nap.
(Jéz. Sir. 27. 12.) A bolond, azaz a bűnös,



változékony, mint a hold, mely ma nő, hol
nap fogy; ma nevetni látod őt, holnap
pedig sírni; ma szelid, holnap pedig dühös,
mint a tigris. S mitől van ez~ Mert meg
elégedettsége a szereneséfől, vagy szeren
csétlenségtől függ, amely őt éri s azért vál
tozik ő is, mint ahogyan változnak körül
ményei. De az igaz, mint a nap, mindig
egyformán derült, bármi történjék is vele;
mert az ő megelégedettségének alapja,
hogy Isten akaratával egyesül s azért
zavartalan békességnek örvend. És a földön
békesség a [óakaratu embereknek. (I..uk. 2.
15.) Mondotta az angyal a pásztoroknak.
És kik ezek a jóakaratú emberek, ha nem
azok, kik mindig egyesülve vannak Isten
akaratával, arnelv a Iegnagyobb mérték
ben jó és tökéletes! Istennek jó, kedves és
tökéletes akarata. Igen, mert Isten nem
akar mást, mint a legjobbat, a legtökélete
sebbet.

e",',
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V.

A szentek azáltal, hogy Isten. akaratá
val egyesültek, már e földön a paradicsom
előízét élvezték. A régi atyák - mondia
szent Dorotheusz - nagy békességben él
tek, mivelhogy mindent Isten kezéből fo
gádtak. Pazzi szent Mária Magdolna, iui
kor kiejteni hallotta e szót, hogy Isten
akarata, oly nagy vigasztalást érzett, hogy
a szeretet elragadatásában egészen magán
kivül lett. Igaz, nem hiányzanak a fájdal
mak, melveket kedvezőtlen dolgok okoz
nak s melyeket érzékiségünk kénytelen
érezni; de aa csak az alsó részben történik,
a lélek felsőbb részében azonban béke és
nyugalom uralkodik, minthogy az akarat
egyesülve van Isten akaratával. Örijmete·
ket senki sem veszi el tőletek. Örömetek
teljes legyen. (Ján. 16. 22. és 24.) Aki foly
ton egyesülve van az isteni akarattal,



annak teljes és szakadatlan öröme van,
teljes, mert - mint föntebb mondottuk 
mindene megvan. amit akar; szakadatlan,
mert ezt az örömet senki sem veheti el
tőlünk, minthogy senki scm akadályoz
hatja meg, hogy az történjék, amit Isten
akar.

P. Tauler János beszéli magáról, hogy
sok éven át kérte az Urat, hogy küldiön
neki valakit, aki őt az igazi lelkiéletre
megtaníeia. S íme egy napon szót hall,
mely ast mondia neki: Menj ebbe és ebbe
a templomba s ott megtalálod azt, amit
kértél. Elmegyen tehát a templomba s ott a
kapuban eg~' nyomorult, mezitlábas, tető

től talpig rongyos koldust talál. üdvözli
őt: Jó napot, barátom. A szegény válaszol:
Uram, én nem emlékszem, hogy valaha
rossz napom lett volna. Tauler folytatja:
Az Isten adjon boldog életet neked. Amaz
pedig így felel: De hisz én nem voltam
soha boldogtalan. S azután hozzátette:
Halld, atyám, nem hiába mondtam én,
hogy még sohasem volt rossz napom.



Mert amikor éhezem, dicsérem az Istent;
nnikor eső vagy hó esik, áldom őt; ha
valaki megvet. elűz magától, vagy más
valami nyomoruság ér, mindig dicsőítem

érte az Istenemet. Azt mondtam azután,
hogy sohasem voltam boldogtalan s ez
igaz is. Mert hozzá vagyok szokva, hogy
mindazt fönntartás nélkül akarjam, amit
Isten akar, azért mindazt, ami velem tör
ténik, - akár édes, akár keserű - öröm
mel fogadom az Ö kezéből, mint olyat, ami
rám nézve legjobb s ez az én boldogságom.
És ha Isten .- viszonzá 'I'auler - el akarna
kárhoztatni, mit szólnál hoazá'l Ha Isten
azt akarná, válaszolt a koldus, akkor én
alázatossággal és szerétettel átkarolnám
az én Uramat és oly erősen tartanám, hogy
ha a poklokra akarna taszitani, kényte
len volna velem jönni s így aztán édesebb
lenne nekem, hogy vele vagyok a pokol
ban, mintha nála nélkül a menny minden
gyöllyörüségét 'birnám. R aztán hol talál
tad meg az Istent! - kérdezte tőle Tanler.
Ott találtam meg őt, - felelte a koldus-



ahol elhagytam a teremtményeket. Ki vagy
hát te' S a szegény így válaszolt: Király
vagyok. S hol a királyságod7 Lelkemben,
hol mindent rendben tartok s a szenvedé
lyek engedelmeskednek az észnek, az ész
pedig az Istennek. Végül azt kérdezte tőle

'I'auler, hogy rui segítette őt erre a nagy
tökéletességre. A hallgatagság, válaszolta
a koldus: hallgattam az emberek előtt,

hogy beszéljek Istennel s az egyesülés az
én Urammal, melyben megtaláltam és meg
találom békességemet. Egyszóval azáltal
volt ilyen ez a szegényember, hogy egye
sült az isteni akarattal; s szegénységében
bizonyára gazdagabb volt, mint a föld
minden uralkodója és szenvedéseiben bol
dogabb, mint az összes világi emberek az
ő élvezeteikben. Ö, mily nagy azoknak bal
gasága, kik ellenkeznek az isteni akarattal;
mennyi nehézséget kell eltürniök, mint
hogy senki sem akadályozhatja meg, hogy
Isten rendelései teljesedésbe ne menienek.
Ki áll az ő akarata ellen~ (Róm. 9. 19.)
Hozzá még gyümölcs nélkül kell türuiők,



sőt nagyobb büntetéseket vonnak magukra
a jövő életben és nagyobb nyugtalanságot
ezen a világon. Ki állott ellene és volt
békessége'[ (Jób. 9. 4.) Kiáltson bár az a
beteg fájdalmaiban, ahogy akar; szálljon
pörbe az Istennel as a szegény a maga
nyomoruságában s dühőngiön, káromkod
jék, amennyire csak tetszik neki, mit ér
el vele, hacsak nem azt, hogy baját meg
kétszerezi l Mit keresel szegényember,
mikor jó dolgokat keresel, mondia szent
Agoston, keresd azt az egy jót, amelyben
benne van minden ró. Mit keresel, szegény
ember, Jsteneden ldvilU: Találd meg az
Istent, egyesülj vele, simuli hozzá szorosan
akaratoddal s boldogan élsz mindig itt és
az örök életben egyaránt.



VI.

És végre is mit akar Istenünk, ha nem
a mi javunkat1 Kit találhatnánk, aki job
ban szeret bennünket Istennéll Nem akar
ő mást, mint azt, hogy necsak senki el ne
vessz-en, hanem mindenki üdvözüljön és
mindenki szentté legyen. Nem akarván,
hogy valaki elvesszen, hanem, hogy min
denki bűnbánatra térjen. (P ét. II. 3. 9.) Az
Isten akarata a ti megszentesüléstek, (Tesa
1. 4. 3.) Isten dicsőségét helyezte a mi
Javunkba. Minthogy ugyanis természeté
nél fogva végtelen jóság, mint szent Leó
mondia: Isten, kinek természete a jóság
s a jóság természeténél fogva kiáradni
kiván.: Istennek legfőbb vágya' az, hogy
a maga javainak s a maga boldogságának
:részeseivé tegye a lelkeket. S ha meg
próbáltatásokat küld reánk az életben,
azok is rnind csak a mí javunkért vannak.



Minden javokra szolgál. (Róm. 8. 28.) Még
a büntetések is, mondia szent Judit, nem
romlásunkra jönnek Istentől, hanem azért,
hogy megjavuljunk és üdvözüliünk. J ob
bulásunkra és nem vesztünkre lenni higy
jük. (Jud. 8. 27.) Az Úr jóakaratával vesz
körül bennünket, hogy megmentsen az
örökkévaló bajoktól. Uram! jóvoltoddal,
mint paizzsal környékeztél minket. (Zsolt.
5. 13.) Nemcsak óhajtja üdvösségünket,
hanem gondoskodik is róla. Az Úr gondos
kodik felőlem. (Zsolt. 39. 18.) Mit tagadna
meg tőlünk ai az Isten, - mondja szent
Pál - aki még saját fiát is nekünk adta'i
Ki még tulajdon fiának sem kedvezett, ha
nem mindnyájunkért adta őt, hogyne aján
dékozott volna ővele nekünk mindeneket
is. (Róm. 8. 32.)

Ezzel a bizalommal kell tehát Isten ren
delkezéseire hagyatkoznunk, melyek mind
a mi javunkra vannak. Mondiuk mindig,
minden dologban, ami bennünket ér:
Emiatt békességben nISZOll}· és megnyug
szom, mert te, Uram, kiváltképpen meg-



erősítettél engem a reménységben. (Zsolt.
4.) Bizzuk tehát magunkat egészen az ő

kezére, mert neki bizonyára gondja lesz
ránk: Minden szorgoskodástokat ő rája
bízván, mert neki gondja van rátok. (Pét,
T. 5. 7.) Gondoljunk tehát Istenre, az í,
akaratának teljesitésére, hogy ő is ránk,
a mi javunkra gondoljon. Leányom, mon
dotta az Úr sienai szent Katalinnak, gon
dolj rám és én mindig rád fogok gondolni.
Mondiuk gyakran a szent Jegyel'lsel: Az
én szerelmesem az enyém és én az övé.
(Énekek éneke 2. 16.) Az én szerelmesem az
én javamra gondol s én sem gondolok
másra, mint arra, hogy neki kedvét keres
sem s egyesüljek mindenben az ő szent
akaratával. Szent Nilus apát azt mondotta,
hogy nem kell az Urat arra kérnünk, hogy
teljesitsa azt, amit mi akarunk, hanem
nrra, hogy teljesüljön bennünk az ő aka
rata. S mikor bajok érnek bennünket, fo
gadjuk azokat miudig Isten kezéből, nem
csak türelemmel, hanem örömmel az apos
tolok példájára, nkik örvendezve menének



a gyülekezet elől, mivelhogy méltókká
lettek Jézus nevéért gyalázatot szenvedni.
(Ap. csel. 5. 41.) S mi okoshatna nagyobb
megnyugvást egy léleknek, akire valami
féle nyomoruság nehezedik, mint ha tudja,
hogy annak szives, készséges elviselésével
a lehető legnagyobb mértékben kedvébe
jár Istennek l A lelki élet mesterei azt
mondiák, hogy Isten szivesen veszi ugyan,
hogy némely lelkek szenvedni óhajtanak
az ő kedvéért, mindazonáltal jobban tet
szik neki azoknak közömbőssége, akik sem
örülni, sem szenvedni nem akarnak, hanem
egészen belenyugosznak az ő szent akara
tába és nem kivánnak mást, mint teljesí
teni azt, amit ő akar.

Ha tehát, jámbor lélek, Istennek tet
szeni s e földön megelégedett életet akarsz
élni, egyesülj mindig és mindenben az
isteni akarattal. Gondold meg, hogy ren
detlen és keserű életed minden bűne onnan
származott, mert eltávoztál Isten akaratá
tól. Mostantól kezdve tehát karold át Isten
nek tetszését és mondd mindabban, ami



veled történik: Úgy van, Atyáml mert így
tetszett neked. (Máté] 1. 26.) Igy történjék,
Uram, mert ez a te tetszésed. Midőn

érzed, hogy valamely kedvezőtlen esemény
megzavar. gondolj arra, hogy az Úrtól jött.
és mondd: Igy akarja Isten és aztán légy
nyugodt. Elnémultam és nem nyitottam
föl számat, mert te cselekedted (Zsolt. 38.)
Uram, minthogy te cselekedted, én nem
szólok, hanem elfogadom. Erre a szándékra
kell irányítanod minden gondolatodat és
imádságodat, vagyis légy rajta, az elmél
kedésben, szent áldozáskor s az Oltári
szeritség látogatásakor mindig kérd Istent,
hogy adja meg a kegyelmet, hogy az ő

akaratát teliesíthesd. És ajánld föl maga
dat folyvást, mondván: Ime itt vagyok.
Istenem, tedd velem és mindenemmel azt.
amit akarsz. Ez volt szent Terézia állandó
gyakorlata; napjában legalább ötvenszer
fölajánlotta magát Istennek. hogy rendel
kezzék vele úgy, amint neki tetszik.

Ö, mily boldog leszel, olvasóra, ha min
dig így cselekszel! Kétségtelenül szentté
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Leszel s életed megelégedett s halálod még
boldogabb lesz. Midőn valaki másvilágra
költözik, minden reményünk, melyet üdvö
zülése felől táplálun k, azon alapszik, hogy
megadással Játtuk-e őt meghalni, vagy
nem. Ha te, amint életedben mindent öröm
mel fogadtál az Isten kezéből, a h-alált is
épp oly szivesen karolod át, hogy teljesítsd
az ő isteni akaratát, bizonyára üdvözülni
fogsz és szeritként hajsz meg. Hag-yatkoz
zunk tehát mindenben annak az Úrnak
tetszésére, aki legbölcsebb létére tudja,
mi a legjobb ránk nézve; s minthogy ki
mondhatatlanul szeret, - hisz éTtét adta
irántunk való szeretetből - akarja is azt,
ami ránk nézve a legjobb. Legyünk tehát
abban a biztos meggyőződésben, mondia
szent Vazul, hogy Isten hasonlíthatatla
nul jobban gondoskodik a mi [avunkrót,
mintseru azt mi magunk tenni vagy óhaj
tani tudnők.



VII.

Lássuk már most a gyakorlatban, hogy
mily dolgokban kell egyesülnünk az Isten
akaratával. Először egyesülnünk kell vele
azokban a természeti dolgokban, melyek
kivülről érnek bennünket, mint például
mikor nagy a meleg, nagy a hideg, esik az
eső, éhség, dögvész van és más hasonló
esetekben.

Ovakodiunk azt mondani: Mily elvisel
hetetlen a hőség! Mily borzasztó a hideg!
Mily kellemetlenség! Mily szerenesétlen
'ség! Milv rossz időjárás! és más oly kifeje
zéseket, melyek az Isten akaratával való
ellenkezésre tuutatnak. Nekünk mindent
úgy kell akarnunk, aniint vall, mert Isten
az, aki mindent elrendez.' Borgias szent
Ferenc egyszer éjnek idején érkezett Társa
ságának egyik házába. Esett a hó és ő

eközben többször zörgetett; mivel azonban
3*



az atyák aludtak, senki sem nyitott neki
ajtót. Mikor aztán megvirradt. nagyon
bánkódtak azon, hogy őt a szabadban oly
soká megvárakoztatták. De a szent azt
mondta, hogy azalatt az idő alatt nagy
vigasztalást talált abban a gondolatban,
hogy Isten az, aki azokat a hópelyheket
reá szórja,

Másodszor egyesülnünk kell Isten akara
tával azokban, amik bennünk mennek
végbe; például abban, hogy eltűrjük az éh
séget, szomjuságot, lelki elhagyatottságot,
gyalázatot. Mindenben egyre csak azt kell
mondanunk: Alkoss és ronts, Uram! én
meg vagyok elégedve és csak azt akarom,
amit te akarsz. És P. Rodriguez szerint
így kell válaszolnunk azon képzelt esetekre
vonatkozólag is, aminőket néha az ördög
támaszt elménkben, hogy bűnös beleegye
zést csikarjon ld tőlünk, vagy legalább is
nyugtalanítson bennünket: Ha valaki ezt
mondaná neked, vagy ha azt tenné veled,
te mit mondanál, mit tennél ~ Válaszoljunk
mindig így: Azt mondanám és azt tenném,



amit Isten akar. És ily módon megmene
külünk minden hibától és alkalmatlanko
dástól.

Harmadszor. Ha valami testi és lelki
természetes fogyatkozásunk van, pl. rossz
emlékezetünk, lassú fölfogásunk, kevés
ügyességünk. nyomorék tagunk. gyönge
egészségünk, ne panaszkodjunk miatta,
Mivel érdemeltük és miért volna Isten
arra kötelezve, hogy nekünk kiváló értel
met, jobb testalkatot adjont Nem teremt
hetett volna-e bennünket oktalan állatok
nak'l Nem hagyhatott' volna-e bennünket
semmiségünkben1 AId ajándékban része
sül, állapíthat-e meg föltételeket. Köszön
jük meg inkább neki azt, amit tisztán jó
ságból adott s elégedjünk meg azzal,
ahogyan adta. Ki tudja, vajjon nem
lenne-e vesztünkre, ha, nagyobb tehetsé
günk, jobb egészségünk s tetszetősebb ar
cunk volna ~ Hánynak szolgált alkalmul
tehetsége és tudománya arra, hogy elbiz
ván magát és megvetvén másokat, ellcár
hozzék, minthogy ennek a veszélynek



könnyebben ki van téve az, aki tudomány
ban és tehetségben másokat felülmul. A
szépség, testi erő hány másnak volt alka
lom arra, hogy ezer bűnbe rohanjon! El
lenben hányan lettek szentté 8 hányan
üdvözültek, mert szegények, betegek, vagy
csunyák voltak! S hogy ha gazdagok,
egészségesek és szép ábrázatnak lettek
volna, elkárhoznak! Elégedjünk meg tehát
azzal, amit Isten adott: Egy a szükséges,
(Luk. 10. 42.) Nem szükséges a szépség,

nem az egészség, nem az éles ész, csak egy
a szükséges, hogy üdvözüljünk.

Negyedszer. Különösen meg kell nyugod
nunk a testi betegségekben, örömmel kell
őket átkarolnunk és pedig oly módon s
akkor, amint Isten akarja. Kötelességünk
ug-yan fölhasználni a rendes gyógyszere
ket, mert Isten ezt is akarja, de ha azok
nem segítenek, egyesüljünk Isten akaratá
val, ami többet használ nekünk az egész
ségnél. Uram, modiuk ilyenkor, én nem
akarok se meggyógyulni, se beteg lenni,
egyedül azt akarom, amit te akarsz. Bizo-



nvára nagyobb erény, ha betegségben nem
panaszkodunk a fájdalmakról; de míkor
ezek nagyon gyötőrnek bennünket, nem
követünk el hibát, ha föltárjuk őket bará
taink előtt, sőt kérjük az Urat, hogy szaba
dítson meg tőlük bennünket Értem a nagy
fájdalmakat; minthogy viszont némelyek
sokat hibáznak abban, hogy minden kőzön

séges fájdalom vagy kelletlenség esetén
azt akarnák, hogy az egész világ részvéttel
legyen irántuk és ott siránkoznék koröttük.
Egyébként maga Jézus Krisstus is, midőn
közel látta magát keserves kínszenvedése
hez, közölte gyötrelmét tanítványaival:
Szomorú az én lelkem mindhalálig (Máté
26. 38.) és kérte örökkévaló Atyját, hogy
szabadítsa meg őt tőlük: Atyárul ha lehet
séges, múljék el e pohár tőlem, (U. o. 39.)
De maga Jézus tanított meg bennünket
arra, mit kell tennünk az efajta imádságok
után; azt tudniillik, hogy mindiárt nyu
godjunk bele Isten akaratába és mondjuk:
Mindazáltal nem amint én akarom, hanem
amint te. (U. o.)



VIII.

Minő balgák azok, akik azt mondiák,
hogy az egészséget nem azért kivánják,
hogy ne szenvedjenek, hanem azért, hogy
jobban szolgálhassanak az Úrnak a szabá
lyok megtartásával. a szarzetnek tett szol
gálatukkal. templombaiárással, áldozás
sal, a bűnbánat cselekedeteivel, tanulással,
8 azáltal, hogy gyóntatásssal és prédikálás
sal a lelkek üdvének munkálására szente
lik magukat. De azt kérdem tőled, jámbor
lélek, mondd meg nekem, miért kívánod
megtenni ezen dolgokatt Hogy kedvében
járj a71 Istennek'i És ugyan mit keresel,
mikor biztos vagy afelől, hogy Istennek
tetszése nem az, hogy imádkozzál, áldozzál,
bűnbánati cselekedeteket végezz, tanulj
vagy prédikálj, hanem az, hogy tűrd bé
kességgel azokat a betegségeket. azokat a
fájdalmakat, malyeket ő reád bocsáU



Egyesítsd akkor fájdalmaidat Jézus
Krisztus fáidalmaíval. De nekem nem tet
szik, mondod, hogy beteg lévén, haszonta
lan vagyok s terhére válok a szerzetnek,
a háznak, De amiképpen te megnyugszol
Isten akaratában, hinned kell, hogy elöl
járóid szintén megnyugosznak, mivel lát
ják, hogy nem saját renyheséged folytán,
hanem Isten akratából okozod a háznak
ezt a terhet. Külőnben is ezek a vágyak
és panaszok nem az Isten iránt való szere
tetből származnak, hanem az önszeretetből.

mely mindig ürügyeket keres hogy Isten
akaratától eltávo.zzék. Kedvében akarunk
járni Istennek, Mondjuk csak akkor, ami
kor ágyhoz szőgezve látjuk magunkat,
mondiuk aZ' Ürnak ezt .az egyetlen szót:
Legyen meg a te akaratod; és ismételjük
ezt folyton, százszor, meg ezerszer, mert
ezzel magával jobhan kedvébe járunk
Istennek, mint minden önmegtagadásunk
kal és áhitatgyakorlatainkkal, melyeket
végezni tudunk. Nincs jobb mód. arra, hogy
Istennek szolgáliunk, mint ha örömmel



karoljuk út az ő akaratát. A tiszteletre
méltó AviIa atya ezt írta egyszer egy beteg
papnak: Barátom, ne járjon az eszed azon,
hogy mit tennél, ha egészséges volnál, ha':
nem elégedjél meg azzal, hogy beteg vagy
ameddig Istennek tetszik. Ha Isten akara
tát keresed, miért tartod kivánatosabbnak.
hogy egészséges ember légy, mint azt, hogy
beteg. S bizonyára jól mondotta: mert hisz
nem a mi cselekedeteink dicsőítik Istent,
hanem megnyugvásunk és egyesülésünk
az ő szent akaratával. Azért mondotta még
szalézi szent Ferenc, hogy jobban szolgá
lunk Istennek szenvedéssel, mint munkál
kodással. Sokszor nincsenek kéznél av or
vosok, az orvosságok vagy esetleg az orvos
nem ismeri föl betegségünket; szükséges,
hogy ebben is egyesüljünk az isteni aka
rattal, amely ami javunkra rendeli ezt.
Egy emberről beszélik, aki nagy tisztelője

volt a canterbury-i szent Tamásnak, hogy
betegségében a szent sirjához ment, hogy
egészséget visszanyerje. Meggyógyulva
tért vissza hazájába, de aztán így beszélt



magában: De ha a betegség jobban segít
engem üdvösségem elnyerésében, akkor
mire szolgál nekem ez az egészség] Ezzel
a gondolattal visszatért a sirhoz, kérte a
szentet, hogy eszközölje ki Istentőlazt, ami
hasznosabb neki örök üdvössége tekinteté
ben. Ennek megtörténtével visszaesett a
betegségbe s teljesen meg volt elégedve,
mert bistosra vette, hogy Isten az ő javára
rendelkezett így. Hasonlóképpen beszéli
Surius, hogy egy vak szent Bedasztusz
püspök közbenjárására visszanyerte szeme
világát; de azután imádkozott, hogy ha ez
li látás nem válik lelkének javára, térjen
vissza vaksága. S imádsága után vakká
lett, mint azelőtt volt. Mikor tehát betegek
vagyunk, az a legjobb, ha nem kivánj uk
sem a betegséget, sem az egészséget, ha
nem Isten akaratára hagyatkozunk, hogy
rendelkezzék velünk, amint neki tetszik.
De ha mégis kivánjuk az egészséget, kér
jük legalább mindig megadással és föltéte
lesen. ha tudniillik a testi egészség meg
felel lelkünk üdvdsségének. Máskülönben



hibás lesz az ilyen imádság és nem talál
meghallgatásra, mert az Úr nem hallgatja
meg az imádságot, melyből hiányzik a
megadás,

A betegség idejét én a lelkek próbakövé
nek nevezem, mert itt válik el, hány kara
tos, milven értékű az erény, melynek egy
lélek birtokában van, lia nem nyugtalan
kodik, hanem engedelmeskedik az orvosok
nak, az előljáróknak, békén van s egészen
belenyugszik Isten akaratába, ez annak a
jele, hogy mély gyökeret vert benne az
erény, De mit széljunk az olyan betegről,

aki panaszkodik s azt mondja, hogy hanya
gul szelgálrák ki; hogy fájdalmai elvisel
hetetlenek; hogy nem talál orvosságot,
mely segítene rajta; hogy az orvos tudat
lan; sőt néha: Istennel is pörbe áll, hogy
keze megnehezült fölötte. Szent Bonaven
tnra beszéli szent Ferenc életében, hogy
mikor a szentet egy alkalommal borzasztó
fájdalmak gvötörték, egyik nagyon egy
szerü szerzetese így szólt hozzá: Atyám,
kérd Istent, hogy kissé enyhébben bánion



veled, mert úgy látszik, hogy keze nagyon
súlyosan nehezedik rád. Ezt hallván szent
Ferenc, fölkiáltott és így felelt neki: Halldl
Ha. nem tudnám, hogy az, amit mondtál,
együgyüségedből szármaaik, nem akarná
lak többé látni sem, mivelhogy gáncsolni
merted Isten ítéleteit, Ezt mondván, jól.
lehet nagyon gyenge volt és a betegség
kimerítette erejét, az ágyból a földre ve
tette magát, megcsókolta azt és így szólt:
Uram. köszönöm neked mindazt a fájdal
mat, melyet rám bocsátottál. Kérlek, bo
csáss reám még többet, ha lígy tetszik
neked. Az én örömem az, ho~y gyötörsz
és nem kimélsz engem; mert a te akaratod
teljesítése a legnagyobb vigasztalás,
mely ebben az életben érhet. Ide kell szá
mítanunk azt a csapást is, mely néha olyan
személyek elvesztése folytán ér bennünket,
akik anyagi vagy pedig lelki előmenete

lünk szempontiából hasznunkra lennének.
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IX.

Jámbor lelkek gyakran nagy hibákat
követnek el ebben a tekintetben, mert nem
nyugosznak bele Isten íntézkedéseibe, A
mi megszentelődésünknek nem a lelki
atyáktól. hanem Istentől kell származnia.
Isten akarata természetesen az, hogy lelki
életünk irányításába lelkivezetökre támasz,
kodiunk, ha ő ad nekünk ilyeneket; de ha
megvonja tőlünk öket, akkor azt akarja,
hogy ezzel is megelégedjünk és gyarapod
jék az ő jóságába vetett bizalmunk s azt
mondjnk ilyenkor: Uram. te adtad nekem
ezt a segítséget s most elvetted tőlem; tel
jesüljön mindig a te akaratod. Most tehát
pótold te és tanits meg arra, mit kell
tennem, hogy neked szolgáliak. Végül így
kell elfogadnunk Isten kezéből minden
keresztet, melyet ránk bocsát. De azt mond
hatnád. hogy igen sok haj tulajdonképpen



büntetés, mellyel Isten sujt bennünket
ebben az életben, nem pedig kegyelem és
jótétemény. Helyes, ha megbántottuk őt,

eleget kell tennünk az isteni igazságosság
nak vagy ez~n, vagy a másvilágon. Azért
míndnváiunknak azt kell mondanunk szent
ligostonnal: Itt égess, itt vágj, itt ne ki
mélj, hogy örökké megkimélj. És szent
Jóbbal: Ez legyen vigasztalásom, hogy
nyomorgatván engem a fájdalommal, ne
kirnáljen. (6. 10.) Annak, aki megérdemelte
a poklot, nagy vigasztalást kell éreznie,
midőn látja, hogy Isten itt bünteti őt;

inert ez nagy reménnyel töltheti el, hogy
Isten meg akarja őt szabadítani az örök
büntetéstől. Mondiuk tehát Isten bünte
tései alkalmával azt, amit Héli pap mon,
dott: Ö az Úr, ami jó az ő szemei előtt,

cselekedje meg. (Kir. I. ~. 18.)
Továbbá bele kell nyugodnunk lelki vi

gasztalanságunkba is. Szokása az Urnak,
hogy mikor valaki a lelkiéletre adja ma
gát, elhalmozza őt vigasztalásaival, hogy
elszoktassa a világ örömeitől, de mikor már



látja, hogy lélekben megerősödött, vissza
vonja kezét, hogy kipróbálja szerétetét és
lássa, vadion szolgália és szereti-e őt ift a
földön érezhető örömök jutalma nélkül is.
Amíg élünk, mondia szent Terézia, nem
abban áll érdemünk, hogy Isten nagyobb
fokú élvezetét szerézzük meg a magunk
számára, hanem abban, hogy az ő akaratát
teljesítsük. És egy más helyen: Isten szere
téte nem gyöngéd érzelmekben áll, hanem
abban, hogyerősséggel és alázatossággal
szolgáliunk neki. l~s másutt: Szárazsággal
és kisértésekkel teszi próbára az "(Tr azokat,
akik őt szeretik, Köszönie meg tehát az
lJrnak a lélek, ha kedveskedésekkel dédel
geti őt; de nem szabad türelmetlenkedníe,
ha elhagyatottságban látja magát. Nagyon
föl kell hívnunk a figyelmet erre a pontra,
mert sok balga lélek száraznak látván
magát, azt hiszi, hogy Isten elhagyta őt,

vagy hogya lelki élet nem neki való s
azért abbanhagyja az imádságot és elveszti
mindazt, amit tett.

Nincs alkalmasabb idő arra, hogy az



Isten akaratáhan való megnyugvást gya
koroljuk, mint a lelki szárazság ideje. Nem
mondom én azt, hogy nem érzel fájdalmat
annak láttára, hogy Istennek érezhető

jelenléte elhagyott, lehetetlen, hogy ne
érezzük ezt a szenvedést s ne panaszked
jék a lélek, mikor maga Üdvözítőnk is
panaszkodott a kereszten: Én Istenem l én
Istenem, miért hagytál el engem' (Máté
27. 46.) De fájdalma közenett mindig tel
jesen meg kell nyugodnia Isten akaratá
ban. A szentek mind tapasztalták ezt a
lelki vigasztalanságet és elhagyatottságot.
Mily keménysége a szívnek, mondotta szent
Bernát, amit érzekl Nem izlik többé az 01
vasás, nincs kedvemre többé az elmélke
dés, az imádság. A soontek osztályrésze
többnyire a: szárazság volt, nem pedig az
érezhető vigasztalások. Ezeket az Úr csak
ritkán nyujtja és pedig talán éppen a
gyön'gébb lelkeknek azért. hogy a tökéle
tesség útján meg ne állapodianak ; a gyö
nyöröket, melyek jutalmul szolgálnak, a
paradicsomban késziti számunkra, Ez a
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föld az érdemszerzés helye, hol szenvedé
sekkel gvüitünk érdemeket; a jutalmazás
nak, az örvendezésnek helye á mennyor
szág. Azért is nem az örvendezéssel egybe
kötött érezhető buzgóság, hanem a szenve
déssel kapcsolt lelki buzgóság az, amit a
szentek ezen a földön óhajtottak és keres
tek. A tiszteletreméltó Avila .1ános mon
dotta (Andi fil. c. 26.): Oh mennyivel jobb
szárazságban és kisértések közt élni Isten
akaratával, mint szemlélődésben anélkül!

De erre azt mondod: Ha tudnám, llogy
ez a vigasztalanság Istentől jön, nyugodt
lennék, azonban ami engem gyötör és
nyugtalanít, az az a félelem, hogy az én
hibámból származik és lanyhaságomnak
büntetése.. Helyes, félre tehát a lanyha
sággal és tanusíts több buzgalmat. Hát ta
lán azért, mert homályhan vagy, nyugta
lankodni akarsz, abba akarod hagyni az
imádságot és így megkétszeresni bajodat'[
Ám legyen: érjen a szárazság büntetéskép
pen. De hát ezt a büntetést nem Isten
küldí rád1 Fogadd tehát büntetésképpen,



melyet nagyon megérdemelsz s karold át
szorosan az isteni akaratot. Nem mondod,e,
hogy megérdemled a poklot.I Talán megér
demled, hogy Isten vigasztalásban része
sitseat Félre az ilyen gondolatokkal! Elé
gedjél meg azzal, ahogy Isten bánik veled,
folytasd az imádságot, a megkezdett utat
s mostantól kezdve csak attól félj, hogy
panaszaid csekélyalázatosságból s aZ' isteni
akaratban való csekély megnyugvásból
származnak. Mikor egy lélek imádsághoz
fog, nagyobb hasznot nem meríthet, mint
ha egyesül Isten akaratával. Nyugodj meg
tehát és mondd: Uram, a te kezedből elfo
gadom ezt a nehézséget s elfogadom addig,
ameddig neked tetszik; ha azt akarod, hogy
az egész örökkévalóságon át így gyötrőd

jem, azzal is meg leszek elégedve. És igy
az imádság, jóllehet nehezedre esik, na
gyobb javadra válik, mint minden édes
vigasztalás.
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X.

De gondoljuk meg azt is, hogy a száraz
ság nem mindig büntetés, hanem néha
Isten rendelése a mi nagyobb előmenete

lünkre és arra, hogy megtartson bennünket
a? alázatosságban. Hogy szent Pál el ne
bizakodjék a kapott ajándékok míatt, az
Úr megengedte, hogy tisztátalan kisérté
sek gyötörjék. Hogy a kijelentések nagy
sága kevéllyé ne tegyen, adatott nekem az
én testem ösztöne, a sátán küldöttie, hogy
zaklassen engem. (Kor. II. 12, 7.) Aki
édességek közott végzi imádságát, nem tesz
nagy dolgot. Van barát, ki ~sak asztalitárs
és nem marad meg a szükség napján. (Jéz.
Sir. 6. 10.) Nem tekinted harátodnak azt,
aki csupán asztalodhoz ül veled, hanem
azt, aki saját haszna nélkül segítségedre
van szükségedben, Mikor homályt és vi
gasztalanságot küld ránk Isten, akkor



próbálja meg az ő igazi barátait. Palla
diuszt nagyban kinozta az unalom imád
ság alatt; fölkereste tehát szent Makárt és
ez azt mondta neki: Ha gondolatod arra
ösztönöz, hogy hagyd abba az imádságot,
így szóli neki: Én Jézus Krísztus iránt való
szerétetből megelégszem azzal, hogy itt
vagyok s őrzöm ennek a cellának a falait.
Ez tehát a felelet, ha kisértést érzel az
imádság abbahagyására, mert úgy tetszik,
hogy csak az időt lopod vele. Mondd
ilyenkor: Itt vagyok, hogy Istennek ked
vét tegyern. Szalézi szent Ferenc azt
mondta, hogy ha imádság közben egyebet
sem tennénk a szőrakoztató gondolatok
és kisértések elüzésénél, imádságunk mégis
jó volna. Sőt Tauler azt mondia, hogy
annak, aki állhatatos a szárazsággal vég
zett imádságban, Isten nagyobb kegyelmet
ad, mintha sokat imádkozott volna nagy,
érezhető áhitattal. P. Rodriguez beszél egy
valakiről, aki -azt mondta, hogy negyven
év alatt soha sem érzett semmi vigaszta
lást az imádságban, de azokon a napokon,



melyeken elvégezte, szilárdnak érezte ma
gát az erényben, ellenben azon a napon,
amelyen elhagyta, oly gyöngeséget ta
pasztalt, hogy alkalmatlanná tette őt min
den jóra. Szent Bonaventura és Gerson
azt mondia, hogy sokan jobban szolgál
nak Istennek, ha Jriiával vannak az óhaj
tott öszeszedettségnek, mintha meg volna
bennük, mert így gondosabban élnek és
jobban megalázkodnak, máskülönben talán
elbíznák magukat s lanyhábbak lennének,
azt gondolván, hogy már megtalálták azt,
amit kerestek. S amit a szárazságról
mondtam, a~ áll még a kisértésekről is.
Igyekeznünk kell elkerülni akisértéseket;
de ha Isten akarja és megengedi, hogy
kisértéseink legyenek a hit, tisztaság és
más erény ellen, nem kell panaszkodnunk.
hanem e tekintetben is bele kell nyugodni
Isten akaratába. Szent Pálnak, aki a tisz
tátalan kisértéstől való megszabadulásért
imádkozott, az Úr azt válaszolta: Elég ne
ked az én kegyelmem. Ha tehát azt látjuk,
hogy Isten nem hallgat meg bennünket s



nem szabadít meg valamely alkalmatlan
kísértéstől, mondiuk mi is hasonlóképpen:
Uram, tedd és engedd meg azt, ami neked
tetszik, legyen elég nekem a te kegyelmed;
de légy segítségemre, hogy azt soha: el ne
veszítsem. Nem a kisértés, hanem a kisér
tésbe való beleegyezés foszt meg bennün
ket az Isteni kegyelemtől. A kísértések,
ha elűzzük őket, jobban megőriznek ben
nünket az alázatosságban, több érdemet
szeréznek számunkra, arra ösztönöznek,
hogy gyakrabban folyamodjunk Istenhez
és így távolabb tartanak bennünket attól,
hogy őt megértsük s jobban egyesítenek
az Ő szent szerétetével.



XI.

Végül szükséges, hogy halálunk tekin
tetében is egyesüljünk Isten akaratával
és pedig mind az időt illetőleg, amikor,
mind a módot, ahogyan Isten ránk fogja
bocsátani. Szent Gertrud egy napon egy
kis dombra ment föl, de megesuszott és le
esett egy völgybe. Később kérdezték tőle

társai, vajjon nem félt-e, hogy szentségek
nélkül hal meg. A szent így válaszolt: Na
gyon óhajtom ugyan, hogy szentségekkel
elláüva muljak lki, de nagyobb gondom
van Isten akaratára; mert azt tartom,
hogy a lehető legjobb előkészület a halálra,
ha: alávetjük magunkat annak, amit Isten
akar. Azért én azon halálnemet óhaitom,
bárminő les? is, melyet az én Uram jónak
lát rám bocsátani. Szent Gergely beszéli
Dialógusaiban, hogy a vandálok halálra
ítéltek egy bizonyos Santolus nevű papot,



azután ráhagyták, hogy maga válassza
meg, micsoda halálnemet akar. A szent
ember azonban vonakodott a választástól.
hanem azt mondta: Isten kezében vagyok
s elfogadom azt a halált, melvet az ő meg
engedése folytán tőletekel kell szenvednem
s nem akarok mást, mint azt. Ez a meg
adás annyira meg tetszett az Úrnak, hogy
miután azok a gonoszok őt fejvesztésre ítél
ték, föltartóztatta a hóhér kezét; s ezen a
csodán annyira megindultak, hogy meg
kegyelmeztek neki. A módot illetőleg tehát
azt kell ránk nézve a legjobb halálnak
tartani, amelyet Isten szánt nekünk. Üd,
vözits bennünket Uram! mondiuk mindig,
ha a halálra gondolunk s aztán adi olyan
halált, aminő neked tetszik.

Épp így kell egyesülnünk Isten akara
tával halálunk idejére nézve is. Mi más a
föld, mint börtön, ahol szenvedések közt
élünk s abban a veszedelemben forgunk,
hogy minden pillanathan elveszítjük Is
tent. Ez adta Dávid ajkára a fohászt:
Vidd ki a tömlöcből lelkemet! {Zsolt. 141.



8.) Ez a félelem okozta, hogy egy szent
Terézia a halál után sóhajtozott s óraütést
hallván, egészen megvigasztalódott abban
a gondolatban, hogy életéből elmult egy
óra, egy órája annak a veszedelemnek,
hogy Istent elvesztheti. P. AviIa azt mond
ta, hogy mindenkinek, aki legalább közepe.
sen el van készülve, kivánnia kellene a
halált, mint hogy abban a veszedelemben
élünk, hogy elveszthetjük az isteni kegyel
met. Mi drágább, mi biztosabb, mint jó
halállal biztosítani magunkat affelől, hogy'
nem veszíthetjük el többé Isteniink ke
gyelméU De hát én, mondod erre, még nem
tettem semmit, még nem szereztem semmit
lelkem számára. De ha Isten azt akarja,
hogy most fejezd be életedet, mit tennél
azután, ha Isten akarata ellenére élnél1
S ki tudja, vajjon olyan halállal halnál-e
meg akkor, aminőt most remélhetszl Ki
tudja, nem változnék-e meg akaratod, nem
esnél-e bűnbe s nem kárhoznál-e en :f~s ha
más nem történnék is, életben maradva,
nem élhetünk bűnök, legalább bocsánatos



bűnök nélkül. Miért kivánjuk tehát az éle
tet, kiált föl szent Bernát, melyben minél
tovább élünk, annál többet vétkezünk.
(Med, c. 8.) Bizonyos, hogy inkább magára
vonja Isten nemtetszését, egyetlen bocsána
tos-bűn, mint amennyire tetszenek neki
azon jócselekedetek, melyeket végez
hetünk. Azt mondom továbbá, hogy
aki kevésbbé óhajtja a paradiesomot,
az az Isten iránt való kevés szere
tetének adja [elét, Aki szeret, az
óhajtja a szerétett személy [elenlétét: de
mi nem láthatjuk Istent, ha el nem hagv
juk a földet; azért a szentek mind vágya
koztak a halál után, hogy szeretett Uruk
nak látására jussanak. Szent Agoston így
sóhaitott: Ö csak haljak meg, hogy meg
lássalak téged! Szent Pál: Kivánok elválni
és Krísztussal lenni. (li'ilipp. I. 23.) Épp
igy Dávid: Mikor jutok el s jelenek meg
az Isten szine előtt~ (Zsolt. 41. 3.) Hasonló
képen mind az Istent szerető lelkek. Egy
író beszéli, hogy egyszer egy lovag va
dászni ment az erdőbe s ott egy embert



hallott gyönyörüségesen énekelni. Tovább
megy s egy már félig elrothadt bélpoklost
talál. Kérdezi tőle, hogy vajjon ő énekelt-e.
Igen uram, válaszolt, én énekeltem. És
hogy tudsz énekelni s hogy lehetsz megelé
gedett ily nagy fájdalmak között, melyek
kioltják életedet! A bélpoklos erre így
válaszolt: Isten között és közöttem nincs
már semmi más, mint e21 a' sárfal. az én
testem; s ha ez az akadály megszünt,
Istenem élvezetére jutok. S látván azt,
hogy naponként szakadozik, örülök és
énekelek.



XII.

Végezetül még a kegyelem és dicsőség

fokára nézve is egyesülnünk kell Isten
akaratával. Igaz, nagyra kell becsülnünk
azt, ami Isten dicsőségére vonatkozik, de
még' jobban az ő szent akaratát; óhajta
nunk kell, hogy ő't~ szeráfoknál is jobban
szeressük, dc aztán ne akarjuk a szenteknek
más fokát, mint azt, mellyel az Úr szándé
kozik bennünket megajándékozni. P. M.
Avila azt mondia: Nem hiszem, hogy
volna szent, aki nem akart volna jobb lenni
annál, ami volt; de ez nem rabolta el
békességüket. mert nem a saját kivánsá
gukért óhajtották ezt, hanem Istenért, ki
nek ajándékával meg voltak elégedve,
még ha kevesebbet adott volna is nekik,
azt tartván igaz szeretetnek, ha inkább
megelégszenek azzal, amit Isten nekik
adott, mint hogy többet kivánjanak. Ezzel



P. Rodriguez magyarázata szerint, azt
akarja mondani, hogy bár serényeknek
kell lennünk tökéletességünk munkálásá
ban, amennyire csak tőlünk telik és nem
szabad mentegetnünk lanyhaságunkat,
restségünket, mint ahogy némelyek tesz
nek, mondván: Istennek kell ezt megadnia,
én nem birok többet; míndazáltal, ha
aztán hibáztunk, nem szabad elveszitenünk
a békességet s a megegyezést Isten akara
tával, ki ezt a hibát megengedte s nem
szabad elkedvetlenednünk. Ellenkezőleg,

keljünk föl azonnal a hibából, megaláz
kodva indítsunk bánatot magunkban, kér
jünk az Úrtól nagyobb segítséget, azután
folytassuk utunkat. Hasonlóképpen, bár
óhajtjuk, hogy az égben a szeráfok karába
jussunk, nem azért, hogy nagyobb legyen
dicsőségünk, hanem azért, hogy nagyobb
dicsőségére legyünk Istennek s jobban
szerethessük őt; de mégis bele kell nyu
godnunk Isten akaratába s meg kell' elé
gednünk azzal a fokkal, melyet Irgalmá
nál fogva nekünk adni méltóztatik.



Igen nagy hiba lenne továbbá, ha a ter
mészetfölötti imádságnak, különösen az el
ragadtatásoknak. látomásoknak és kinyi
latkoztatásoknak ajándékai után vágya
keznánk. Sőt a: lelki tanítók azt mondják,
hogy még azoknak a lelkeknek is, akiket
Isten efféle ajándékokkal tüntetett ki, kér
niök kell Istent, hogy fossza meg őket

tőlük, hogy a tiszta hit útján szerothessék
őt; mert ez a legbiztosabb. Sokan jutottak
el a tökéletességre ezek nélkül a termé
szetfölöttti kegyelmek nélkül, minthogy a
lelket szentségre csak az erények segítik;
külőnösen pedig a megegyezés Isten aka
ratával. És ha Isten nem akar bennünket
a tökéletesség és dicsőség magas fokára
emelni, egyesüljünk teljesen az ő szent
akaratával s kérjük őt, hogy legalább ir
galmasságából üdvözitsen bennünket. S ha
így teszünk, nem csekély lesz a jutalom,
melyben részesíteni fog bennünket a mi
jóságos Urunk, aki mindennél jobban sze
reti a megnyugvó lelkeket.

Egyszóval mindazt, ami velünk történik



s ami ránk vár, tekintsük az Isten kezéből

származónak. És minden cselekedetünket
irányítsuk arra az egy célra, hogy Isten
akaratát teljesítsük s egyedül azért tegyük
őket, mert Isten akarja. S hogy e tekintet
ben biztosabban haladjunk, szükséges,
hogy a külső dolgokban előljáróink. a ben
sőket illetőleg pedig lelk'i vezetőink irányí
tásától függjünk, hogy tőlük tudjuk meg,
mit akar tőlünk Isten; s higyjünk rendü
letlenül Jézus Krisztus szavaiban, aki azt
mondotta: Aki trteket hallgat, engem hall
gat. (Luk; 10. 16.) Mindenekfölött igyekez
zünk Istennek azon az uton szolgálni, ame
lyen Isten maga akarja, hogy szelgálrunk
neki. Azért mondom ezt, hogy elkerüljük
némelyeknek önárnitását, kik az időt ily
féle tűnődésekkel vesztegetik el: Ha pusz
tán élhetnék, ha kolostorba léphetnék. ha
e házon kívül máshova mehetnék, távol
ezektől a rokonoktól vagy társaktól, akkor
szentté lehetnék, ilyen meg oh-an bűnbá

nati cselekedeteket végeznék, ennyit, meg
annyit imádkoznám. Azt mondiák: lennék,



végeznék, ile közben kedvetleniil viselik
azt a keresztet, melyet Isten rájuk bocsá
tott, egyszóval nem .haladnak azon az úton,
amelyen Isten akarja s nem lesznek
szentté, sőt a rosszállapotból még rosszabba
jutnak. Ezek a vágyak néha ördögi kisér
tések, mivelhogy nem Isten akarata sze
rint valók; azért üzzük el őket és töreked

jünk buzgón arra, hogy egyedül azon az
úton szolgáliunk az Úrnak, amelyre ő ve
zetett bennünket. Ha az ő akaratát telje
sítjük, bizonyosan szentté leszünk minden
állapotban, melybe ő helyez bennünket.
Ebből u célból ismételgessük a szentírás
némely olyan helyét, amely arra hí föl
bennünket, hogy egyesüljünk mindig job
ban Isten akaratával. Uram, mit akarsz,
hogy cseleked.iemI Istenem, mondd meg,
mit kivánsz tőlem, Illert én Illindazt meg
akarom tenni. Tied vagyok én, szabadíts
meg engem! (Zsolt. 118. 94.) Nem vagyok
többé a magamé, hanem a tied vagyok.
Uram, tégy velem azt, amit akarsz. Külö
nösen, mikor valami súlyosabb baj ér
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bennünket, például rokonaink halála, ja
vaink elvesztése és más hasonló dolgok,
mondjuk ily esetekben mindig: Úgy van
Atyám! mert így tetszett neked. (Máté
ll. 26.) Igen, Istenem és Atyám, történjék
így, mert ez a te tetszésed. Mindenekfölött
kedves legyen előttünk az az imádság,
melyre Jézus Krisztus tanított bennünket:
Legyen meg a te akaratod, iniképpen
mennyben, azonképpen a földön is. Genuai
szent Katalinnak azt mondá az Úr, hogy
valahányszor a Miatyánkot mondia, álljon
meg különősen e szavaknál s kérje őt, hogy
szent akarata teljesüljön benne azzal a
tökéletességgel, amellyel azt a szentek a
mennyországban teljesítik. Tegyünk mi is
hasonlóképpen s akkor bizonyosan szen
tekké leszünk.

Szeressük és magasztaljuk mindig Isten
akaratát és a boldogságos szeplőtelen Szűz

Máriát.
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::::. Orönings S.t.. Jézus Krisztus szenve- i::::.déstörténete. 2 köt. Alapár 7, kötve 9'50

Nagy történelmi tudással, tárgyilagos igaz-
sággal megiri viIághirU munka. ElsőrendU

: prédikáci6s anyag s kiváló elmélkedő-

i:
o

: könyv. :.~:jordán: Cipruslombok.._ ..• __.Alapár 2'50
Vlgasztat6 elmélkedések, Imák november

i minden napjára. i
: Vargha D.: Tolle, lege! Kis imakönyv- i

alak. Alapár félvász. 1'20, egészv, 2'- ::
Tömör. Igen rövid elmélkedések lsten or-
szágáról. Krisztus és Mária Unnepelról. i.

o

:

László 8. j.: Jézus Szivének Iskola
Jában _" .•, .-. _o. _.' _....Alapár 0'50
Párbeszédes alakban feldolgozott 30 szép
elmélkedés,

Oemerre. JézusSzive hónapja. Alapár 0'30
Elmélkedések gyermekek számára.

Czekus : Novéna Jézus Szlvéhez,
Alapár 0'20

Elmélkedések, Imák. Hattler nyomán fel
dolgozva,

P. Bernhard S. t.. Kotszka sz. Sza- i
nlszlö élete, (Képpel.) ....•.Alapár 0'30 :.0::

Ifluságnak különösen ajánlva!

P. Biró S. t.. Menjetek Józs~~;~: 0'30 ::::'
Kis ImafUzet és rövid Iellemralz Szent
Józsefről.

• o:...........................................•...................:
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· .
P. Biró S. I.: Magyar nemzeti ipar

és kereskedelem _•. .Alapár 0'50
.A keresztény Magyarország megmaradá
sának, jövő nagysá'gának egyedül helyes,
biztos, realizálható alapelveit, útját adja e
munkájában a kiváló tudásu, mély hazasze
releléről ismert jezsuita páter. Reális ilfaz-
ságai annyira meggyőzők, magával raga-
dók, hogy nemzeli érdekből minden pá-
lyát választó ifjú kezébe kellene jutnia
e kis könyvnek.

P. jablonkay S. t.. A katolikus ön
tudat II., III. füzete: A katolikus
öntudat alapkövei ___Alapár t '20

P. jablonkay S. t.. IV.,V. füzet: A ka
tolikus fölfogásirányelvei.Alapár t '40
KitUnő lelkiolvasmány Intelligensebb hi
vőknek. Jó konferenciaanyag.

Keresztény államtan o _ •••Alapár t '20
Mit tanit az Egyház az államról, képviselő
házról, kormányformáról. Jó elóadésanyag,

Nagyanyó tanácsai: SUssünk, főz-
zünk! __. _o' ._.Alapár t '-
Elsőrendíl kis szakácskönyv.

Mi a jezsuita-rend? .__ _oo __.Alapár 0'50
Páiyaváiasztóknak is alkalmas!

Egy jezsuita emlékei a kommuniz-
mus idejéből .• .Alapár 0'50
Érdekes, hiteles adatok.

KitUnő Ifjusági munka:
Blaskó Mária: UJ honfoglalók.

Vallásos és hazafias Irányu ifjusági elbeszélés.
Képekkel. Papirkötésben 3. Keménykötésben 4.

Az összes kifogástalan katolikus irányu munkák
és imakönyvek nagy raktára •

...............................................................
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