




DR. MEGYESI SCHWARTZ ANTAL:

SZŰZ MARIA ÉLETE





SZŰZ MARIA ÉLETE

IRT A:

DR. MEGYESI SCHWARTZ ANTAL:

It o R D A R. T. 1:1 A D A S A

BUDAPEST



NIhU obslat. Dr. Stephanus Kosztolányi m. P. censor dio8C8lKJDus.
Nr. 685211947. Imprimatu:r. Strigonii. die ll. Octobris 1947.

Dr. Jo<mD88 Drahos m, p. vicarius generalis.

F. k.: Varqa E. - Korda.nyomda. Bpest, vm.. Csepreqby-utca 2.
(Fel.: Scbaff AJ



l. Szüz Mária helye és jelentősége a
. mindenség isteni tervében.

I. "Kezdetben teremté az Isten a mennyer"
(I Móz. 1, 1.), és benne az angyalok végelátha
tatlan seregét. Az volt az úr szándéke, hogy
egyideig próbára teseí őket, és ha hűségesen
szolgálnak neki, színelátásére bocsátja őket,

hogy míndörökké végtelenül boldogok legye
nek. Lucifer, az egyik főangyal, felkiáltott:
"Nem szolgálok!" (Jer. 2, 20.), és maga titán
csábította Isten elleni pártütésbe az angyaíok
nak körülbelül harmadrészét. (Jel. 12, 4.) Isten
parancsára a hű angyalok Szent Mihály veze
tése alatt harcba bocsátkoztak a lázadókkal,
letaszították őket az égből a kárhozatba, "he
lyük nem találtaték többé az égben". (I. h. 8.)
Az égben így keletkezett űrt később terem
tendő emberekkel szándékozott az Isten betöl
teni. Ezt a tervét ki is hírdertea mennyek an
gyalainak és a kárhozat ördögeinek egy fen
séges látomás keretében, melyet Szent János
(i. h. 1. kk.] így ír llel: "Es nagy jel tűnék fel
az égen: egy asszony, akinek öltözete volt a
nap, és lába: alatt a hold és fején tizenkét csil
lagból álló korona .. ." Tehát egy esseony lesz
az úr segítőtársa terve végrehajtásában. Egy
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Asszony fogja megsegíteni az embereket, hogy
megtalálják a mennyibe vezető utat és tudj/a
nak felemelkedni a földről az örök boldogság
ba. Ki ez az Asszony? Sok szentírásmagyarázó
az Isten Egyházára ismer benne, mely szünte
lenill.. a világ végezetéig magában foganja és
megszülii Isten ktválasztottjaíö, akik arra van
nak hivatva, hogy betöltsék a mennyország
nak azt ez űrjét, melyet a~árhozatba vetett
hűtlen angyalok maguk után hagytak. Mások
ellenben a "nagy jeJ"-en Szűz Máriát értik. Az
O segítségével hajtotta végre ez ÚItisten a
megtestesülés legnagyobb csodáját, mely az
emberiségnek a mennyek kapuját megnyitotta.
Véleményünk szerint a két magyarázat nem
zárja ki, hanem kiegészíti egymást. Az Egyház
Krisztus misztikus testét nemzi, azaz a kivá
lasztottak egyetemét, - Szűz Mária pedig
Krísztust, az embert szülte. Márpedig Krisztus
szent embersége nélkül misztikus teste sem
léteznék. A "nagy [e!" tehát elsősorban Szűz
Máriára értendő, másodsorban pedig az
Egyházra. Ezzel a nagyszerű jelenséggel tette
az Úr teljessé Lucifer és csatlósai szégyenét:
egy gyenge, alázatos asszony fogja helyreállí
tani a kárt, melyet ők büszkeségükben Isten
tervén ejteni merészkedtek. Ime, Mária sze
repe már a történetelőtti időkben!

II. Teltek, teltek ez évek, az évezredek,
talán évmilliók ... l Isten folytatta teremtői
munkáját. Megteremtette a Földet, és beléje
fektette azokat a csodás erőket, melyek tovább
fejlődésének, tökéletesedésének csiráit képez-
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ték. Meddig tantott a Földnek ez a lassú, foko
zatos ki'aj}a:kulása, - csak Isten a megmondha
tója. Mikor aztán annyira volt, hogy életet és
fóképembert eltarthatott, megteremtette az Úr
az anyagi teremtés királyát: az embert: halha
tatlen. szellemi lelket anyagi testben, Férfinak
és nőnek teremtette, a paradicsom gyönyörű
kertjébe telepítette őket. Azt akarta, hogy egy
ideig ott éljenek, míg hűségüknek bizonyságát
adták, és aztán haJ/áJI. nélkül, testestül-lelkestül
felv-étessenek a mennyei hazába Isten színének
látására, örökké tartó boldogságra. Igy kellett
kitölteniölk. az űrt, melty1e1t az angyalok bukása e
mennyországban okozott. Az Úr' parancsot
adott nekik: a paradicsom egyetlen fájáról ne
egyenek ... ! De a sátán most ,isazon volt, hogy
Isten tervél meghíúsítsa. Elcsábította Évát, ő
meg Ádámot. Mindkettőevett a tilos gyümölos
ből. Elvesztették Isten kegyelmét, a pokol tor
kába rohantak ... Isten súlyos büntetést szabott
rájuk. De hogy végleg kétségbe ne essenek, az
Úr még előbb a sátánra mért büntetésben egy
reménysugárt lövelt feléjük. Halljuk az úr sza
vát a sátánhoz: "Ellenségeskedést vetek közéd
és az asszony közé, ivadékod és ivadéka közé;
Az széttiporja fejedet, te pedig a sarka után le
selkedel." (Móz. 1, 3, 15.) Hogy ősszüleink mít
értettek az úr rejtelmes szavaiból? Kétségtele
nül annyit, hogy bűnük által Istenük kegyel
méből kiestek, a sátán szolgaságéba süllyedtek.
De az irgalmas Úristen segítséget helyez kilá
tásba: egy asszonyt, aki nem úgy, mint Éva a
sátánnal cimlborálva elárulja nemét, hanem aki
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örök és kérlelhetetlen ellenségeskedésben él·
vele, és áldott Fiával széttapossa fejét, uralmá
nak véget vet. Ime, Szűz Mária második meg
jelenése, most már az -embení nem történeté
nek: legelején úgy mutatja ŐitJ be az Úristen,
mint 'éli bukott emberi nem üdvének forrását,
míet Udvözítőnk édesanyjátl

A Szűzanyának ezt a homályos képét az
Úr újabb kinyilatkoztatásai lassan kiegészítet
ték. Egyetlenegy prófétai szózatot említünk
meg. lzaiás áJltia'l hirdeti az Úr: "Ime a Szűz mé
hében loganés Fiút sziil: neve Emmánuellesz",
- azaz Isten velünk! (7, 14.) Tehát az asszony
szűz és mégis anya leszen. Fia pedlig újra Iste
néhez vezeti vissza népét, akitfön a bűn elsza
kította.

Ime Szűz Mária a mindenség isteni tervé
benl Ű segítő kezet nyuj:t a bűnei fertöjében
már-már fuldokló emberiségnek. Ö fölépíeí,
amit al bún romokba döntött. Ö rníndennek
helyreó:Ilítója - Reparettrix! Nem a maga erejé
ból, hanem annak erejével, aki Fiának lenni
méltóztatott.

Ismét romok közt élünk! Máriához fordul
junk: Maria Reparctrix, - ora pro nobis!

2. Sz6z Márla embert eredete,

E tekintetben három kérdés érdekel ben
nünket: Kik voltak Mária szillei? - Hol szü
letett? - Mi az igazi neve?

I. A Szentírás csak arról biztosít, hogy Szűz
Mária Júda törzséből és Dávtd családjából szár-
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mazott. Ezt hirdeti 'Gálborarkangy,al, amikor a
názáreti Szűznekmondja: Fiad "nagy lészen ...
és a Magasságbeli Fiának fog hivatni, és neki
adja az Úristen Dávidnak, az ő atyjának kirá
lyi székét", (Lk. 1, 32.) Minthogy KI1i.sztus
Urunknak emberi természete szerint nem volt
atyja, Dávid kíréty csak abban az esetben
rnondható joggal az ő atyjának, azaz ősének,
ha Mária Dávid családjából, tehát Júda törzsé
ből származott. Erre vall az a körülmény is,
hogy József - ugyancsak Lukács feljegyzése
szerínt - színtén Dávid házéból való volt. Szent
József ugyanis Mária eljegyzésével eleget akart
tenni a mózesi törvény rendelkezésének, mely
szeI1i.nt az egyetlen leányörököst egy ugyan
azon törzsből származó férfi vegye nlOiil, hogy
a családi vagyon a törzs birtokában maradjon.

Szűz Mária szüleíről a Szentírás nem nyi
latkozik. Ösi legendák Joakim és Annának hiv
ják. E legendák, köztük az Ú. n. "Protoevan
gélium Jacobi". talán még a második keresz
tény századra mennek vissza, hítelességük
azonban kétes. Damaszkuszi Szent János is így
nevezi Mária szüíeít, de ISlélijnos, a szerit egy
házatya csak a 7. vagy 8. században írt. Némi
leg megerősíti a legendák ,jelentéseit a biztos
tény, hogya keresztes hadjáratok ideje óta
Joekirnot és Annát állandóan mint a Szüzanya
édes szüleit emlegetik. Az Egyház is így nevezi
őket martírologiumában, a breviáriumban és a
szentmisében.

II. Sajnos, nem adhatunk biztosabb választ
arra a kérdésre sem: hol született Szűz Mária?
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Négy helység tartott igényt arra, hogy Méría
szűlővárosának mondassék: Sepphoris, a ké
sőbbi Díocesarea, Galileában, - Betlehem,
Názáret és Jeruzsálem. Az elsó két helyen ne
vezett városok mellett alig hozhatók fel helyt
álló bizonyítékok. Komolyebbnak látszik a vé
lemény, mely Názáret érdekében száll síkre.
Ez magyerézné meg l'eJgsimábban, míért találjuk
Máriát NázárelJben az angyali üzenet idején.
Lukécs ugyaniis határozotten mondja, hogy az
Úr elküldé Gátbor arkangyalt Názáretbe egy
szűzhöz, kinek neve Mária vala. De a forrá
sok, melyek erről tanúskodnak, csak a 11. szá
zadból valók. Egy fontos tanú pedig, akiről azt
kellene feltételeznünk, hogy Názáret mellett
vall, éppen ellene nyilatkozik. Svnesius, Ptole
mais, más néven Acco, püspöke 385-ben Krisz
tus Urunkat a "Jeruzsálemi Sziiz fiának" ne
vezi. Ptolemais Názáret közelében, tólle ·k!b. 30
km-nyire fekszik. Lehetetaennek látszik, hogy
Ptolemaís püspöke nem tudott volna róla, ha a
negyedik században Nézáretről, mint a Szűz

anya lszületése helyéról egyáltaláIban szó lett
volna. Pedig Acco püspöke Máriát Jeruzsálem
leányának hívja. Ezzel egyetértenek a hatodik
századbeli zarándokok is, akik megemlítik,
hogy Jeruzsálemben a Juhkapu közelében temp
Iorn állott, mely Szűz Mária ezűletése helyét
jelezte. E helyen még ma is Szent Annának
szentelt templom Látható. A tények alapján azt
kell mondanunk, legtöbb valószínűség a mel
Iett szól, hogy Szűz Mária Jeruzsálem szülöttje.

III. Hogy mi volt a neve? Furcsa kérdés.
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Minden gyermek tudja, hogy Máriának hívták.
Csakhogy Mária nem zsidó, inkább görög szó.
A görögből átvették a latinok és más keresz
tény népek. Tehát joggal kérdezzük, mi volt a
Mária név eredeti héber alakja, és rni volt a
jelentése. Tudjuk, a keleti személynevek rend
szerint jelentessel bírnak. Igy pl. Anna kegyel
met jelent, János, Joannes pedig annyi, mint
"Isten irgalmas". Mária eredeti alakja Mirjam.
Hogy mif jelent? Szent Jeromos szerint, aki
pedig nemcsak latinul és görögül, hanem hébe
rül is tudott, annyit jelentene, mint "Tenger
Csillaga". Sajnos a szép, költői jelentés az
elörehaladottabb héber nyelvtudomány világá-
ban alig tartható fenn. Mily nehéz a felvetett
kérdésre biztos választ adni, legjobban mutatja,
hogy a tudósok eddig már hatvan különböző

magyarázattaI próbálkoztak. Ha nem csalódunk,
a Mária név eredetileg egyiptomi szó. Mózes
nővérét is, aki még Egyiptomban született,
Mirjamnak hívták. Az egyiptológia szerint a
Mirjam név két gyökérbál tevődik össze. Az
egyik, "MYI" annyi, mint szeretni, kedvelni, a
másik, "Jam" pedig istenséget jelent. A Mirjam
név eszerint "Isten Kedveltjét" jelentené.
Amint ez a magyarézat a nyelv tudomány szem
pontjébóI legjobban állja meg a helyét, úgy
másrészt azt meg kell vallanunk, hogy alig ta
lálhatnánk nevet, mely oly jól illenék Szűz
anyára, mínt éppen a Mirjam név. Lényének
legjellegzetesebb vonása a kegyelmi bőség,
melyet Gábor arkangyal IÍs hangoztatott, rnídőn

e szavakkai üdvözölte: "Udvö7JIégy, malaszttal
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teljes!" Márpedig a malaszt nem más, mint Isten
szeretetének a lélekbe vetített hatása. Az így
értelmezett Mária név legjobban fejezi ki a
Szűzanya személyének igazi értékét.

3. Szeplőtelen fogantatás.

I. Sajnálattal kellett megátlapítanunk, hogy
rnennyei édesanyánk emberi eredetéről csak
igen keveset tudunk. Annál többet nyiletkez
tatott ki az Úr kegyelmi életéről. Mindjárt lelke
terembésekor óriási kegyelemben részesítette:
a szepíételen fogantatás kívéltségáben,

Összüleinketaz Úr a kegyelem állepotá
ban teremtette. Létük első pillanatától kezdve
Isten fogadott gyermekei voltak. Az volt a Te
remtő szándéka, hogya malasztállapotot az em
beri természette] együtt gyermekeikre is átszár
maztassák, Rút engedetlenségükkel eljátszották
ezt a nagy istenadományt, gyermekeikre sem
örökölhették át. Az emberek most már megszen
telő kegyelem nélkül szűletnek: ezt a hiányt
nevezzük eredeti bűnnek. - VoIt eset, - a
Szentírásból két ily esetet ismerünk - "hogy az
Úr már sziilelése előtt szenteIt meg valakit. Igy
Keresz~eJő Szent János három hónappal szűle
tése előtt nyerte el a megszentelő kegyelmet,
amikor Szűz Mária Erzsébet asszonyt megláto
gatta és üdvözölte. (Lk. l, 39. kk.) Hasonló
dolog tőrtént Jeremi·(ÍJS prófétával is. (Jer. l, S.)
Mindkét Szent csak fogantatása után kapta meg
a megszentelő kegyelmet, egyideig tehát a bűn
állapotában élt, mint 'al sátán elattvaíóje. Máskép
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cselekedett az Úr Máriával. Az ő lelkét mind
járt a kegyelem állapotéban teremtette. EIeté
ben nem volt másodpercnyi idő, melyet kegye
lem nélkül töltött volna. Mindíg teljesen az Úr
istené volt, legkedvesebb gyermeke, kiben a
pokolnak nem volt része. Ezt nevezzük Mária
'szeplőtelen toqantatásénak, De nem a kegye-
lemnek akármilyen fokát öntötte az Úr az ál
dott kisded lelkébe, hanem a kegyelem teljét:
annyit, amennyit egy most teremtett kis lélek
magában foglalhatott. Az angyalokat is kegye
lem állapotában teremtette az Úr. El sem tud
juk képzelni, mennyi és mekkora kegyelmek
kel rendelkeznek az Istenhez hű maradt angyá
lok, főkép a magasabbrangúak. De még a sze
ráfok sem láttak akkora kegyelmi teljességet,
amilyet a Teremtő Mária lelkébe lehelt. Rája
vonatkoztathatjuk Szent János Titkos Jelené
seinek szavát: "Nagy jel tűnt fel az égen: egy
asszony, akinek öltözete volt a nap és a lába
alatt a hold és fején tizenkét csillagból álló
korona." (12, 1.) .

II. Hogy miért művelte az Úr Szűz Máriá
ban ezt a hallatlan kegyelmi csodát? Okát már
fentebb érintettük. (I. elm.) Mielőtt bűnös ős
szüleinket a paradicsomból kiűzte, azt mondotta
az Isten az őket elcsálbító sátánnak: "Ellensé
geskedést vetek közéd és az asszony közé, iva
dékod és ivadéka közé: Az széttiporja a feje
det, te pedig sarka után leselkedel." (Gen. 3, 15.)
Isten rendelése szerint kérlelhetetlen ellentét
kell, hogy legyen Mária és a sáJtán közötu Ez az
ellentét megköveteli és feltételezi, hogy Mária
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egy pillanatig sem sínylődött az ördög járrna
alatt. Isten nem tűrhette, hogy Lucifer azzal
kérkedhessék: Enyém volt Mária is, csak utólag
ragadták ki őt karmaim közül. Igy a paradicsom
küszöbén hirdetett ellentét nem lett volna tel
jes, nem lett volna Istenhez méltó. Isten min
denhatóságában míndenesetre megtehette. hogy
legkedvesebb teremtményét teljesen megszeba
ditj-a az eredeti bűntől, De i11et'ÍI ilsl hozzá, hogy
úgy tegyen, míután évezredekkel előbb ünne
pélyesen hirdette, hogy áthidalhatatlan ell en
tétet fog vetni az "AJSlSzony" és a sátán közé.

III. Hogy mennyire ülő, sőt szükséges Mária
teljes és mindenkori makulátlan.sága, azt Egy
házunk Iíturgíkus életéből vett példával szeret
ném szemlélhetővé tenni. Ismeritek az isten
tiszteletnél hesznéiatos szent edényeket: kelyhe
ket, áldoztató kelyheket, monstranciákat. Ezek
arra vannak rendelve, hogy az Oltáriszentséget,
Krísztus Urunk drágalátos testét és vérét ma
gukba foglalják. Az Egyház szigorú előírások
kal szabályozza, hogy kell azokat elkésziteni és
kezelni. Kupájuk aranyból legyen vagy vasta
gon aranyozott színezüstből, Használatuk előtt
külön e célra szolgáló formulával áldandók
meg a püspök által. Miután pedig Krisztus szent
teste vagy vére érintetle a kelyhet, már csak
a papnak szabad azt puszta kézzel érinteni, aki
nek hüvelyk- és rnutatóujja szerit olajjal meg
kenetett, - bizonyos esetekben a szerpapnak,
diaconusnak is. Laikus csak kendőn át éríntse.
- Ha az Egyház íly aprólékos gonddal védi a
szent edényeket, melyek az Oltáriszentség meg-
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őrzésére szolgálnak, mekkora gonddal őrizhétte

az Úristen Szűz 'Máriát, akit arra szánt és ren
delt, akit arra teremtett és előkészített, hogy
Egyszü1öttje emberi teste benne nemcsak nyu
godjék, hanem véréb/öl fejlődjék. Isten tökéle
tes tisztasága megkövetelte, hogy Szűz Mária
is tökéletesen tiszta legyen, hogy sem az ere
deti, sem személyes bűnnek még árnyéka. se
érintse.

A szeplőtelen fogantatás titkát már a har
madik századtól kezdve hírdették - igaz, rész
ben más nevek alatt - az egyházatyák. Unne
pével keleten már a 7., nyugaton a 9. század
ban találkozunk. Kötelező hitágazat gyanánt
IX. Pius pápa hirdette ki azt 1854. december
8-án.

4. Szüz Márla gyermekkora.

I. Azt mondják, a gyermek hétéves korá
ban éri el esze ihasználatát. A legtöb/b gyermek
már jóval elóbb adja értelmi működésének
kétségbevonhatatJl:an tanújeleit. Az édesanya,
aki órákat tölt gyermeke bölcsője mellett, és
szeretve figyeli annak minden mozdulatát, kis
arcának minden változó kifejezését, meggyő
ződik arról, hogy már a csecsemő arca, szeme,
sírása, nevetése félreérthetetlen módon elárulja
a benne szunnyadó, de már ébredő értelem mű
ködését. De rendszerint csak a hatodik élet
évével éri el a gyermek azt a szellemi érettsé
get, mely a világos öntudathoz. tehát a súlyos
bűnhöz is feltétlenül szükséges.
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Voltak hittudósok, akik azt állították, hogy
Mária már csecsemő' korában bírta esze teljes
használatát. Bizonyítani ezt alig lehet. Szent
TamáJs véleményükkel ellenkezni látszik. (III.
21, 3.) Annyit azonban nyugodtan megenged
hetünk, hogy az óriási kegyelem, mellyel az ál
dott gyermek rendelkezett, ébresztőleg. meg
termékenyítőleg hatott értelmére. A Teremtő
nagyon korán megismertette magát legkedve
seb/b gyermekével. Megmutatta neki a kegyel
mi kincseket, rnelyeket benne felhalmozott, és
tudtára adta, hogy mindezt kiváltságos szere
tetből művelte benne, Az isteni szerétetnek ez
a tiszta megismerése kimondhatatlan hálára és
viszontszeretetre hangolta a teljesen ártatlan,
tehát minden jó iránt fogékony kis lelket. Az
Úr kegye szeretetet ébresztett benne, a szeretet
pedig még csak növelte kegyelmi állapotát. Igy
mindkettő - a kegyelem is, ,a szeretet is 
napról-napra gyarapodott Máriában.

De ugyanakkor listen kegyelme felvilágo
sította őt arról is, hogy saját magától értéktelen
kis földi féreg. Ami becses benne, az kizárólag
Isten kiváltságos kegyéből való. A szeretettel
együtt és vele egy arányban fejlődött !benne az
alázatosság is. Szeretet és alázatosság a kegyel
mi életnek két sarkét képezik, melyek körül
minden forog. E két mérvadó erény együttmű
ködésébőlMária már nagyon korán annak belá
tására ébredt, hogy tekíntettela végtelen kegy
re, mellyel az Úr lőtt megelőzte, csak egy élet
célja lehet: teljesen az Úristené kell lennie,
fenntartás és feltétel nélkül. Biztosra vehetjük,
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hogy Joakim és Anna áldott gyermeke már
nagyon korán ennek az élethivatásának tuda
tára ébredt, már oly korban, melyben más gyer
mek még alig vagy csak nagyon keveset gon
dolkodik. Es minél inkább fejlődött értelme,
annál határozottabb, erösebb lett ez a tudata
is. Egyszóval mondva: egész lelki Iejlődése az
Isten iránti teljes átadás irányálban haladt.

II. Joakim és Anna - úgylátszik - sokáig
gyermektelenek voltak. Szűz Mária sok ima és
áldozat gyümölcse volt. Isten ajándékának te
kintették szülei, melyet Istennek vissza is aikar
tak adni. Ezt a szándékukat nemcsak vallásos
érzületük sugallta, hanem a gyermek istenes
lelkülete is. Szándékuk megvalósításának
rnódja felől sem 'lehetett kétségük..

Az Igéret Földjén csak egy templom volt:
Jeruzsálemben, mely köré az egész választott
nép sereglett. Minden hivő férfi évenkint leg
alább egyszer, ha lehetett, húsvétkor zarándo
kolt ide, a nők jórésze is velük. tartott. Elkép
zelhetjük, mekkora forgalom lehetett IQ, temp
lombzn, főkép nagy ünnepek idején. A temp
lom tisztántartása tömérdek munkát igényelt,
mely a papok irányítáJsa mellett a leviták ke
zére volt bízva. Rajtuk kívül több istenes öz
vegy is a templomnak szentelte élete hátralevő
részét. Ezek kislényokat vettek. maguk melié,
kiket felneveltek, különböző női kézimunkára:
varrásra, hímzésre, nemkülönben olvasásre, a
liturgikus imákra, énekre és a templom tisztán
tartésára tanítottak. Joakim és Anna ezek közé
az Istennek ajánlott szűzek közé vétették fel
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drága gyermeküket, telén már négyéves korá
ban.

Hogy Méríetényleg a templomi szűzek kö
zött töltötte életének 10-12 évét, azt nem a
Szeritírásból tudjuk, mely a Szűzanya gyermek
koráról nem beszél, hanem az ősi legenda-iro
dalomból, melynek hitelessége - ismételjük 
nem feltétlenül biztos, mert sok esetben való
tényeket költői kiJszínezésben ad. De más bizo
nyítékok is szólnak Mária templomi tartóeke
dása mellett. Találtak pl. egy paténát, kehely
tányérkát, mely Máriát imádkozó helyzetben
ábrézolja ezzel a körírattal: "Mária, a jeruzsá
lemi templom szolgálója." Ugyancsak tény,
hogy az Egyház már a tizedik v,agy tizenegye
dik századtól kezdve ünnepelte a Boldogságos
Szűz bemutatásénak ünnepét november hó
21·én.

OU 'töltötte Mária egész gyermekkorát.
Szeretett ott lenni. Szerétett ott lenni, rnert
rendszerint nem hatolt a templom szent falai
közé a nagyvilág vásári zaja, és mert idejét és
életét itt teljesen az Úrnak szentelhette. A temp
lomért végzett munkán kívül ima és a Szent
írás olvasása foglalta le egész idejét. Főkép a
zsoltérek és a messiási jövendölések, nemkü
lőnben a választott nép története gyakorolt fo
gékony, ártatlan lelkére rendkívül vonzó ha
tást.Mindezek közelebb és közelebb vitték őt
az isteni Igéhez, melynek nemsokára meg kel
lett testesülnie szűzí szent méhében.
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5. Szfizességl fogad~om és eljegyzés.

I. Szűz Mária sok hasonkorú leány között
élt a jeruzsálemi szentélyben, Egy volt az imá
juk és a munkájuk; egy időben keltek és men
telk. pihenőre; egy volt táplálékuk, üdüíésük,
játékuk, Emberi szem alig fedezett fel köztük
különbséget, hacsak nem Mária nagyobb sze
rénységét és nagyobb áhitatát az imában. An
nál nagyobb különbséget látott köztük az Úr.
A többi Lány tudta, hogy csak néhány évig
marad a templom közelében. A felnőtt kor el
értével haza kellett menniök, és rövid időn ibe
Iül férjhez adták öket. Ha szívesen töltöttek
néhány évet Jeruzsálemben, szívesen is men
tek megint haza. Tudták: istenadta hivatásuk,
hogy a világban éljenek, mint istenfélő asszo
nyok és cSaládanyálk. - Egészen más volt Szűz
Mária :lelkülete a templomban töltött évek
alatt. Legzsengébe ifjúkorától kezdve úgy
érezte, hogy neki teljesen és kizárólag Istené
kell lennie. Kint a nagyvilágban megvalósít
hatná-e ezt az életcé1t? Már itt a templomban
megértette, amit késobb Szent Pál a korintus
belieknek írt: "Mind a férj telen aBS1Zony, mínd
a szűz arra gondol, ami az Úfé, hogy testben
és lélekben szent legyen; aki azonban férjnél
van, arra gondol, ami a világé, hogy tessék
férjének." (I. 7, 34.) Érezte, belátta, hogy az
Úr őt nem a házaséletre szánta. E szílárd meg.
győződés hatása alatt már nagyon korán szent
ígérettel, fogadalommal örök szúzességre köte
lezte magát. Megtudjuk ezt Máriának Gábor ar-
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kangyalnak adott válaszából: "Férfit nem isme
rek." (Lk. 1, 34.) Ez a fogadalom adott egész
életéneik határozott, szilárd irányt.

II. A mondoUakkal látszólag eldentétben
áll, amit ugyancsak Szent Lukács evangéliuma
I. fejezetének. 27. versében mond, hogy Mária
"egy férrínak vala eljegyezve, akinek neve Jó
zsef". Úgy a fogadalom, mint az eljegyzés csak
azon feltétel-alatt érvényes, ha szabad elhaté
rozásIból származik. Ha Mária már előbb sza
bad elhatározásból szüzességí fogadalmat tett,
hogy kőtelezhette miligát később ugyancsak
szabadon a Józseffel kötendő házasságra? Ez a
mindenesetre súlyos' kérdés megfelelő megvilá
gítésra szorul.

Szűz Mária - úgy látszik - szüleinek
egyetlen gyermeke volt és előrehaladottabb
korukban született. Talán még Máriának a
templomban tőltőtt évei alatt haltak el. Amint
a szent gyermek felserdült. felmerül t a kérdés,
mi legyen vele. Legjobban a templomban sze
retett VOIM maradni tovább is, itt szolgálha
tott kizárólag az Úristennek szíve kívénsága
szerint. De a templomban csak özvegyeket és
kislányokat tartottak, további ottmaradása le
hetetlennek l'átszott. Hogy egyes-egyedül la

villágban éljen, arra az akkori felfogások sze
rint gondolni sem lehetett. Nem maradt más
megoldés, mint hogy e1j,egyeztessék. Bz,t köve
telte a mózesí törvény is, mely elrendelte, hogy
fiú híényában a család leányörököse egy
ugyanazon törzsből született férfinak jegyez
tessék el a törzsi vagyon biztosítása céljáJból.
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Biztosra vehetjük, hogy a templom elöljárósága
is így döntött, sőt valószínű, hogy ő állapította
meg, melyik aza rokon, akinek törvény szeríntí
előjoga, hogy Máriával jegyet váltson.

Mária tisztán Iátta az ellentétet, mely egy
részt szűzességi fogadalma, másrészt eljegy
zése között fennáll. De amint előbb fogadaimát
azért válleüta, rnert meg volt győződve, hogy
az úr így akarja, úgy most is a törvény hatá
rozatában és a papi elöljárók döntésében Isten
szent akaratának megnyilatkozását látta, és
belenyugodott. Mikép feleljen meg a két lát
szólag ellentétes kötelezettségnek, azt egyelőre
aligha értette. De meg volt győződve,a, végtele
nül jó és hü Isten, akinek szolgálni egyedüli
kívánsága volt, meg fogja mutatni az utat és
megadni a lehetőséget szent akarata teljesíté
sére.

III. Az eljegyzés: valószínűleg még Jeru
zsálemben történt, amikor a Názáretben lakó
József az ünnepekre aflőlvárosba jött. A zsidók
nál az eljegyzésnek sokkal mcsszebbható jogi
következményei voltak, mint nálunk. A törvé
nyesen eljegyzettek mínden újabb szertartás és
forma nélkül bármikor megkezdhették a: házas
életközösséget. A vőlegény tehát máris meny
asszonya törvényes képviselőjeképszerepelhe
tett. Itt tialláljuk megoldását annak a már elóbb
felvetett kérdésnek (2. elm. II.), hogy lehetsé
ges, hogy Szűz Máriát, aki valószínűleg Jeru
zsálemben született, az angyali üzenet idején
Názáretben találjuk. Eljegyzése után a Szent
Szűzet Józsefre bízták, és ő magával vitte lak-
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helyére, Názáretbe, bár házába egyelőre nem
vezette be. Szerit Máté evangéliumában olvas
suk (1, 20. k.), hogy csak kevéssel karácsony
előtt jelent meg laJZ Úr angyala Szent Józsefnek,
mondván neki: "József, Dávid fia, ne félj ma
gad!hoz venni feleségedet, Máriát, mert ami
benne fogantatott, a Szentlélektől van. Es fiat
fog szülní, kit Jézusnak fogsz nevezni, mert ő

szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig
ezért 100, hogy beteljesedjék, amit az Úr mon
dott a Próféta lszavai által (Iz. 7, 14.): Ime a
szűz méhében fogan és filaI!: szül, és Emmánuel
nek fogjáJk hívni, amit így értelmeznek: Velünk
az Isten."

6. Szent József.

I. A Gondviselés Szűz Mária életének első
felét oly szorosan kapcsolta egybe Szent Jó
zsefével, hogy lehetetlen az előbbi életútját
eosetelni, hJai nem ismerjük az utóbbi egyénisé
gét is. Ki volt Szent József? A Szentírás csak
kevés szóval emlékezik meg róla. De ha ezt a
kevés, rövid adatot kellőkép összeillesztjük,
oly képet nyerünk, mely jellemét és életszent
ségét Jla'gyogó színekben visszatükrözi.

Szent Lukács (1, 27.) azt mondja, hogy
Dávid házából, tehát Júda törzséből származott.
Izrael tizenkét törzse közt Júda volt 3' legelő
kelőbb és leghatalmasabb. Amikor a haldokló
Jákob pátriárka fiait megáldotta, határozottan
megjövendölte Júda elsőbbségét, "Júda,
mondá - téged dicsőítenekmajd testvéreid ...
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Nem vétetik el a fejedelmi pálca Júdától, míg
el nem jön az elküldendő", a Messiás. A zsidó
nép legdicsőbb nemzeti hőse, leghatalmasabb
kírálya, Dávid, Júda törzséből való volt. Neki
ígérte meg az Úr, hogy családjából származ
tatja az Udvözítót. Dávid leigáztar a belső és
külső ellenségeket, és nagy tekintélyre tett
szert Kelet királyai között. Fia, Selamon, böl
cseségével tűnt ki, és rengeteg kincset halmo
zott össze. Ö építette a jeruzsálemi templomot,
az óvilág egyik legcsodáltabb műremekét.
Mindezek indokolják Júda törzsének és annak
kebelén 'belül Dávid családjának páratlan hír
nevét. De Dávid trónusa romba dőlt, Salarnon
kincsei elvesztek. Jézus, "Dávid Fia" joggal
mondhatta Pilátusnak: "Az én országom nem e
világból való." (Jn. 18, 36.)

József lelki világára éles fényt vet Máté,
amikor őt "igaz ember"-nek nevezi. (1, 19.) Az
"igaz" szónak két jelentése van. Jelenti az igaz
ságosság erényét, mely minden jogtalanség
tól tartózkodik és mindenkinek megadja a ma
gáét. De van ezen túlmenő, szélesebb jelentése:
az összes erények loglalatát is jelenti. Erről a
tágabb értelemben vett "igazságról" mondja
Szent Pél: "Az igaz pedig a hitből él." (Róm. 1,
17.) E szerint "igaz" !dl Szentírás értelmében az,
aki életét a hit parancsai szerint rendezi, és
rnindenben Isten akaratát törekszik teljesíteni.
Igy értendő a szó Szerit Józsefről is. Hűségesen
teljesítette a mózesi törvény rninden előírását,
de azon túl is mindenben Isten szent akaratát
megismerni és követni iparkodott. Láttuk, hogy
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Szűz Mária is kizárólag Isten szent akarata tel
jesítésére törekedett. Ezért hagyta el a szülői

házat és a templomot választotta lakóheTyéül,
- ezért tette 're szüzességí fogadaLm:át, - ezért
egyezett bele Józseffel való kézfogójába. 
ezért hagyta el nagy áldozat árán a neki oly
drága templomot és tette át lakóhelyét Názá
retbe. József é1SI Szűz Mária lelke teljesen egy
irányban haladt és fejlődött. Soha nem volt,
nem is lesz két emberi Iélek, mely oLy tökéle
tes és fennkölt módon egybehangzott. mint a
Szűzanyáé és Jézus szent Nevelőatyjáé. Csak
egyetlen életcél juk volt: hűségesen szolgálni
az Úrnak.

József jellemének még egy kimagasló,
gyönyörű vonásét kell megemlítenünk: az ima
embere volt. A szent evangéliumok négy he
lyén is olvassuk, hogy az Úr őt látomásokban,
szózatokban részesítette. (V. ö. Mt. l, 19i 2, 13i
19, 22.) Ezekről később részletesebben kell még
tárgyalnunk. Nem tagadjuk, az Úristen néha
nem szent embereket is rendkívüli kegyelmek
által vezetheti valakit pl. belső szózat által előre
nem látható nagy veszélytől megóv, vagy mást
ugyanezen úton fontos és szükséges cselekvés
re int, melyre magától nem is gondolna. De
rendszerint és szokésszetűen ily kegyelmek
csak olyanok osztályrészét képezik, akik követ
kezetesen buzgó imaéletet folytatnak. Hogy
Szent József gyakran részesült ily kegyelmek
ben, és az általuk nyert utasításokat mindíg a
legpontosabban teljesítette, (bizonyítéka nagy
életszentségének.
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II. A mondottakat megerősíti az a tény,
hogy a Gondviselés Józsefet a legfontosabb
földi megbízásokra méltatta. Krisztus Urunk
mondotta: "Hű és okos szolga, akit az ura
házanépe fölé rendelt." (Mt. 24, 45.) Az Úristen
nek két legnagyobb kincse e földön Szűz Mária,
az ő legkedvesebb leánya, és Jézus, Egyszü
löttje volt. Es ezt a két páratJlan kincsét Szent
József hűségérebízta. Öt rendelte Mária jegye
sének, sőt hites, bár szűz férjének és Egyszü
lőttje édesatyjának. Persze, nem szabed itt vér
ségi atyaságra gondolnunk, merthisz tudjuk,
hogy Krisztus Urunknak emberi természet sze
rint atyja nem volt. József szerepét Jézus körül
rendszeriJnt a "nevelő atya" kifejezésével szok
ták. jelölni. Csakhogy Szent József sokkal több
volt az Úr Jézusnak, mint a legjobb nevelő
atya nevelt fiának. Mint Mária hites férje, Fiá
nek igaz, bár nem vér szerinti, apja volt Esten
és ember előtt, törvény és igazság szerint. Isten
től arra volt választva és azzal megbízva, hogy
mindazokat a jogokat és kötelességeket gyako
rolja Egyszülöttjével szemben, melyek az igaz
atyát fiával szemben megilletnek. Józsefnek ezt
az egyedülálló helyzetét Jézussal szemben leg
helyesebben azzal jelezzük, ha őt az Udvözítő

szűz Atyjának nevezzük. (Dr. Josef Müller, Der
Hl. Joseph. 99. kk.)

7. Az angyali üdvözlet
I. Rövidesen a Szent Szűz Názáretbe való

érkezése után az Úr elküldé hozzá Gábriel ar
kam.gyalt, hogy a világ legfontosabb eseményé-
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hez az alázatos szűz beleegyezését és közre
működését kérje.

Gábriel egyike azoknak a fenséges mennyei
szeHemeknek, kik legközelebb állanak Isten
trónusához. Tudatában volt annak a: nagy mél
tóságnek, melyet mint ,flőlangyal és most rnínt
Isten követe betölt. Lukács elbeszéléséből (I.
26. kk.) mégis azt Iátjuk, hogy szerény, aláza
tos magatartással közeledett a názáreti Szűz
höz, kit kamréjében, imába merülve talált. Az
ima a nagy kegyelmek előkészítője. Alig téve
dünk, ha 'azt mondjuk, 'hogy a legnagyobb ke
gyelem, melyet az Úr valaha: osztott, szintén
ima közben érte Máriát. Mélyen meghejolrva a
megjelenésén csodálkozó leány előtt, köszönté,
őt: "Udvözlégy, malaszttal teljes, az Or vagyon
teveled, áldott vagy te az asszonyok közöttI"
- Meghitt, jólismert, kedves szavak! Hányszor
vettük már ajkunkra azokat, és - ha Isten éltet
- még hányszor fogjuk ismételni? Úgy érez
zük, már nem is nélkülözhetnők ezt az igazán
mennyei imátl Mert nem emberi szavakezek,
... az égból hozta azokat az Úr angyala. Mikor
Gálbor átvette az Úr parancsén hogy felkeresse
a legszentebb Szűzet, bizonyára elgondolko
zott, míkép is köszöntse őt, akit az Isten min
den teremtménymél midga!>albbraemelt. De az
Úr kegyelme is megsegítette, hogy megbizatá
sát kellőkép teljesítse. Igy találta ki ezt a gyö
nyörű, egyszerűségében remek üdvözletet:
"Udvözlégy, malaszttal teljes, az Úr vagyon
teveled, álldott vagy te az asszonyok között!"
Mivel oly gyakran mondjuk el az Úr angyalá-
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nak szavait, és rnível oly kedvesek nemcsak
nekünk, de Szűz Máriának. is, fontoljuk meg
azokat egyenkint.

II. "Udvözlégy!" MintJha azt akarná rnon
dani listen szent követe: Már eddig is az üdv
útján haladtál. ct:e áldott ISlZűzleány. Hisz min
den üdvünk abban áll, hogy Isten szeret ben
nünket, és mi az Ö szeretetét elfogadjuk és
viszonozzuk. Téged pedig minden teremtmé
nyénél jobban szeretett az Úr már eddig is. De
amit most jelentenem kell, az még csak hatva
nyozza boldogságodat, és minden ember szá
mára az üdv kútfejévé tesz. - Azért ismételjük
mi bűnös emberek az arkangyal szavait oly szí
vesen, oly gyakran, mert velük kezdődött a mi
igazi, a mi örök üdvünk!

"MaIGJSzttal' teljes." Mert annyira szerétett
téged, azért kegyelmének egész teljét öntötte
beléd az 'úr. Nem földi termék a kegyelem,
nem természetes érték, mint az arany, a gyé
mánt, az élet, az értelem, a szabadség ... Nem,
a kegyelem isteni dolog. Isten természetében
való részesedés. És Neked, drága Szűz, a ke
gyelemnek nem valamelyes fokát adta, hanem
annak egész teljét. AJnnyit, amennyit lelked
befogedhatott. Csordultig teli V;iiJgy kegyelem
mel. Te vagy a kegyelem legnagyobb csodája!
Előtted elhalványul az angyalok, a szeráfok és
kerubok kegyelmi dicsősége. Túláradó kegyel
med míatt arra vagy hivatva, hogy az "isteni
kegyelem Anyja" légy!

"Az úr vagyon teveled!" A megszentelő
kegyelem az Úristen élő képe az ember lelké-
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ben. Nem olyan, amilyet festő készít vagy a
fotógép, mely míndíg az marad, ami volt, ami
kor elkészül. Nem holt, hanem élő, akár a
tükörkép, mely rnozdul és véltozík, ha előtte
állunk és mozgunk. De még a tükörképnél is
sokkalta tökéletesebb. Nemcsak a külső alakot
mutatja, hanem a 'belisőt , a lényeget, Isten való
természetét. És amint a tükörkép csak addig
marad meg, amíg a tükör előttéllunk, mihelyt
eltávozunk, megszűnik a kép is, úgy a meg
szentelőkegyelem is csak addig marad bennünk,
amíg az IISIten lelkünkben ilJakik, amíg az Isten
temploma vagyunk. Mihelyt az Úristen súlyos
bűnünk miatt lelkünkből távozik, megszűník

kegyelmi állapotunk is. - Azért te áldott Szűz,
aki kegyelemmel teljes vagy, az Úrral a gon
dolható legszorosabban egyesülve is vagy:
"Az úr vagyon teveled", és veled marad
örökkél

"Aldott vagy te nz asszonyok között!" Éva
büntetésül engedetlenségéért férjével szemben
alárendeltségi viszonyba került. És minél mé
lyebbre süllyedtaz emberiség a bün fertőjében,

annál többet vesztett tekintélyéből és méltósá
gábóla női nem is. - De téged, áldott szűz
leány, a Magasságbeli még az angyalok fölé is
emelt. Nincs férfi, nincs mennyei szellem, ke
rub vagy szeráf, kit szépség, tökéletesség, di
csőség, méltóság tekintetében messze-messze
fölül ne múlnál. Te áldott vagy az asszonyok
között, - áldott vagy Isten összes teremtmé
nyei között ...

És még inkább áldott vagy, mert nekünk,
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bűnös embereknek, meghoztad minden igaz ál
dás forrását: a mi édes Udvözítönket és Urun
kat, Jézus Krisztust!

8. Szűz Márla párbeszéde az ArkangyallaI.

I. Mikor Mária hallotta Gábriel köszönté
sét, "megzavarodék, ... és gondolkodék, míféle
köszöntés ez". (Lk. 29. kk.] Alázatossága nem
értette, mit jelentsen ez az ünnepélyes és meg
tisztelő megszólítás. Isten követe látta Mária
zavarát, és megnyugtatta öt: "Ne félj Mária,
mert kedvet t,aiáitái istennél. Ime, méhedben
fogansz és fiat fogsz szülní, és nevét Jézusnak
hívod. Nagy leszen lŐ és a Magasségbeli Fiá
nak fog hivatni, és neki adja az Isten Dávid
nak, az ő atyjának királyi székét, és országol
ni fog Jákob házában mindörökké, és királysá
gának nem leszen vége." Az angyal minden
kétséget kizáró módon tudatja a názáreti Szűz
zel, hogya mindenek Ura öt választotta ki arra,
hogy az ígért MessiáJs édesanyja legyen. De
még többet: Mária Fia meg fogja szabadítaní
Isten választott népét, helyre fogja állítani
Dávid trónusát, uralkodni fog Isten választott
jain mindörökké, uralkodásának nem leszen
vége. Gábriel nyiliartkozata szerint Mária nem
csak arra hivatott, hogy az Udvözítö édesanyja
legyen, ö lészen listen országának nagyasszonya
is. Fényes hivatás, szédítö felmagasztaltatás!

Mária hallotta és teljességeben meg is ér
tette az angyali szózatot. Mit tegyen? Az Úr
követe válaszát várja. Mit válaszoljon neki?
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Isten kegyelme nem kényszeríti az embert.
Szebadakeretára bízza a vélasztéíst. Ez a fen
séges hivatás, melyet az Úr ebben a pi,l\liaJIliat
ban Máriának kínál, sem csorbítja akarati
szabadságát. Elfogadhatja, - vissza is uta
síthatja. Mária tényleg habozik. Gondolkodik,
mitévő legyen. Találn csügged? - talán féJ. fel
adatának magasztosságétólj O nem! A kishitű
ség árnyéka sem környékezi nagy lelkét.
Tudja, Isten hű. Amihez elhív, ahhoz meg is
adja a szükséges erőt és kegyelmet. Más ne
hézséget lát, más kételye támad: mi lesz szű
zességi fogadalmával? Ez a gondolat már előbb,
kézfogója a'lkalmával foglalkoztatta. Mikor az
tán meggyőződött arról, hogy az Úr akarja,
hogy József jegyese legyen, nem kételkedett
abban sem, hogy kellő időben majd megmu
tatja neki a Gondviselés az utat, amelyen rnínd
két kötelességének eleget tehet. - De most,
mídőn az Úristen határozottan azt kívánja tőle,
hogy Fiának anyja legyen, a régi kétely hat
ványozott erővel üli meg tiszta lelkét. Az Úr
tényleg azt akarná, hogy szűzességéről lemond
jon? Igaz, az angyal rengeteg méltóságot ajánl
fel neki. De ha szíve sugallatát követi, mégis
többre becsűli Isten iránti szeretetböl vállalt
fogadaimát minden földi vagy mennyei méltó
ságnáll Ezt őszintén meg is mondja Isten kö
vetének: "Mikép leszen ez, mikor férfit nem
ismerek?" Es felelvén az angyal, mondá neki:
"A Szentlélek szill tereád, és a Magasságbeli
nek ereje megárnyékoz téged; azért a Szent is,
ki tÓiled születík, lsten Fiának fog hivatni. Es
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ime Erzsébet, a te rokonod, ő is fiat fogant
öregségében, és ez hatodik hónapja neki, aki
magtalannak hivatik, mert Istennél semmi sem
lehetetlen." (Lk. i. h.)

II. Az iangyalnaik idézett szavaiból Szűz

Mária. meggyőződött arról, hogy a neki fel
ajánlott istenanyaság nem lesz szűzessége ro
vására, hanem a Szentlélek csodálatos műve.
Most még jobban értette Gábrielnek imént ki
ejtett szavát: "Aldott vagy te az asszonyok
között," Igen, áldott ő valamennyi asszony kö
zöttI Mert egyedül neki szánta a Míndenható
a kiváltságot, hogy az anyaség áldását a szű
zesség koronájával egyesítse. Oly előjog ez,
mely csak Máriának adatott. Sem előtte nem
volt hozzá hasonló, sem később nem leszen
párja.

Miután Mária. utolsó kételye is eloszlott,
érett megfontolás után és teljes szabadsággal
mondotta ki a legszentebb szót, mely ember
ajkat valaha elhagyott: "Ime, az Úr szolgáló
leánya, legyen nekem ,a te igéd ezeriru.

Két dolgot csodálhatunk itt Szűz Máriá
ban: míndenekelőttmélységes alázatát. Az Úr
a legnagyobb méltóságot ajánlja fel neki, me
lyet teremtett .lény egyáltalában elérhet: az
Istenenyeságot, - de Mária e pillanatban csak
saját csekély értékűségéről tesz említést, és
Isten szolgáló leányának nevezi magáJt. Az igazi,
a 'Lélek mélyén rejlő alázat jelle, hogy minél II1IdI

gasabbra emelik, annál mélyebbre iparkodik
rejtőzni tulajdonsemmiségébe.

A másik csodás jelenség, mely itt szemünk-
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be ötlik, a páraikui hatalom, melyet a minden
ség Ura e pillanatban Mária kezébe letett.
Mária, mint láttuk, elfogadhatta: Isten ajánlatát
- vissza is utasithatta. A határozat tőle füg
gött. Elfogadása! milliók örök üdvét jelenti, 
visszautasitása milhók örök vesztét! Soha te
remtett lény akkora hatalommal nem rendel
kezett!

Hála legyen a Mindemható Ürístennek,
hogy Máriát választotta Egyszülöttje édesany'
jának, - de hála Neked is, Szent Szűz, hogy
hívását elfogadtlad !

Nagyhatalmú Szűz,: - könyörögj érettünk!

9. EmmánueI.

I. Ember ialjkát soha nem hagyta el szó,
mely égre és földre oly messzeható, fontos kö
vetkezményekkel járt, rnint a Szüzanya Gáb
rielnek adott válasza: "Ime az Úr szolgáló
leánya, legyen nekem a te igéd ezetint!" Vala
hányszor az Úr Gyümölcsoltó Boldogiasszony
első ünnepe előtt a mennyországból a földre
pillantott, - emberileg szólva - alig látott
mást, mint isteni szívét útálatball eltöltő, harag
I1a ingerlő bűnök végeláthatatlan özönét.

A bűnbeesés után az emberi nem egyre
inkább elfordult az élő Istentől. Fából, kőből,

ércből alkotott magának rút fbálványokJat, me
lyeket Isten helyett imádott, melyeknek áldo
zatait bemutatta, nem ritkán tulajdon gyerme
keit. Az emberalkotta istenségekre ráJaggatta
tulajdon gyarlóségait és bűneit, azokat bálvá-
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nyaikban tisztelni és csodálni kezdte. Igy a
bűnök na'gy részében már nem eltévelyedése
ket, hanem a természet szükségszerű követel
ményeit látta. A bálványimádás így az emberi
züllés valóságos melegágya lett. - Már Káin
nal kezdetét vette az emberek köztí gyűlölkö

dés, és megnyitotta az égbekiáltó gyilkossáJgok
végeláthatatlan sorát. Az Irigykedés az embert
már nagyon korán lopásna, csalásra, rablásra
vitte. - Kiveszett az emberből a tudat, hogya
mennyország számára van teremtve, a föld po
rában, sarában, undok kéjeiben kereste szíve
megnyugvását. Mennyivel inkább belernerült a
félijtalanság bűzös fertőjélbe, annál inkább kive
szett belőle önmegbecsülése. Aki nem becsüli
saját magát, nem tudja megbecsülni 'ember
társát sem. Igy tudott elharapódzni a földön a
rabszolgaság, mely embertársát jogtalem állat
nak nézi, a többnejűség, a női nem szolgai
sorsa. - És mindezen égbekiáltó testí és szel
lemi nyomor nemcsak megtérésre, vezeklésre
nem indította az emberiséget, hanem felfuval
kodottsága egyre magasalbbra emelkedett, oly
annyira, hogy egyes uralkodók nem átallottak
maguknak isteni tiszteletet igényelni.

Mindezek az ocsmány bűnök arra indítot
ták Isten igazságosságát, hogy egyre súlyosabb
és súlyosabb büntetéseket mérjen az eltévelye
dett emberiségre. De még az Úr büntető osto
rának kínos csapásai alatt is csak nagyon ke
vesen tértek meg Istenükhöz, Ia'Z emberiség
nagyrésze még csak fásultabbá, megátalkodot
talbbá lett. Ez a siralmas helyzet tartott száza-
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dokon, évezredeken ét, - míndaddíg, amíg az
irgalmas Úristen követségbe el nem küldte an
gyalát Nézáretbe Szűz Máriához.

II. Amint az "áldott az asszonyok között"
megadta beleegyezését az Úristentől neki fel
-ajánlott istenanyasághoz, megtörtént minden
idők legnagyobb csodája: a Szentlélek közre
működésével az isteni Ige leszállott Mária szűz
rnéhébe és benne személyileg egyesült az em
beri természettel. Egy személlyé lett az élő
Isten Egyszülöttje és Mária fiiéll: Ö a mi Urunk
Jézus Krisztus. Mint Lsten Fia, való Isten, 
mint Mária fia, igaz ember. Mint második is
teni személy, tagja a Szentháromságnak - mint
ember-i egyén, tagja az Ádám törzséből szárma
zott nagyembercsaládnak. Mint Isten, végtelen
boldog és hatalmas, - mínt ember, <ciá van vet
ve a földi élet sokféle gyengeségének, viszon
tagságának - még oa halálnak is. Ez la meg
testesülés mélységes titka! ...

Most, a megtestesülés áldott pillanata óta a
mennyei Atya már nemcsak bűnt, átkot és nyo
mort lát a földön, hanem újat ils, - ami már nem
útálattal tölti el szívét és haragra gerjeszti, ha
nem kimondhatatlan örömre, szeretetre. Látja
Egyszülöttjét, aki magát végtelenűl megaiézve
Szűz Mária méhébe szállott, és kilenc hónapig
türelmesen várakozik, hogy tiszta véréból em
beri teste képződjék. Csodák csodája! Amíg az
emberi góg oly magasra hágott, hogy istenként
hagyta magát imádni, - Isten Fia oly mélyre
a:Iázta meg magát, hogy felvette az emberi ter
mészetet. Az ember végleg elfordult Istentől,
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- és Lsten Fia Mária ölében személyesen egye
sült az emberi természettel, hogy Istenhez visz
szavezesse. Valóban isteni látvány, mely az
Atya szívét végtelen örömmel, szeretettel töl
tötte el.

Ez az, ami utáln az ószövetség ígezaí szün
telen epedtele az Emmánuel, az "lsten velünk".
A bűn elszakította az embert Isten atyai keb
Iéról, - íme, laz Emmanuel Mária méhében
ismét egyesíti az embert Istenével. Most az em
ber ismét megbízhat Istenében, - most az Úr
isten megint szeretettel lehet az emberrel szem
ben. Hisz az Atya nem tekinthet Egyszülött
jére a nélkül, hogy vele és benne ne látná
Mária fiát, az embert is. Nem örülhet Fiának
a nélkül, hogy nem örülne a vele egyesült em
benségnek is. Nem szeretheti Hát a. néllk.ül,
hogy nem szeretné emlberi természetét. Es ha
Fiában szereti az emberi természetet, kell, hogy
ez az isteni szeretet vaLamikép át is áradjon
mindazokra, aJkik Vele ezt a természetet meg
osztják, vele egy nemet, egy családot képez
nek. A mennyei Atya most már kész minden
embernek megbocsátani és őt atyai keblére
ölelni, bármekkorák is volnának mult bűnei,
ha Egyszülöttje testvérének vallja magát és
kész ezentúl az O útján haladni. Minden isteni
jótétemény, bűnbocsánat, kegyelem az Emmá
nuel útján árad felénk.
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10. A megtestesülés hatása Szűz Mária lelkére.

I. A Boldogságos Szűz lelkiállapotát az an
gyaili üzenet és kará:csony között egy kilenc
hónapig tartó rnegszakítatlan szent láJ1dozás
hoz hasonIíthatjuk. Hogy ezt jobban megért
sük, két gyakorlati igazságra kell emlékeztet
nünk:

1. Katolikus híttétel. dogma, hogy a szerit
áldozás, mint minden más szentség, a Krisztus
Urunk által rendelt dologi teljesítményből. ex
opera operato, nem pedig az áldozó személyes
teljesítményéből.ex opere operantis, meríti ke
gyelmet közlő hatékonyságát. Ezzel nem áll
ellentétben, hogy alélek annál nagyobb szerit
ségi hatásban részesül, mennél megfelelőbb fel
készültséggel fogadja magábaaz Úr szerit tes
tét. Minél tisztább minden bűntől, minél men
tesebb minden földi vonzalomtól, minél egye
nesebben és kizáról.agosabban irányul akarata
az Üristenre, annál gazdagabbak is a kegyel
mek, melyeket a szentség 'benne létrehoz.
Hogy Szent Tamás hasonlatával éljünk: az
egész meleg, melyet a tűzre tett fa magába fel
vesz, a tűz hatása. A fa átmeJ.egedése mégis
annál nagyobb és gyorsabb, mennél szárazabb
a fa, mennél alkalmasabb a meleg befogadá
sára.

2. Ha pedig fazon áldott percek alatt, amíg
az Úr Jézus szentségi jelenléte a szentostya
feloszlása előtt bennünk tart, az elnyert szent
ségi kegyelmekkel serényen közreműködünk
és ezáltal 'lelkünket új és nagyobb kegyelmek
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befogadésára előkészítjük. a szeritáldozás hatá
sait még a hálaadás ideje alatt is tetemesen
fokozhatjuk. P. o., iamikor a hálaadás ideje alatt
a bennünk testileg-lelkileg jelen levő Úr Jézust
imádjuk és Vele lelki állapotunkat megtárgyal
juk, felötlik, hogy van bennünk még néhány
hajlandóság, kívánság. mellyeleddig nem is
törődtünk, most rnégís tisztán belátjuk, hogy
az Úr Jézusnak nem tetszenek, a kegyelem
akadályát képezik. Vagy máskor megismerjük,
hogy áldott Udvözítőnknagyon is óhajtja, hogy
valamelyik kötelességünket hűségesebben tel
jesítsük, valakivel szemben több szerétetet ta
núsítsunk, hiúságunkat Vléllgy személyels érde
keinket viselkedésünkből.rnűködésünkből eré
lyesebben kiküszöböljük, stb, Ha a kegyelem
e figyelmeztetéseit jóakarattal fogadjuk. és
azonnal elhatározzuk., hogy nekik teljes erőnk"
ből eleget is teszünk, ezzel lelkünket több és
nagyobb kegyelmek befogadására előkészítjük
és a bennünk még jelen levő isteni Udvözítőnk

ezért azonnal meg is jutalmaz újabb kegyelmi
többlettel.

Nagyon üdvös dolog volna, ha ezt a két
fontos tant néha újból átgondolnók és szent
áldozásainkban foganatosítanók..

II. Alkalmazzuk a mondottakat ,a Szűz
anyára az angyali üzenetet követő áldott hó
napok idején.

Az isteni Ige jelen volt Szűz Máriában
nemcsak istenségével, hanem benne képződő
emberi természetével is. Benne volt nemcsak
néhány rövid percig, mint bennünk szeritáldo-
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zás után, hanem kilenc hónapig. Benne volt
nemcsak azért, hogy Máriát megszentelje, ha
nem hogy belőle emberi testet nyerj en. A kap
csallat Közte és iáldott édesanyja között tehát
sokkalta bensőségesebb és tartósabb, mint ve
lünk való egyesülésea Szentségbers, Joggal fel
tételezhejük, hogy a kegyelemhatások is, me
lyeket (. Gondviselés ezen egyesüléshez fűzni
szándékozott, messze megheíadjékezokat, me
lyeket nekünk a szentáídozás útjén szánt.

Sajnos, mi bűnös emberek csak ritkán sze
rezzük meg tényleg mindazokat a kegyelmeket,
melyeket az Udvözítő &él szentáldozásíban ne
künk felkínál. Lelkünk felvevő készsége nem
elegendő. Világi, hiú képzelödések és elgondo
lások, érzéki vágyak, ferde hajlamok, mulandó
célokra irányuló törekvések tölfík meg lelkünk
nagy részét, csak kevés hely marad benne a
természetfeletti kegyelmi kincsek befogadásá
ra. Nem úgy az áldott SzÜ7Jalnya. Benne nem
volt képzelet, gondolea hajlam, vágy, törekvés"
melya kegyelemmel legcsekélyebb mértékben
is ellenkezett. Tehát a kegyelem, mellyet ez Úr
neki szánt, benne elíenálléssal soha nem talél
kozott. Amit az Isten neki kínált, azt el is
fogadta,

Még más módon is ellen szoktunk állani a
szentáldozás kegyelmeinek. Ha hálaadás köz
ben a szentségi kegyelem arra figyelmeztet,
hogy lelkünk. valamelv ferdeségéról le kellene
mondanunk, valami áldozatot önként vállal
nunk, valami kötelességünkét húségesebben
teljesítenünk, gyakran úgy teszünk, mintha
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nem hellenők. nem értenők a kegyelem szavát.
Elhitetjük magunkkal, hogy ez nem bűn, csak
csekélység, amilyenekre figyelni nem is helyes.
Igy elütjük a kegyelem figyelmeztetéseit, és
elesünk a kegyelmektől is, melyeket az Úr ne
künk 'szánt. Szűz Mária lelke ellenben mindíg
tárva állott a kegyelem minden megmozdula
sénak, minden sugallaténak. Mindig az volt az
elve: "Ime az Úr szolgáló leánya, legyen ne
kem a te igéd szerint." Minden elnyert kegye
lem újaibb kegyelemnek egyengette az útját.
Az angyali üzenet utáni kilenc hónap számára
igazán áldott áIIapot volt, amelyben a kegye
lemakkore növekedést ért el~, hogy sem földön
sem rnennyben akkorát még nem láttak.

0, áldott Szűzanya, taníts meg bennünket
az Úr kegyelmeit mindíg hűségesenelfogadni
és velük hűségesen közreműködnil

11. Sarlós Boldogasszony.

I. Amit megelőző elmélkedésünkben elmé
letileg fej tégettünk, azt példával igazolja Szent
Lukács, elmondva Mária útját Júda várOlSlálba,
Ain Karemba, közvetlenül Iarz.angyali üzenet
után.

Azt vélnők. a fenséges titok, mely a meg
testesüléssel Máriéban végbement, annyira
lekötötte egész lelkét, hogy másra nem is tudott
figyelni. De nem! A kegyelemnek egyik jelleg
zetes hatása abban rejlik, hogy rendszerint el
tereli figyelmünket saját magunkról és Istenre
és feleberátunkra irányítja. Azt lehet mon-
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dani, minél nagyobb valekinek a kegyelmi
állapota, annál kevesebbet gondolkodik és ag
gódik saját magáról, annál többet felebarátjá
ról. es minél többet foglalkozik saját magával,
annál messzebb van még az igazi tökéletesség
től. A kegyelem özöne, mely a megtestesülés
sei Mária lelkébe tódult, azonnal a felebaráti
szerétet ragyogó cselekedetére ösz l önözte őt.

Az angyaltól értesült rokonának, Erzsébet
nek áldott állapotáról. Eszébe ötlött, hogy Er
zsébet, aki akkor már idősebb nő volt, és azért
éldott állapotban terhét még nehezebben visel
hette, valószinűlegsegítségre szorul, Segítségre
a ház körüli munkájában, de még egy kis ápo
lásra is. A gondolat kétségtelenül a benne
nyugvó isteni Igétől jött: az súgta meg neki,
hogy siessen rokona segítségére. A következ
mények mutatták, hogy az Úrnak Mária ez út
jával fontos szándékai voltak Mária egy
percig sem habozott:amít az Úr kíván, neki pa
rancs. Erzsébet, Zakariás pap felesége, Ain
Karemben lakott, mely kies fekvésű városka
Jeruzsálemtől nyugatra hét km-nyire fekszik.
Az út Názárettől Efraim hegységén át Jeru
zsálemibe és onnét Ain Karembe 120-130 km,
tehát legalább 30-40 gyalogóra. Lehetetlennek
tartjuk, hogy Mária az utat egyedül tette volna
meg, míndenesetre valamelyik ismerőse vagy
rokona kíséretében indult, noha az evangélista
erről emlitést nem tesz. Leányok az akkori idő
ben nem tehettek akkora utakat egyedül, kí
séret és védelem nélkül. De mindezek az aka
dályok nem tarthatták vissza a Szent Szűzet.
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Belátta, hogy az úr akarja tőle ezt az utat, hát
el is indult.

Ain Karern léIJ Szeritföldnek talán legszebb
helye. Több domb közt elterülő völgyben fek
szik, sok ciprusfa árnyékéban. Mintha az úr
isten úgy rendelte volna, hogya Szentírás leg
szebb himnusza, a "Magnificat" a Szentföld
legszebb helyén hangozzék el az O dicsőségére.
Mária többnapi fárasztó gyalogút után érkezett
a Júda Gyöngyének nevezhető városkába.
Amint benyitott Zakariás házába és szerényen,
alázatosan bemutatkozott elébe siető rokoná
nak, Erzsébet a Szentlélek. sugallatából meg
ismerte a Máriában végbement megtestesülés
titkát, és e szavakban tört ki: "Áldott vaigy te
az asszonyok között, és éildott a te méhednek
gyümölcse! De hogyan jutok én 'ahhoz, hogy
az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme,
amint fülembe hangzott köszöntésed szava,
örömtől repese ·a magzat méhemben. Es boldog
vagy te, ki hittél, mert be fog teljesedni, ami
ket mondott neked az úr." (Lk. l, 39. kk.) Ek
kor, három hónappal születése előtt nyerte el
Keresztelő Szent János az igazulás nagy ke
gyelmét. Ö már a kegyelem állapotában szüle
tett, azért ae Egyhárz születése napján üli fő
ünnepét, június hó 24-én.

II. Amint Szűz Mária az említett csodás
jelenetból megismerte, mennyi áldást és örömet
hozott látogatásával Zakariás családjának, a
Szeritlélektől megihletve rázendített gyönyörű

hálahimnuszára:
"Magasztaljé1. az én lelkem 'az Urat, és ör-
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vendez az én szívem megváltó Istenem felett.
Mert ránézett szolgélója kicsinységére, íme
mostantól fogva boldognak hirdet engem rnin
den nemzedék. Mert nagy dolgot cselekedett
nekem a Hatalmas, kinek szent az ő neve. Es
irgalma nemzedékről-nemzedékre azokon van,
akik őt félik. Hatalmas dolgot művelt karja
erejével, szétszórta a szívük terveiben kevély
kedöket. Hatalmasakat levetett a trónról és ki
csínyeket felemelt. Ehezöket betöltött jókkal
és üresen bocsátott el gazdagokat. Felkarolta
Izraelt, az ó szolgáját, megemlékezvén irgal
masságáról, amint szólott vala atyáinJknak, Ab
rahámnek és ivadékainak mindörökre." (Lk. 1,
46. kk.]

Szűz Méría körülbelül három hónapig ma
radt szent rokonanél. gyakorolván a szeretet
és alázat cselekedeteit. A kegyelem tüze, mely
lelkében izzott, szeretetre, alázatra sarkallta.
Szeretetre Istennel és felebarátjával szemben,
alázatosságra saját magával szemben.

Tanuljunk. Máa'ia példájából. A felebaráti
szeretet alázatos gyakorlása a legjobb hálaadás
a reggeli szentáldozés után, és a legljobb elő
készület a másnapira.

12. Magnif:l.cat.

Emlitettük., hogy Szűz Mária dics- és hála
éneke a Szentírás remek himnuszai között a leg
remekebb. Sajnos, költői szépségével itt nem
foglalkozhatunk, csak alapgondolatait szerétnők
röviden kifejteni.
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L Kiindul abból, hogy az ember Istennel
összemérve egy parányi semmi. Nemcsak a
gyermek, aki rászorul szüleí ápoló, vezető ke
zére, - nemcsak ~Z Ínségtől zaklatott koldus,
aki rá van utalva mások jószívűségére. hogy
életét nyomorultan tengetheese ... A ~lZdag, a
hatalmas, a király is csak féreg az úr szemé
ben. Ki gazdagabb a világ gazdagai között, mint
Mária, aki la míndenség Urát nevezheti magáé
nak, fiának? Ki hatalmasabb, mint aki a Min
denhatót hordja méhében? Ki fenségesebb, mint
az Isten országának Nagyasszonya, ki előtt még
az arkangyal is alázattal meghajol? Es Íme! Is
ten színe előtt csak szerény szolgáló leánynak
ismeri magát, kinek parancsait foganatositani
hivatása, kötelessége, egyedüli életcélja, Es
egész választott népe Istennek, melyet a Szent
Szűz gyüjtőnévvel egyszerűen Izraelnek ne
vez, csak Isten szolgája már eredeténél, ter
mészeténél fogva. Isten, a Mindenhetó terem
tette az embert az egész világegyetemmel
együtt, tehát mint 'ez, úgy az ember is a Te
remtő műve, tulajdona. Istennek szolgáJlni az
embemek veleszületett, neki lényeges, megmá
síthatatlan életcélja. Aki nem annak tekinti
magát és nem akként él és viselkedik, jogtalan
ságot követ el a Mindenható ellen, Amint elég
hatalmas volt az úristen őt semmiből megte
remteni, úgy elég hatalmas őt jogtalanságéért
megfenyíteni is. Ime az erkölcstan legfontosabb
alaptétele a Magnificat-ban.

II. Csodálatos! Ez a végtelen kicsinység
Isten előtt nemcsak el nem értékteleníti az em-
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bert, hanem ellenkezőleg igaz értékének, nagy
ságának forrása. Ha az ember ezt a csekély
voltát elismeri, elfogadja, rnínt Istentől neki
szánt sorsot megszereti és ennek megtelelőerr
él, kicsisége erénnye változik: aJázatossággá.
Az alázatosság e szerint nem más, mint az isten
rendelte és 'alkotta valóság elismerése. Az alá
zatosság merő igazság! Ennek elismerése mint
egy elbűvöli Istent, a teremtetlen Igazslágot.
Szíve örömében arra indítja, hogy a legnagyobb
kegyelmekkel elhalmozza az alázatost. Az ala
csonyt felmagasztalja, a kicsit naggyá teszi, a
gyengét hatalmassá, ,a szegényt gazdaggá, a
nyomorult szolgát gyermekévé fogadja, meny
nyei örökösévé, isteni természetének részesévé.
Ime, az alázatosség az emberi nagyság alapja!

Igy tett az Úristen Szűz Máriával is. Rá
tekintett szolgáló leánya kicsiségére és felma
gesztalja az angyalok kórusai fölé. Azért bol
dognak hirdetik őt az összes nemzedékek.

III. "Ime, mcstantól fogva boldognak hir
det engem minden nemzedék." (Lk. l, 48.) Szűz
Mária jövendölése szószerint beteljesedett.
Gábriel köszöntésével kezdetét vette Mária vé
get soha nem érő dícsérete. Hiába titkolta alá
zatosságában istenanyaságát, Szent Erzsébet
mégis megtudta és elsőnek dicsőítette azt. Szent
József az angyaltól értesűlt szent arája fensé
ges titkáról és e pillanattól fogva élete végéig
leghűségesebb gyámja, védője volt. Akik ka
rácsony után a jászolhoz siettek, pásztorok,
napkeleti bölcsek és mások, az isteni Gyermek
kel szűz Anyját is tisztelték. Igy tett a templomi
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bemutató alkalmával az öreg Simeon is és
Anna. Es amint a századok folyamán terjedt la
kereszténység, épp olyan, épp akkora arányban
terjedt és növekedett Szűz Mária tisztelete is.
Ot világrésztárnyékoz be manap az Egyház
csodafája ... Nincs az Egyháznak egyetlen hit
községe, mely nem csodálná, szeretné, tisztel
né, segítségül nem hívná az alázatos Szűzet,
akit az Úr annyira felmagasztalt.

Szűz Mária tisztelete óriási jelentőséggel
bír az Egyház életében. Ki számlálná meg a ke
gyelmeket, melyek az ő közbenjárására a hí
vekre harmatoznak. Ki mondhatná, mennyi
pusztító szerencsétlenség től, jó'! megérdemelt
istenítélettől szabadította meg a bűnös világot.
Mennyit működött ő közre az Egyház terje
désében, a missziók fejlődésében! De hatalmas
bástya a Mária-tisztelet az Egyház védelmében
is. "Boldognak hirdet engem minden nemze
dék!" Minden nemzedékben vannak jók, van
nak rosszak. Kik tisztelik Máriát, a jók vagy a
rosszak? A Szűzanya csak nem akart az utób
biakra hivatkozni. mint dicsősége tanúíra. Ha
pedig a jók hirdetik az ö mennyei dicsőségét,
akkor csak ott kereshetjük Krisztus igaz Egy
házát, ahol virágzik az igazi, ,a hit elvei
nek megfelelő Mária-tisztelet. Es eza tisztelet
nemcsak jele az igaz hitnek, hanem erőt is ad
a hitnek. Szűz Mária zsolozsmájának egyik
antiphoniája így hangzik: "Orülj, Szűz Mária,
az összes eretnekségeket legyőzted az egész
világon." Hogyan? Mária nem vitatkozott a tév
tanítókkal, nem küzdött az egyházü1dözőkkel.
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NemI De a kétezeréves tapasztalat azt mutatja,
hogy ahol Szűz Máriét helyesen tisztelik, ott
a nép nem veszi be a tévtanokat, irtózik tőlük.
Ha pedig más felekezetűekmegismerik a kato
likus Mária-tiszteletet és kezdik azt gyakorol
ni, Mária nem hagyja őket elveszni, hanem Fia
egyetlen aklába vezeti 'őket.

13. Megpróbáltatások.

I. Isten azt akarja, hogy műveit neki tulaj
donítsuk, nem emberi segédeszközeinek. Azért
megengedi, hogy sok akíadáJlyba ütközzenek,
melyekről mindenki megismerheti, hogy nem
emberi ész és erő hozta azokat létre, hanem
magasabb, isteni hatalom. Ezt tanúsítja Isten
legnagyolJbcsodaműve, a megtestesülés is.
Szűz Mária és Szent József voltak Isten főbb
eszközei annak végrehajtásában, tömérdek ne
hézség és szenvedés volt osztá1yrészük.

Láttuk, mily tökéletes összhangban olvadt
össze Mária és József lelke. Mindkettő csak
egyre, a legmagasabbra törekedett: Isten aka
ratának hűséges teljesítésére. A Gondviselés
mégis megengedte, hogy köztük is támadt, amit
emberileg félreértésnek nevezhetnénk. Szűz
Mária három hónapig maradt Erzsébetnél.
Amint visszatért Názáretbe és közeledett a
szent karácsony ideje, egyre nyilvánvalóbbak
lettek szerit anyaságának külső jelei. Szent Jó
zsef, akinek a megtestesülés titkáról sejtelme
sem v.olt,a legkínosabb kételyek martaléka
lett. Máriát alázatossága tertotta vissza, hogy
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isteni titkát szent jegyesével közölje. De külön
ben is remélte, hogy amint az Úr Erzsébettel
közölte azt, úgy Józsefet is fel fogja világosí
tani. Úgy is történt.

Az Úr angyala megjelent Szent Józsefnek
álmában, mondván: "József, Dávid fia, ne félj
magadhoz venni feleségedet, Máriát. Mert ami
benne fogantatott, a Szentlélektől vagyon. Es
fiat fog szülni, kit Jézusnak. fogsz nevezni, mert
ő szabadítja meg népét bűneitől," (Mt, l, 20. k.)

Kérdezhetnők: miért nem kímélte meg az
Úristen Szűz Máriát, de Szent Józsefet ts e
kínos kétségektől? Miért nem küldte angyalát
már előbb Józsefhez? - "Tudjuk, hogy az Isten
közreműködtet mindent azok javára, akik öt
szeretik" - mondja Szent Pál. (Róm. 8, 28.)
Igy történt most is. A kísértés türelmes elvi
selése által József és Mária megérdemelték,
hogy angyalt nyertek hűségük és szűzíességük

tanújául. Szent József haladéktalanul engedel
meskedett az angyal szavának és házába ve
zette be szent jegyesét, kit a világ rnost már
hites feleségének tartott.

II. Alig vonult el a Szentcsalád egéről ez a
sötét felhő, más kereszt Jelentkezett. Augusztus
római császár népszámlálást rendelt el. Min
denkinek tUetősége helyén kellett jelentkeznie.
Józsefnek és Máriának Betlehemben, hisz Dá
vid családjából származtak. A Szent Szűz szá
mára akb, 130 km-es út, télvíz idején, közvet
lenül a szent karácsony előtt akkora áldozatot
és kockázatot jelentett, hogy fel lehetett téte
lezni, a római hatóságok nem fogják kifogásol-
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ni, ha Mária nem engedelmeskedik a rendelet
nek. Ima és érett megfontolás után mégis úgy
tűnt a szent házaspárnak, Isten azt akarja, hogy
mindketten útnak induljanak. Mintha a méhé
ben nyugvó Gyermek azt súgta volna Szűz

Anyjának, hogy menjen ö is Betlehembe. Miért
követelte az Uristen a Szent Szűztől ezt a nagy
áldozatot? Mikeás próféta világos szavakkal
megjövendölte, hogy Betlehem lesz ,a Messiás
szülőföldje: "Te, Efrá:ta Betlehemje, kicsiny
vagy ugyan Júda ezrei között, mégis belőled

származik majd nekem Izrael jövendő ural
kodója." (5, 2.) A Szentcsalád, úgy látszik, nem
gondolt erre, de la Gondviselés épp e míatt sür
gette betlehemi útjukat. Mily csodálatosak az
Úr ösvényei! Még a pogány császárok is segéd
eszközei tervei végrehajtásában.

A 4-5 napot igénylő út Efraim hegyein át,
rendkívül fáradságot jelentett az áldott Szűz

számára. December havában az éjjelek Palesz
tinában nagyon hűvösek, gyakoriak e zápor
szerű esők. Az utak ilyenkor mind járhatatla
nok. Nincs kizárva, hogy szállás hiányában az
éjjeleket is a szabadban kellett tölteniök. Mind
ez nagyon megfelelt a születendő Megváltó lel
kületének. Azért készült e vtlégba jönni, hogy
nyomorultakon és szegényeken 'segítsen. Sze
gény kívánt lenni la szegényekkel, hogy irán
tuk való szeretetét bizonyítsa. A Szentcsalád
Názáretben sem volt gazdag. Volt talán kis
háza és földecskéje. Szent József pedig keze
munkájával szerzett, amennyi kellett a tisztes
megélhetéshez. Pedig az isteni Gyermek élete
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kezdetétől meg akarta mutatni, hogy nem tö
rekszik jólétre, sem földi kincsekre, hanem
nélkülözni, vezekelni, szenvedni bűnös ember
társaiért. Ezért akarta, hogy szülei elhagyják
Názáretet, ottani kis házukat, csekély jólétüket
és Betlehembe menjenek, ahol teljes nincste
lenség várt reájuk.

Türelmesen elviseltek minden nélkülözést,
minden fáradlSláigot. Azt hitték, Betlehemben
majd pihenhetnek. Mennyire csalódtakl József
arra számított, hogy rokonai szívesen befogad
ják házukba. De éppen ők sanda szemmel néz
ték. Talán azért jön, hogy dávidi származását
a hatóságok előtt igazolja és örökségére való
jussát érvényesítse? Ez annál valószínűbbnek
látszott, merthisz megnősült,sót gyermeket vár
nak .. , Régi ismerősei sem akartak rá vissza
emlékezni: A vendégfogadó megtelt a népszám
lálásra idetódult tömérdek néppel ... Csak egy
menedékük maradt, egy barlengszerű iLSItálló
ott kint a legelőn ...

14. Karácsony.

I. Nem messze attól a helytől, ahol a Szent
család menedéket talált a barlangban, pásztorok
legeltették Betlehem nyájait. Hideg decemberi
éjtszaka volt. Tűzet raktak, a köré telepedtek.
Tanulatlan, de becsüJetes, jószívű, Messiást
váró emberek voltak. Néhányan már jó öre
gek, legtöbbjük javakorbeli férfi. Néhányan
elszundíkáltak, mások vigyáztak, hogy tolvaj
vagy farkas kért ne ejtsen a gondjukra bízott
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jószágon. Éjfél már elmúlt. A téli szél csípősen
végigsepert a betlehemi fennsíkon és felszította
a már-már elhamvadt parazsat. A heverészök
közelebb húzódtak egymáshoz, a virrasztók
összébbhúzták subajukat. - Na,csak. türelem,
- gondolta az egyik öreg - majd elmúlik a
kemény tél is... Vizsgálta a csillagokat ...
Szép, de hideg időt jósolnak ... De miféle kü
lönös fényez amott napkeleten? Ocsém, 
fordult legközelebbi társához - nem látod ezt
a világosságot? Csak nem túz? Isten őrizzen!
A fény rohamosan növekedett ... Az alvókat
is kiragadta álmukból. :ss máris előttük állott
Isten dicső angyala. Rettegve térdre borultak
Isten küldötte előtt, ki tiszta, érces hangon
szólott: "Ne féljetek, mert íme, nagy örömet
hirdetek nektek, mely lészen az egész népnek,
minthogy ma született nektek. az Udvözítő, ki
az Úr Krísztus, Dávid városában. És ez nektek
a jel: talélni fogtok egy kísdedet, pólyákba ta
karva és jCÍJSzolba iektetve," Míg az angyal be
szélt, a mennyei szellemek nagy sokasága se
reglett köréje és együtt dícsérték az Urat,
zengve: "Dicsőség a magasban az Istennek és
békesség a föl dön a jóakaratú embereknek."
Amint távoztak az angyalaik, a pásztorok egy
máshoz szóltak: "Menjünk át Betlehembe és
lássuk ezt a dolgot, melyet az Úr hírül hozott
nekünk. És elmenének sietve, és megtalálták
Máriát és Józsefet és a jászolban fekvő Kisde
det." (Lk. 2, 8. kk.)

II. A pásztorok bizony máskép képzelték
a Messiás eljövetelét. Dávid királyi családjából
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kellett születnie, tudta ezt mínden zsidó, - te
hát Dávid királyi palotájában, mely most ro
mokban hever, de melynek addigra fel kell
épülnie. Aranyáliványos, csipkefüggönyös böl
csőben, selyem keleagyében vélték majd látni
a Megváltót. De míndebből semmi, de semmi
sincs itt ... A királyi palota helyett ez a jól
ismert barlang vagy istálló, - az arany bölcső
helyett a rozoga jászol, - selyem kelengye
helyett pár rongyos pelenka... Vagy talán
tévedtek? Nem ide utalta őket az angyal? ..
Mégiscsak így kell lennie, hisz az angyal maga
mondotta: Találni fogtok egy kisdedet. jászolba
fektetve, pólyiíba ~akarva ... És amint nézik;
nézik a gyermeket, szívük egyre jobban fel
melegszik ... Kezdik lassan megérteni: a kis
Megváltó szegény akar lenni, hogy megmutassa
irántuk, szegények iránti vonzelmát. szerete
tét. Ha fényes palotában, arany bölcsőben, se
lyem kelengyében volna, bemehettek volna így
mindennapi munkaruhébant Egyáltalában hozzá
merészkedtek volna? Talán csak messzíről píl
lanthattak volna rá. .. De így szegénységében
minden szegény megtalálja, hozzál férkőzik. Egy
gazdag megváltót soha annyira nem szerethet
tek volna, mint ezt a szegényt, ki értünk sze
génnyé lett. - Igen, ez a szegénység többet
mond nekik, mint ezer szép szó, többet, mint a
próféták jövendölései, - többet minden igé
retné1. Ez a szív beszéde, ez ,a szereteté. Tőle
nincs mit félniök, minden feléje vonz. És még
az áldott, mennyei szépségű, fiatal édesanya.
És Szent József ... Mily szívesen mutatják ne-
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kik a Kisdedet. Megengedik, hogy nézzék,
érintsék, csOkodgassáJk, talán még azt ils, hogy
karjukba vegyék ... Szegények ők is, egy csep
pet sem gőgösek. Szívesen veszik, igaz hálával
megköszönik az igénytelen ajándékokat, me
lyeket ők, szegény pásztorok adhatnak. Talán
egy kis juhtúrót vagy egy báránykát, ha kon
vencíóra most éppen járt... Ú, minden oly
szegény itten, de mínden teli van szeretettel,
Peclig csak a szeretet boldogítja az embert, a
szegényt, a gazdagot 'egyaránt!

III. Amint itt a jászol előtt térdelnek, ön
kénytelenül elvonus lelkük szeme előtt egész
eddigi életük. Most látja be az egyik öreg, mily
csúnyán cselekedett, mikor évekkel ezelőtt
testvérével összeveszett az apai örökség miatt.
Még ma elmegy hozzá, kibékül vele és áten
gedi neki az egészet ... Egy másik csak most
eszmél rá, mily igazságtalanul, mily durván
bént feleségével. Pedig mily jó lélek volt! Nem
csoda, hogy elhagyta és visszament szüleihez.
Első szabad napon elmegy hozzá, szívéhez
öleli, hazahozza ... A legkisebben is megmoz
dul ·a lelkiismeret: sokat veszekszik testvérkéi
vel. úgy bánik, úgy beszél velük, mintha aty
juk, mintha elöljárójuk volna. Már nem teszi.
Kedves, szerétettel teljes lesz hozzájuk ...

Honnét ezek a különös gondolatok? Ezek
a magábaszállások és békülékeny indulatok?
0, ki látná ezt az isteni Kisdedet. ki érezne
szeretetét a nélkül, hogy a szeretet tüze benne
is ki nem gyulladna? Ennek fényében oly tisz
tán látja az ember minden rút búnéti Karácsony
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napja a pásztorok számára nemcsak örömnap
volt, hanern egy új, egy jobb élet kezdete ils.

Mily kimondhatatlan örömmel látja a Szűz
anya a pásztorok mély áhítatát... Már most
kezd megva!lósulni prófétai szava: "Boldognak
hirdet engem minden nemzedék."

15. Csodálatos Anya.

I. Hogy a Szűzanya szent anyaságának
csodálatraméltó szépségét és fenségét méttá
nyolhassuk, a lélektannak egy-két tételére kell
emlékeztetnünk. Tapesztalatí úton megállapi
tották, hogy emberi érzelmek közt a legerősebb

az édesanyának szeretete gyermeke iránt. Kész
ségesen elismerj'Ük ezt a tételt, ha arra a kör
zetre értjük. és korlátozzuk, melyről megálla
pítottálc a természetes érzelmekre, De a ter
mészetes érzelmeken kívül vannak mások is,
melyek természeten felül álló célra: Istenre
irányulnak, és amelyekben az embernek nem
csak természetes ereje működik, hanem a kóz
vétlenül Istentől kölcsönzött kegyelem is. De
ne felejtsük, a legnemesebb és legerősebb ér
zelmek is csak akkor jelentenek erkölcsi érté
ket, ha erkölcsös cselekedetekre serkentenek.
Elísmerjük, hogy az anyai szeretet bámulatra
méltó lemondásokra, áldo:zatokra, tettekre ké
pes, melyeknek hősiessége eresznyit sem áll a
legékesebb katonai hőstettek rnögött, De állít
juk, hogya szentek Isten íránti szeretete az
anyai szerétetnek legdicsőbbmegnyilatkozásait
is messze meghaladja. Gondoljunk osak egyip-
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tomi Mária, Szienai Szent Katalin éveken át
folytatott hallatlan vezekléseire. Szent Lőrinc
vagy Sebestyén szörnyű kínjaira, Szent Cecília,
Agnes, Agota vértanúságára, kik életük első
virágjában örömest mentek a halálba Krilsiztu
sért, Ki merné tagadni, hogy az isteni szeretet
nek ily lángözöne az anyai szeretetet is túlha
ladja?

A lélektannak még más tételéről kell meg
emlékeznünk. Különbözőérzelmek erősítik. egy
mást, ha egyirányúak, - gyengítik, akadáilyoz
zák egymást, ha különböző irányúak. Egyirá
nyúeknek azokat az érzelmeket nevezzük, me
lyeknek tárgyai egybeesnek. egységet alkot
nak. Egy példa világosítsa meg a mondottakat.
Egy leány szeretete szüleí iránt veszíthet ere
jéből, ha férjhez megy és azt Isten akarata
szerínt tiszta, önfeláldozó szeretettel szereti,
mert szülő és férj. nem egybeeső tárgyak.
BHeI1ben a férj és a gyermek iránti szeretet bi
zonyos tekintetben egybeesik. Az anya tudja,
hogy gyermeke férjének is gyermeke, mind
hárman egyesülnek a család istenalkotta fogal
mában. A család bármelyik tagját csak akkor
szerethetí igazán, ha valamennyit szeréti. Ha
csak egyet is nem szeret, máris szakadást idéz
elő a családban, melynek lelke a szerétetből
fakadó egység. Tehát az anyának gyermeke
iránti szeretete nem fogjiéll csorbítani a férje
irántit, feltéve, hogy ihelyesen fogja fel és he
lyesen teljesíti osaládanyai hivatását.

II. A mondott akból megértjük, hogya ter
mészetes szeretet bármelyik faja könnyen aka-
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dályozhatja az Isten iránti természetfelettit, ha
csak. az ember mély kegyelmi életet nem él és
minden vonza1mát, cseilekvését Isten akarata
szerint nem ígezítja, Sok szent életében látjuk,
mily óriési küzdelmükbe került Isten iránti és
hozzátartozóik iránti szeretetük.nek kellő össze
egyeztetése. Gondoljunk csak Szent Erzsébetre
vagy Chantal Szent Franciskára. Szentek let
tek, de óriási erőmegfeszítésekárán, melyeket
a természetes vonzalmaknak a kegyelem adá
való rendelése megkövetelt,

Egészen más volt Szűz Mária helyzete. Nála
a természetes és a természetfeletti szerétet
egybeesik, - ellentétről szó sem lehet. Az' ő
áldott gyermeke az ő áldó Istene. Benne a ter
mészetes és a természetfelletti szerétet nem
hogy korlátoznék. inkább erősbítik egymást.
Ember szívében soha a szeretetnek akkora
láI1lgja fel nem lobbant, rnint Szűz Máriéban
isteni Fia iránt. Benne teljesűlt az Enekek Ene
kének szava: "Rendezte bennem a szetetet:"
(2, 4.)

III. Szűz Mária szent anyasága két nagy
csodát mutat: Az első: szűzességének össze
egyeztetése anya:ságával, malyről már fentebb 
beszéltünk (8. elm. Ill.), inkább fizikai, anyagi
csoda. A másik tisztán lelki: a természetes és
természetfeletti szerétet tökéletes összhangja.
E két nagy csodáért. melyet Mária anyasága
magában rejt, nevezzük 'őt "Csodálatos Anyá
nak",

A kettőhöz még egy harmadikat sorolha
tunk, meLy tulajdonképen a másodiknak
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következménye. A kimondhatatlan szeretet,
mellyel Mária isteni Fiát szereti, seükségkép
tovább terjed mindazokra, kikért Krisztus vé
rét ontotta, életét 'Odaadta, kiket a keresztfán
Mária anyai szerétetébe aján'lotrt. Míndezok
ra, akik Krísztus titokzato« testét képezik. Szűz
Mária az Egyház minden tagját igazán anyai
szeretettel szereti: Krisztusban és Krisztussal
együtt. Amint minden keresztény tudja, hogy
az Úristen az ő mennyei Atyja, úgy meggyő
ződve kell lennie arról is, ihogy Szűz Mária
istenrendelte mennyei Édesanyja. Ebben rejlik
Mária anyaságának csodás egyetemessége. Ha
az embert rút bűnei nyomasztó súlya néha talán
visszariasztja attól, hogy mennyei Atyja előtt
megjelenjék és bocsánatot kérjen, gondoljon
arra, hogy mindig szabad bemenetele nyilik
Mária kegyelmi trónjához, ki épp azért, mert
valamennyiünk anyja, a "Bűnösök Menedéke"
is.

16. Az isteni Kisded bemutatása a templomban.

I. 1500 évvel Krisztus születése előtt az
Úristen megparancsolta Mózesnek, hogy népét
Egyiptomból Kánaán földjére vezesse. A FáIreÓ
- igy nevezték ld mindenkori egyiptomi királyt
- ellenállt. Az Úr különböző súlyos csapást
mért országára, hogy kemény szívét megpu
hítsa. Miután mindez nem használt, az Úr en
gyala éj idején az egyiptomiak elsőszüíöttjeít

megölte, a zsidók fiait ellenben megkímélte.
Most már a Fáraó maga kérte Mózest, .vezesse
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ki országából népét, nehogy ők is meghaljanak.
HálábOl azért, hogy az úr a zsidók elsőszülöt
teit megkímélte, mínden elsőszülött zsidó fiú
Istennek volt szentelve. Később, midőn a zsidó
törvény az istentiszteleti szolgálatot kizárólag
Levi törzsére bízta, az elsőszülött fiúkat he kel
lett ugyan mutatni a templomban, éspedig ,a
születésük utáni negyvenedik napon, jeléül an
nak, hogy Isten tulajdonát képezík, de öt sekel
árán vissza lehetett őket váJlltani. A sekel érté
két most már ,alig lehet pontosan megállapí
tani, - úgylá.tszik, nem állt messze a gI1amD1
arany árától.

Mária és JÓZiSef a karácsony utáni negy
venedik napon már kora reggel útnak indultak
Betlehemből Jeruzsálembe, hogy akis Jézust
bemutassák. Az út 2-3 órát vett igénybe. Az
anyának ugyanakkor egy báránykát, vagy ha
szegény volt, két galambot kellett felajánlania
tisztulási és hála-áldozatul. Mária szegény, na
gyon szegény volt, szintén csak két kis galam
bot hozott. Ezeket a papnak adta át, aki az
egyik vérével az oltárt meghintette, a másikat
megégette. A SzentcSlaJ1á:d a templom udvarában
várta a pap visszeérkezését. Mária a pap kezé
be adta az isteni Kisdedet, jeléül annak, hogy
Isten tulajdona. Közben Szent József megfizette
a váltságdíjat, mire a pap visszaadta a gyerme
ket Mária karjaiba. Ez volt az elsőszülött be!'
mutatásának törvényes szertartása. Ennél sok
kal több játszódott le Mária szívében.

II. Mária ezaíkalommal két fenséges erény
ről t ett tanúságot, Kérdezhetnők. egyáltalá'ban
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köteles volt-e bemutatni isteni Gyermekét és a
tisztulásí áld!ooart:ot? Nyilvánvaló, hogy a IsrLep
lőtelen Szűzanya, kinek anyasága nemcsak el
nem homályosította, hanem még szeritebbé tette
szűz tisztaságát, nem szorult galambok vérére,
hogy Isten előtt makulátlannak lássék. Ami
ped!ig a kJis Jézuska megváJ1rtását illeti, maga
Jézus mondotta később Péternek: a föld kirá
lyai nem fiaiktól, hanem alattvalóiktól szedik
az adót, fiaik tehát mentesek. (Mt. 17,23.) Mária
mégis teljesítette a két parancsot: alázatosság
ból. Nem akarta nagy kiváltságát a nép előtt
feltárni. Az igazi alázatosság kerüli a feltűnést,
a !különcködést - ,a hiúság keresi. Deazért is
teljesítette a neki nem kötelező parancsot, mert
szeretett engedelmeskedni. Engedelmeskedett,
ahol csak alkalom adódott. A készséges enge
delmesség mindíg az alázatosság gyökeréből
sarjad és alázatosságot lehel, - az engedetlen
ség ellenben a gőg szellemét sejteti.

A rwgylelkűség a másik erény, melynek
a Szentszűz '€I'1JélJlka'lommal tanújelét adta. Em
beri szemmel nézve ez az erény az alázatnak
épp ellentéte. Nagyra törekszik, holott az alá
zatosság elismeri saját csekélységét. De ha
mélyebbre tekintünk, meggyőzödünk arról,
hogy a két erény nemcsak nem ellentétes, ha
nem valóságos ikertestvér. A nagylelkűség lelki
készség nagy tetteik, ,áJdooatok válleláséra Wen
akarata szerínt és szent kegyelme-segítségével.
Aki nem alázatos lélekkel indul nagy cseleke
deteknek, saját dicsőségét keresi, nem Istenét.
Es saját erejében bízik, nem Isten kegyelmében.
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Nem erény ez, hanem gőgös felfuvalkodás. Igaz
nagylelkűség nem lehet aLázatosság nélkül.
Csak az alázatosság dolgozik önzetlenül Iste
nért, csak az bízik feltétlenül az O kegyelmé-
ben. 'I :

Máriában is alázatossága nagylelküségével
karöltve fejlődött. Alázatossága készítette elő
lelkét kíváltságos kegyelmek befogadására, és
a túláradó kegyelem vitte őt nagy tettekre.
Ilyeneket már eddigi életében iMttunk.: szűzes
ségi fogadalmát, az istenanyaság vállalását, út
joát Erzsébethez. türeimét és megadását Betle
hembe utaztában, állhatatosságát, melIyel a
megtestesülés szent titkát rejtegette. Ma is al
kalma nyílott Istennek tetsző nagy cselekedet
végzésére. Amikor Fiát a pap karjá:ba: adta,
feltétel és fenntartás nélkül átadta Ot a mennyei
Atyának.: Lemondott mindazokról az örömek
ről és jogos igényekről , melyek az édesanyát
gyermekével szemben megilletik. Megsejtette
már: Fia egész élete, és ezzel együtt az övé is,
a vezeklés, lemondás, szenvedés élete lesz. Ez
a sejtelme, melyet eddigi tapasztalataiból me
rített, ma biztos megerősítést nyert Simeon
prófétai ajkáról. A Szentlélek megígérte a szent
aggastyánnak, Ihogy még testi szemével fogja
látni a Megváltót. A bemutatás reggelén szo
kása szerint a templomba érve, Isten sugallatá
ból megismerte az isteni Kisdedet. Karjába fo
gadta és felkiáltott: "Most bocsátod el, Uram,
szolgádat a te igéd szerint, mert látták szemeim
megváltásodat. .. Es Máriának mondá: "Tétetett
ez . " jelül, melynek ellene mondanak: neked
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magadnak is tőr fogja átjárni lelkedet." (Lk. 2,
25. kk.] Mária válasza most is csak ez vala:
"Ime az úr szolgáló leánya, Iegyen nekem a
te igéd szerint."

17. A napkeleti Bölcsek.

Krisztus gyermekkorának egyik legbájo
sabb, egyszersmind legtanulságosabb eseménye
a mágusok látogatása. E helyütt csak annyiban
vehetjük figyelembe, amennyiben Szűz Mária
lelki életére volt hatással.

I. Kimondhatatlan örömmel fogadta Mária
karácsony napján a betlehemi pásztorokat. Ök
voltak a választott nép első képviselői, akik a
jászolhoz siettek a. Messiás üdvözlésére. Még
csak fokozódott az öröme, amikor elmondották,
hogy az úr angyala irányította lépéseiket. Ime,
az angyalok is szolgélnak Fiának, Ö az angya
lok Ura. Hasonló örömmel vette, amikor az agg
Simeon a Szentlélek sugallatára. Fiában felis
merte a világ Udvözítőjét. De még csodálato
sabb, hogy most a messze keletről pogányok
jönnek üdvözlésére, éspedig egy csillag veze
tése alatt. Az értelmetlen teremtmények is tel
jesítik parancsait ... Míndez igazolta Gábor ar
kangyal szavait: "nagy lészen Ö és a Magas
ságbeli Fiának fog hivatni" (Lk. 1, 32.), és a.
Szentszűz hitét erősítette. bizalmát fokozta.

II. Tanult Szűz Mária a mágusoktól mást
is. A zsidók általában. de főkép a farizeusok
nagyon szűknek képzelték a Messíás üdvét.
Nemzeti thősnek vélték, aki népét megszaba-
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ditja a rómaiak járma alól, naggyá, hatalmassá
teszi, erősebbé, mint Dávid és Salamon idejé
ben volt. A Messiás lelki, kegyelmi feladatait
alig értették, nem is törődtek velille Ily ferde
beállítás szükségkép arra vezetett, hogy a Mes
siás üdvét csak a zsidó népre korlátozzák.
Szerintük a Messíás kizárólag a zsidók Megvál
tója, a pogányokat nem megváltani fogja, ha
nem leigázni. 'Ök a zsidó nép szolgái lesznek...
Nem hisszük, hogy Mária ily szűk és ferde né
zeteknek behódolt. A kegyelem nem engedte,
hogy tévedések lelkébe befészkelődjenek. A
napkeleti bölcsek megjelenése a csodás csillag
vezetése alatt mindenesetre még jobban meg
győzte Szűz Máriát arról, hogy Fia nemcsak a
zsidók érdekében jött e világra, hanem az egész
emberiségért. És amint Jézusa a pogányoknak
is Megváltója, úgy ő maga is hivatva van arra,
hogy minden nép anyja és Nagyasszonya le
gyen. Ezt kifejezte már Magnificat-jában:
"mostantól fogva boldognak hirdet engem mín
den nemzedék". (Lk. 1, 48.) Ez volt Mária né
zete, - ez kaiolikus tan, mely kizár minden
nemzetiségi szűkkeblűséget,ahol Isten kegyel
mi kincseiről van szó.

III. A Bölcsek ajándékokat is hoztak az
isteni Kisdednek. Már az egyházatyák idejében
ezeknek jelképes jelentést tulajdonítottak, mely
világosságot derít Jézus személyére. Alig té
vedünk, ha azt tartjuk, hogy az első, aki az
ajándékok misztikus értelmét megse'jtette, Szűz
Mária volt.

Hoztak a keletről jött kedves vendégek
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aranyat. Eza legnemesebb, legdrágább fém. Erre
tartottak mindenkor igényt a nagy és kis kirá
lyok. Belőle verették képeikkel ékeskedőnagy
értékű érmeiket. Az arany már akkor i:s úgy
szerepelt, mint királyi fém. Vele a napkeletiek
azt akarták kifejezésre juttatni, hogya Kisded
ben hatalmas királyt tisztelnek. Jézus király
ságát különben már Gábriel is hangoztatta:
"Neki adja az Úristen Dávidnak, az ő atyjá
nak királyi székét, és országoini fog Jákob
házában míndörökké." (Lk. 1,32.) Eddigi tapasz
talataiból Mária máris megértette, hogy i:steni
Gyermeke nem törődik anyagi javakkal, - az
egyszerűséget, a szegénységet kedveli. A lel
keket és azok szeretetét keresi. "A lelkeket add
nekem, a többit tartsd. meg magadnak", mondja,
mint Szodoma királya Abrahámnak. (Gen. 14,
21.) Király az ő Jézusa, de a lelkek királya a
legeszményibb értelemben.

Hoztak tömjént. Ezt az értékes arábiai illat
szert 'o zsidók az istentiszteleteknél elégették,
mint Istennek szánt áldozatot. Mit akarhattak a
mágusok ezzel az ajándékkal kifejezni? Azt,
hogy Mária: Fiában nem puszta embert láttak,
hanem annál többet ... Hogy mit? Azt talán ők
maguk sem tudták volna megmondani, legalább
nem határozottan. De Szűz Mária tudta, mert
Gábriel megmondta neki vil-ágos szavakkal:
"A Szent, ki tőled születík, lsten Fiának fog
hivatni." (Lk. 1, 35.) Fiában már a váló, igaz,
mindenható Istent látja, tiszteli és imádja, akit
megillet tömjén áldozata. Joggal feltételezhet
jük, hogya tömjén ajándékának Mária legin-
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kább megörült, mert Fia legfenségesebb tulaj
donságát jelképezte: Istenséget.

Mirhát is hoztak. Ezt a keserű fűszert a
holtak balzsamozására használták. Talán gá
tolja a rothadást. Szűz Mária megértette ezt a
célzást is. Fia mindenható, örök Isten. De tőle
vett emberi természetében esendő, halandó.
Látta szegény gyermekét a nagy hidegben dí
deregni, éhezni, szenvedni. Hallotta sírását,
mint fájdalma kétségtelen kifejezését. És az
édesanya mit csinái, ha gyermekét szenvedni
látja? Vele együttérez, vele szenved ... Min
den testi szenvedés a jövendő feloszlásnak elő
készítője, hírnöke. A mirha Krisztus halálát
hirdette előre ...

A Golgota már előreveti sötét árnyékát ...
Mert az Emberfiénak sokat kell szenvedni és
igy bemenrii dicsőségébe. (Mk. 8, 31; Lk. 24, 26.)

18. Menekülés.

I. Gyönyörű, a Szűzanya szívét-lelkét meg
örvendeztető nap volt a napkeleti bölcsek lá
togatása. Nem ritkán azért küld a Gondviselés
ily napokat, hogya. lélek erőt gyüjtsön közelgő
szenvedésekre. Igy történt most is a Szeritcsa
láddal. Alighogy a bölcsek eltávoztak, és a
betlehemi kis házikó lakói nyugovóra tértek,
"az Úr angyala megjelenék álmában József
nek, mondván: "Kelj fel, vedd a gyermeket és
anyját és fuss Egyiptomba és maradj ott, míg
majd mondom neked, mert Heródes keresni
fogja a gyermeket, hogy elveszítse." (Mt. 2, 13.)
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József a kötelességtudás, az Isten iránti
feltétlen engedelmesség embere volt. Kérdés és
habozás nélkül összeszedte kis holmijukat, fel
nyergelte szamarukat Mária és a Gyermek szá
mára és elindulta messze, ismeretlen útra a
sötét éjtszaka leple, jobban mondva védelme
alatt. Hajnalhasadáskor már Hebron közelében
voltak, Heródes poroszlói mostmár alig érhet
ték utol.

Ha más istenfélő szülőket álmukból felri
asztanak a rémhírrel: fussatok, fussatok gyor
san, mert csecsemőtöket el akarják rabolni és
meggyilkolni, szegényeknek szíve mily tom
boló érzelmeknek lenne színtere! Ki tudná ecse
telni? Talán nem messze járunk. a valóságtól,
ha azt mondjuk, hogy három érzelem adná meg
lelkük alaphangulatát: félelem, aggodalom,
fájdalom. Nézzük, ezek a kínzó érzelmek mi
kép nyilvánultak Szűz Mária lelkében éjjeli
váJndorI.ásában.

II. Félelem a lélek vergődése közelgő baj
láttára. Mária lelkének alaphangulata - láttuk
már - az Isten iránti teljes és feltétlen átadás
vdlrt:. Erős hite meggyőzte őt arról, hogy mísem
érheti el őket, amit a mennyei Atya. meg nem
engedne. Ha pedig az Úristen akarja, ő ~SI elfo
gadja, teljes szívéből beleegyezik, akarja. De
tudta azt ís, hogy az Isten csupa szeretet, amit
küld, az előbb-utóbb javukra kell hogy vél
jék. Most is azt parancsolta Józsefnek, fusson
Egyiptomba. .. meg akarja őket menteni ...
Akaratának senki ellent nem állhat. Csak tel
jesíteniök kell parancsait és jóra fordul majd
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minden. Máriához hasonló nagy lelkek alig
ismernek félelmet. A félelern a gyengeség jele.
Azért mondja Szerit János (I. 4, lB.): "a töké
letes szeretet kizárja a félelmet". Csak egy
től félnek: a 'bűntől, mely őket Istentől elszakí
taná. De ezt a félelmet is kenő határok közé
szorítja egyrészt az Isten kegyelmébe helye
zett rendíthetetlen bizalom, - másrészt az ezen
alapuló szilárd elhatározás, hogy bűnbe soha
bele nem egyeznek.

Aggodalom nem egy a félelemmel, bár az
emberek rendszerint alig tesznek különbséget
a kettő között. Aggodalom a bizonytalanság
érzete, mely elfogja az embert, ha súlyos, ve
szélyes helyzetben nem tudja, mitévő legyen.
Ha az angyal csak annyit jelentett volna Jó
zsefnek, hogy Heródes az isteni Gyermek élete
ellen tör, a szerit nevelőatya aggódhatott vol
na, mikép védje meg annak életét. De minthogy
határozott parancsot kapott, hogy fusson Egyip
tomba, aggodalomra egyelőre nem volt oka,
csak teljesíteni kellett a nyert utasítást. Útköz
ben József gondolkodott arról, míkép fogja az
idegen országban, melynek nyelvét sem ér
tette, családját fenntartani. Bízott abban, hogy
az Úr, aki odautasította, majd gondoskodik ró
luk. Az aggodalom tehát nem volt nagy és
kínzó Szent Józsefben, még kevésbbé Máriá
ban. Semmiesetre sem vesztették el míatta belső

nyugalmukat. Az Isten iránti teljes átadásban
élő lélek mindíg és mindenütt megtalálja lelki
egyensúlyát: megtalálja Istenében. Aki kész
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Istennek mindent odaadni, bízhat is benne mín
den körülmény között.

A bűnbeesés után az embemek istenrendelte
útja vísszea mennyei Atyához: a vezeklés, a
szenvedés. Azért szenvedett annyit Krisztus
Urunk/ hogy bennünket megváltson. Azért kel
lett Szűz Máriának is annyit szenvednie, hogy
isteni Fiához minél hasonlóbbá legyen, hogy
vele minél szorosabban egyesülhessen és ér
demei által minél több lelket vezethessen hozzá.

Mária egyiptomi útján tömérdeket szenve
dett, de nyugodtan, megadással, nagy-nagy
szeretettel. A szenvedés tomboló árja nem za
varta lelke békéjét. Hogy mi okozott neki ak
kora fáJdalmat? Az, amit a hittudósok a gonosz
ság titkának - mysterium iniquitatisnak - ne
veznek. Most tapasztalta talán először, mily
ádáz, kérlelhetetlen gyűlölettel viseltetnek
szent Fia ellen az alvilág hatalmai: az ördög
és csatlósai, a gonosz emberek. Mít vétett a
keblén nyugvó édes, isteni Gyermek Heródes
ellen, mit a törvénytudók ellen? Ez a Gyermek
csupa szeretet. Mily kedvesen fogadta a pász
torokat, majd Simeont és a napkeleti bölcseket.
Szeréti Ö Heródest is, szeretí a Iarizeusokat .
És mégis gyűlölik, mégis élete ellen törnek .
Pedig csak ezért jött a világra, hogy életet,
örökr 'boldog életet adjon nekik. Igen, a gyű
lölet titok, a gonoszság titka! - Es manap?
Miért gyűlölik sokan Krisztust? Miért törnek
Egyháza ellen? Miért üldözik helytartóját és
papjait? Csek jót akarnak az emberiséggel ...
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A pokol titka ez - a gonoszság titka ez: mys
terium iniquitatis!

19. Egyiptom.

I. A Szentcsalád egyiptomi tartózkodását
illetőleg három kérdés érdekel: hol telepedett
le? - miből éltek? - meddig maradtak?

Az első kérdésre biztos választ alig adha
tunk. Krisztus születése idején a Nílus völgyé
ben igen sok zsidóbelepülés volt. Ezek nagy
részt zsidó menekültekből alakultak. Az asszir
és babilon fogság idején sok palesztinai lakos
délfelé menekült, hogyelkerüljék;élJ deportá
ciót és a hódítók kegyetlenkedését. Már két
száz évvel Krisztus előtt sok zsidó lakott Egyip
tomban, elsajátították a görög vagy kopt nyel
vet, az aramált már alig értették. Azért ,a, Szent
irást görögre fordították, hogy istentiszteleti
összejöveteleiken felolvashassák. Ez a "Septua
ginta"-nak nevezett fordítás igen nagy tekin
télyre tett szert, mellyel még ma is rendelkezik.
Heliopolisbtui nagy templomot építettek, mely
szépség tekintetében a jeruzsálemivel vetélke
dett. Valószínűnek látszik, hogy József e zsidó
központ felé írányította útját. Erre vellanak a
helyi hagyományok is. A Kairótól tíz kilomé
terre fekvő Matarieh faluban egy óriásd sy
komora-fátés mellette forrást mutatnak, mely
nek árnyékában a Szentcsalád állítólag meg
pihent. Kairó délielővárosánakegy helyiségé
ről pedig azt mondják, hogy József és övéi ott
laktak. Habár ezek a helyi tradíciók nem bír-
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nak nagy hitelességgel, együttvéve mégis arra
jogosítanak, hogy a Szentcsalád tartózkodási
helyét, Memphis, Heliopelis és, ,a nagy pirami
sok közelében sejtsuk. (Meschler, Leben Jesu
I,5 159. La Palestine" 766.)

Valamivel több valószínűséggel válaszol
hatunk a másik kérdésre: miből tartotta fenn
Szerit József családját Egyiptom földjén. - Em
lítettük, hogy a napkeleti bölcsek aranyat ís '
hoztak ajándékul. Ennek nagy volt a keletje
Egyiptomban. Feltehetjük, hogy József ebből
nemcsak a, kb. húsz napot igénybevevő út költ
ségeit tudta fedezni, hanem ottlétük elején is
abból éltek. Később munka után kellett nézni.
Kétségtelennek tartjuk, hogy valamelyik na
gyobb zsidótelepülés közelében ütöttek sátret,
A külföldön élő zsidókban még nagyobb volt
az összetartás, mint a palesztinaiakban. Szíve
sen fogadták a menekülteket, hathatósan segí
tették őket. Józsefnek is kezére jártak. Mint
ügyes és lelkiismeretes iparosnak valószín-űleg
gyorsern sikerült munkát találnia. Ezzel meg
élhetésük, ha szerényen is, biztosítva volt, Ne
hézséget okozhatott kezdetben, hogy sem görö
gül, sem koptul nem beszéltek. E tekintetben is
rászorultak hitsorsosaik segítségére. Minthogy
ottartózkodásuk, mint látni fogjuk, valószínű
leg több évig tartott, fel kell tételeznünk, hogy
József, Mária, de a kis Jézus is a görög nyelv
ismeretét elsajátították.

A Szeritcsalád egyiptomi tartózkodásának
tartamát illetőleg a tudósok véleményei nagyon
is eltérnek. Vannak, akik azt vélik, hogy csak
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néhány hónapig maradtak, mások ellenben
2-4, sőt 6 évre is becsülik ottartózkodésukat.
Ez a nagy bizonytalanság időszámítási nehéz
ségekben leli magyarázatát. Tudjuk, hogy a
Szeritcsalád csak Nagy Heródes halála, után
tert vissza Palesztinába. Heródes pedig legké
sőbb hatban Kr. u. halt meg. De ne higgye
senki, hogy a kérdés ezzel meg volna oldva.
Ugy.anis nem tudjuk biztosan, mikor is szüle
tett Kriszius Urunk. Ez szinte hihetetlennek lát
szik, hisz mindig azt halljuk, hogy időszámítá
sunk Udvözítőnkszületésével kezdődik.Keresz
tény időszámításunkatcsak Diotrysius Exiguus,
hires jogtudós kezdte 525 körül. De visszafelé
való számitásaíben úgylátszik néhány évet té
vedt Sajnos, most máraHg lehet teljes biztos
sággall megéslapítaní, hogy- hány évet tévedt.
Úgylátszik, időszámításunk legalább négy,
esetleg hét évet késik. E szerint Krisztus Urunk
négyben vagy hétben jelen időszámításunk
előtt született. Ez ingadozások miatta Szent
család egyiptomi tartózkodásának tartamát sem
állapíthatjuk meg teljes biztossággal. Azt hi
szem, legalább két évig tartott, lehet, hogy to
vább is.

II. Mihelyst József az angyaltól megtudta
Heródes halálát, azonnal megtette a visszauta
záshoz szükséges előkészületeket. Tekintve,
hogy az isteni Gyermek most már nagyobbacska
volt, az út már nem volt oly nehéz és vesze
delmes. De most is eléggé fáradságos lehetett.
hisz 2-3 hetet vett igénybe. Józsefnek az volt
a terve, hogy Betlehembe megy és ott végle-
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gesen letelepedik. Úgylátszik, a rokonaival
fennállott ellentétek elsimultak. amikor azok
meggyőződtek arról, hogy a törzsi örökségre
igényt nem tart. Midőn azonban a zsidó határ
közelébe ért, megtudta, hogy Heródes fia,
Archelaus uralkodík Judeában. Kezdett aggód~
ni, az új uralkodó megtudhatná, hogy Jézus az
a fiú, akit apja halálra, keresett... Kétségét
ismét az Úr angyala oszlatta, el, aki arra in
tette, ne Betlehembe menjen, hanem az ország
északi részébe, Galileába. Tehát Názáretbe vo
nult" ahonnét 'a, szent karácsony előtt elindult.
Itt siralmas meglepetés várta. Házát romokban
vagy más birtokában találta. Ismét a semmivel
állt szemben ... Újból előlről keltett kezdeni,
újból fészket rakni .. , (Mt. 2, 19. kk.]

20. Názáret.

I. Összüleink bűnbeesése után az Úristen
joggal haragudott az emberiségre, De az Ö
isteni szíve oly nagy, hogy abban látszólag
ellentétes érzelmek is megférnek, hacsak isteni
lényének megfelelnek. A bűn miatti jogos ha
ragja 'nem akadályozta a lényéhez oly jól illő
irgalmat. Sajnálta a szegény emberiséget, mely
nek sorsa tulajdon bűne miatt egy csapásra oly
keménnyé,oly kegyetlenné vált. Leginkább pe
dig azokat sajnálta" akiket leginkább szeretett:
a személyes bűntől mentes gyermekeket. A
sajnálat pedig arra indította, hogy számukra
egy pót-paradícsomot teremtsen, melynek nap
sütésében boldogan és békésen eltölthessék
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gyermekéveiket. De még később is, visszaem
lékezve a gyermekkor boldog éveire, erőt és
bátorságot merítsenek az élet terheinek elvi
selésére a gondolatban, hogy ha már a gyer
mekkor oly szép volt a. jó szülők házában, mily
szép és boldog kell hogy legyen a nekik fenn
tartott mennyei élet az isteni Atya tiázébon: 
Pót-p,aradicsomnak neveztem a családot. Ennek
mindenkori, örök mintáját képezi a názáreti
szegény, kis ház. Szegénynek, kicsinynek kel
lett lennie, hogya legszegényebbek és legki
sebbek is ennek a mintának megvalósítására
törekedhessenek. Azért kellett romba dőlnie
József házának, eltűnnie miriden bútorának, fel
szerelésének, elvesznie minden földi vagyoná
nak, hogy mindenki meggyőződhessék:nem az
anyagi kincsek képezik a földi pót-paradicsom
lényegét, hanem azok az erkölcsi és főkép azok
a kegyelmi kincsek, melyeket a szegény épp
úgy megszerezhet, vagy talán még könnyeb
ben, mint a duskálkodó. Csak kevés hely és
idő áll rendelkezésünkre a család szentélyé
nek tanulmányozására, irányítsuk tehát figyel
münket legfontosabb pontjára, igazi lényegére.

II. A kis virág nem fejlődik csak napsütés
ben. A gyermek lelke pedig csak ott, ahol a
szetetet melege és fénye simogatja. Hogy mi él'

keresztény család lényege? Nem más, mint
igazi, hűséges szetetet. Hogy pedig eza szere
tet miben nyilváJnuljon, azt mutatja a názáreti
házikó. '

A szeretet fótárgya az Isten. Istent szeretni
teljes szívéből, lelkéből, minden erejéből miti-
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den ember hivatása, véqcélja, első kötelessége.
Ahol nincsen mélységes istenszeretet, ott ne is
álrnodozzunk igazi felebaráti szerétetről. Meg
követeli pedig az igazi istenszeretet, hogy
mennyei Atyánknak megadjuk mindazt a tisz
teletet, hálát, engedelmességet, mellyel neki
tartozunk. bS minthogy a család egy isten
rendelte szervezet, együttesen, közösen is kell
Istenét tisztelnie. Ezért kella család közös imája
naponta kétszer-háromszor: reggel, étkezés
kor, este. A Szentcsalád is végzett közös imá
kat. József mírrt a család feje előimádkozott.
Mária és Jézus válaszoltak és Ieleltékaz akkor
már szekésben levő "amen"-eket. Valószínű.

hogynaponkínt, legalább szornbatonkínt olva
sást is végeztek a Szentírásból és résztvettek a
helybeli imaház gyülekezeteiben, melynek fenn
tartásáhozerejükhöz képest hozzájárultak.

Szetetettel végezték tnunkáiukat: József
iparos teendőit, Mária a házi és kerti munkát.
Nem kényszerűségből,hanem Isten és Gyerme
kük iránti szeretetből, hogy istenadta hivatá
sukat betöltsék, a Fiukat becsülettel nevelhes
sék. Szívesen hozták a nem csekély áldozato
kat. A kis Jézus nap-nap után láthatta, hogy
szülei nélkülöznek, fáradnak miatta, érette. Ime
a nevelés csodaszere: áldozat a gyermekért!
Ez vonja le Isten áldását a családra és puhítj a
meg a gyermekek lelkületét és teszi fogékony
nyá minden jó iránt.

Megkövetelték, hogy az isteni Gyermek
is segítsen munkájukban és engedelmeskedjék.
Igy akarta a mennyei Atya. A kis Jézustól nem
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kellett az engedelmességet kikényszeríteni,
mint más gyermektől. A gyermeket meg kell
győzni arról, hogy kötelessége akaratát aláren
delni, hajlamait, kívánságait megfékezni. Ha
most kis szenvedélyeit nem tartja féken, később
rabja h~9Z n'élJgyoknak. A szülők kötelessége
a gyermeket erre rénevelni, mindíg ezeretettel.
ha kell, sziqortal is. Jaj a szülőknek, akik rosz
szul értelmezett szeretetből meglfeledkezneka
néha nagyon is szükséges szigorról. Rengeteg
felelősséget vannak magukra, és majdnem min
díg még ez életben bűnhődnek érte. "Ki kíméli
a pálcát, - mondja a Bölos - gyűlöli fiát; aki
szereti, szigorúan fenyít." (Péld. 13, 24.)

A családban uralkodó szeretet, kell hogy
átlépje a ház küszöbét is. Nem felel meg az Or
szívéneka család, ha csak tagjaira gondol, csak
azokat boldogítja. Ne mondd: családomnak
sincs elég kenyere, nem adhatok alamizsnát.
Tönkreteszed családodat. ha nem adsz másnak.
A kéregető, aki elvisz néha egy kis kenyeret,
ruhát, miegymást, Isten áldásának követe. Ha
elutasítod, elutasítod Lsten áldását! József és
Mária szegények voltak, de nem ial szegényekkél
szemben. A gyermekben, ha látja szülei jóté-

. konykodását, kifejlődik a helyes szeeiélis érzék.
Jób is mondja: "Ifjúkorom óta növekedett ve
lem a részvét." (31, 18.)

A názáreti kis ház a szeretet otthona volt,
- a földnek az a talpalatnyi része, mely leg
inkább hasonlított az örökre elveszett paradi
csomhoz. Kövessétek a Szentcsalád nyomdokait
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és pót-pawdicsommá fogjátok varázsolni csa
ládotokat!

21. Zarándoklat.

I. A négy evangélista közül Szent Máté
és János apostolok is voltak, akik az Úr Jézust
'egész nyilvános életében kísérték. Mint szem
tanúk jegyezték fel mindazt, amit láttak és tu
lajdon fülükkel hallottak. Szetit Márk, akit ere
detileg színtén Jánosnak hívtak, jeruzsálemi
családból származott és a legelső keresztények
közé tartozott. Szent Pétert követte apostoli
útjain és az ő prédikációi nyomán írta rövid
evangéliumát, melyet az apostolok fejedelme
átnézett és helybenhagyott. Szetü Lukács Anti
óchiából származott. Valószínűleg Szent Pál
térítette keresztény hitre. Nagyon tanult ember
volt, orvos, de a festészethez is értett. Szent
Pált követte sok útján. Úgylátszik, Szűz Máriá
nak nagy tisztelőjevolt. Tőle tanulhatta a Mag
nificat fenséges dicsénekét és míndazokat a
bájos jeleneteket, melyeket Jézus gyermek
korából közöl. Ezek közül a legutolsóval, a je
ruzsálemi zarándokúttal jelen elmélkedésünk
ben foglalkozunk.

II. Minden zsidó férfiú évenkint Jeruzsá
lembe zarándokolt, ha lehetett, húsvét ünnepén,
melyet a zsidók az Egyiptomból való szabadu
lás ernlékére ültek. Ez az évenkinti "búcsú" tar
totta ébren a, messze lakó törzsek'ben a ragasz
kodást az Úr szentélyéhez. A férfiakhoz sok nő
is csatlakozott, nagyobb gyermekeket is hoztak
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magukkal. Amikor Jézus tizenkettedik életévét
betöltötte, szülei megengedték, ho-gy elikísérje
őket szerit útjukon. A kb. 120 km hosszú út 4-5
napot vehetett igénybe. Egy község lakói rend
szerint együtt zarándokoltak két csoportban:
külön a férfiak, külön a nők. Az egész út isten
tiszteleti jellleggel bírt. Voltak külön zsoltárok,
a Zarándokénekek. Psalmi graduales, melye-:
ket útközben énekeltek. Az egyik, szám szerint
a 121. zsoltár, e szavakkal kezdődik, melyek a
zarándokok lelki hangulatát árulják el: "Or
vendeztem, mikor azt rnondották nekem: ez
Úr házába megyünk." Orvendeetek, hogy
megint közelebb juthatnak az Úristenhez, 
hogy útközben levezekelhetik büneiket, . és
kegyelmekkel eltelve és megerősödve térhet
nek vissza otthonukba új munkára. Senki
sem énekelte 'élJ remek himnuszt nagyobb
áhitattal, mint József és Mária és főkép maga
a Gyermek Jézus. Orült, hogy láthatta a várost,
melyben 21 évvel később megváltói művét be
kellett fejeznie, igaz saját vére árán, tömérdek
szenvedés, gyalázat között.

Az út kezdetben Esdrelon termékeny sík
ságán. vezetett végíg, majd Samartéba jöttek,
melyet akkor nagyrészt pogányok laktak.
Szichemnél a kút mellett haladtak el, melyet
Jákob pátriárka ásatott és mely még jelenleg
is fennáll. Mindíg délfelé haladva elérték
Ephraim akkor még erdős hegyszoroseit. az út
egyre fárasztó'bb, meredekebb, rögösebb lett,
míg végre a negyedik nap késő estén vagy az

75



ötödiken megpillantották vándorlásuk célját: a
gyönyörű fekvésű Szetü Várost.

A zarándokok több napot töltöttek Jeru
zsálemben. Pontosan végezték a szent szertar
tásokat. melyeket a törvény és a lassan kifej
lődött szokás előírt. Feláldozták és elköltötték
a húsvéti bárányt is. Szűz Mária nagy áhitattal
látta viszont a várost, melyben ifjúsága boldog
éveit töltötte. Mennyi oka volt csodálni a Gond
viselés útjait, mennyi oka hálát adni a Min
denhatónak mindenért, amit vele mívelt! A kis
J ézus gyermeki érdeklődessel és kíváncsiság
gal követte a szent szertartásokat, melyekben
saját előképeire ismert.

III. Az ünnepnapok elteltével megállapi
tották a hazaindulás időpontját. A város bizo
nyos helyén gyülekeztek a názáreti zarándo
kok, ismét két csoportra oszlottak nemek sze
rínt elkülönülve. Valószínűleg még egyszer a
templom elé vonultak egy utolsó, rövid fohász
ra, és aztán bátor, gyors léptekkel északfelé
tartottak a már ismert' úton. - Már egynapi
utat tettek meg, mikor József és Mária észre
vették, hogy Jézus nincsen csoportjaikban. Ke
resték a szomszéd csoportokban, hiába, nem
találták 'Illeg. Elképzelhetjük Szűz Mária fájdal
mát! Józseffel sietve visszatértek a Szerit Vá
rosba. Csak harmadnap akadtak rá a. templom
egy rnelléktermében, ahol a törvénytudók taní
tottak és vitatkoztaik. Hallgatta magyaráza.tai
kat, szerény kérdéseket intézett hozzájuk. A
bájos fiú magára vonta az öregek figyelmét,
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beszédbe elegyedtek vele, bámulták okos vá
laszait.

Szűz Mária fájdalommal telt anyai szíve e
szavakkal fordult Jézushoz: "Gyermekem! mi
ért cselekedtél így velünk? Ime, atyád és én
bánkódva kerestünk téged. Ö pedig mondá ne
kik: Míért kerestek engem? Nem tudtátok. hogy
az én Atyám dolgaiban kell lennem?" - Es
hazatért velük és engedelmes vala nekik, nö
vekedék korban és bölcseségben és kedvesség
ben Istennél és az embereknél. (Lk. 2, 41-52.)

Mária pedig szívében tartotta míndezeket
az igéket, bár - rnint az evangélista mondja
- meg nem értette azokat. De megértette ké
sőbb - a Kálvárián! Talán mi is csodálkozunk
Jézus Szűz Anyjának adott válaszán. Jézusnak
még több hasonló hangzésú szavát fogjuk. hel
lani. De végre mí is meg fogjuk érteni, hogy
Jézus e látszólag visszautasító szavai csak arra
szolgáltak, hogy Szűz Mária igazi, lelki értékeit
még fényesebben felragyogtassák.

22. Két szomorú názáreti esemény.

I. Jézus tizenkét éves volt, mikor először

Jeruzsálembe zarándokolt, és kb. harmincéves
korában kezdte nyilvános működését. A köz
benfekvő tizennyolc esztendőről az evangéliu
mok egy szóval sem emlékeznek meg. Egy je
lentőségteljes eseményről mégis tudunk: Szent
József haláláról. Biztos, hogy a jeruzsálemi za
rándoklaton még részt vett, Krisztus nyilvános
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életében ellerrben már nem szerepel: a két ese
mény közt halt el. Hogy mikor? Pon'tosan nem
mondhatjuk. Két körülmény mégis arra enged
következtetnünk, hogy a jeruzsálemi út után
még jó néhány évet élt. Feltehető, hogy
a Gondviselés eddig tartotta életben, míg
il Szeritcsaládnak lI"á szüksége volt, míg Jézus
annyira nagyra nem nőtt, hogy édesanyjáról
egymaga gondoskodhatott. Erre vall az a körül
mény is, hogy mikor Jézus nyilvános életét
megkezdte, József emléke Názáretben még na
gyon eleven volt. Lukács írja: "Jézus, mikor
tanítani kezdett, mintegy harminc éves volt,
fia lévén, mint vélték. Józsefnek." (3, 23.) Úgy
tűnik e szavakból. rnintha József nemrég hált
volna meg.

Hogy milyen volt József halála, arról a
szentkönyvek nem nyilatkoznak. Mégis érde
kelne mínket, a legszentebb pátriárka hogy fe
jezte be életét. Biztosat nem mondhatunk, de
némi valószínűséggel a következőket állíthat
juk. József halála valószínűleg hasonlított a
hozzá jellem és kegyelmi élet tekintetében kö
zel áldó szeritekéhez. 1894-hen halt megés 1934
ben szentté avatták parzhami Konrád kapucinus
testvért. Úgyszólva egész életét mint az altöt
tingeni (Bajorország) zárda kapusa töltötte, és
tömérdek sok jót tett a nagy kegyhelyre özönlő
sok szegény zarándokkal. Rendkívül alázatos,
egyszerű, de tevékeny ember volt, ki nemcsak
lelkileg, de még külsejében ís hasonlított Szent
Józsefhez, legalább ahogyan a legjobb festmé
nyeink a szerit Nevelőatyát ábrázolni szokták.
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Mikor utolsó éveiben már elgyengült, elöljárói
látták, hogya nagyon terhes portási tisztet már
alig bírja. De ő tiltakozott minden kímélet ellen:
még nem olyan öreg, még bírja a munkát, Egy
szép napon aztán bekopogott aházfőnökhöz:
Főtisztelendő Atyám, - mondotta - rnost már
igazán nem bírom. - Jól van kedves testvér
kém, - válaszolá a páter - menjen cellájába,
feküdjék le. Megtette. Pár nap mulva meghalt.
Dolgozott, ameddig bírta. Ilyen léIJ hü ember!
Ilyennek képzelern Szent József halálát is. Dol
gozott, míg a halála szerszámot kezéből ki nem
ragadta. Igy illett a hűség utolérhetetlen példa
képéhez ...

Hogy lelkileg milyen lehetett Szent József
halálla, arra más hasonlattel szeretnék - ha
lehet - világosságot deríteni. Szerit József nem
csak alázatos, szerény, egyszerű ember volt,
mint parzhami Konrád, hanem Isten felvilágo
sító kegyelme által ígazi bölos. Lelki dolgok és
ismeretek tekintetében méltán hasonlíthatjuk
őt a legnagyobb tudósokhoz. - Líssabonban
1617-ben halt meg a Jézus Társasága egyik leg
nagyobb, szentéletű hittudósa: Suarez Ferenc.
Mikor már közel volt utolsó Iehell etéhez, egy
barátja megkérdezte, hogy érzí magát? .Kö
szönöm, jól, - volt a meglepő válaisz - nem
is hittem volna, milyen könnyű meghalni." Es
mikor tovább kérdezték, rníből sejti, hogy
könnyű és boidog Iesz ,a, halálla, - azt vála
szolta: "Abból, amit életemben Szűz Máriáról
írtam." Suarez mindíg Szűz Mária lelkes tiszte
lője volt. Műveíben védelmére kelt az eretne-
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kek támadásai ellen. Sokkal alázatosabb volt,
hogysem műveit,nagyra becsülte volna. Mégis,
midőn a halál közelségét érezte, meg volt győ
ződve, hogy Mária mellette van és nem engedi,
hogy a sátán lelkén kárt ejtsen. azért a csekély
kis szolgálatért, melyet műveivel Máriának, a
"Hűséges Szűznek" tett. Nem magában bízott,
csak Mária végtelen hűségében. Nem is csalat
kozott. Békés, szent halállal költözött jobb élet
re. Suare z halála után ítélve milyen lehetett
Szerit Józsefé? Egész hosszú életét a Szűzanyá
nak szentelte. Ö volt szűzességének oltalma
zója, jó hírnevének pajzsa, életfenntartója. vi
gasztalója. .. Es Mária a halál pillanatában
mellette állott és Jézus volt az ő támasza. Jog
gal feltehetjűk, soha senki boldogabb halállal
nem múlt ki, rnert soha senki közelebb nem
állott Jézushoz és Máriához. Egyházunk meg
erősíti feltevésünket. 'amikor Szent Józsefet a jó
halál patrónusának nevezi. Szeressük híven Jé
zust és Máriát, mellettünk lesznek ők abban a
döntő pillanatban is.

II. Szent József áldott halála után is csak
teltek, teltek az évek ... Egy szép napon az Úr
Jézus Szűz Édesanyja elé lépett, végtelen gyen
gédséggel, hálával, szeretettel tekintett rá. Még
egyszer megköszönt neki mindent, amit Gábriel
üzenete óta érte tett, áldozott, nélkülözött, szen
vedett ... Tudtára adta, hogy elérkezett az idő,
melyben a mennyei Atya rendelete szerint nyil
vános működését meg kell kezdenie. El kell
válniok. El kell hagynia a názáreti kedves há
zat ... Időközbenmajd megint találkoznak, lát-
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ják egymást... itten vagy másutt és... fönt
a Kálvárián ...1

O, szegény, szegény Szűzanya!

23...Az én országom nem e világból való:'
(Jn. 18, 36.)

I. Szűz Mária életét Krisztus nyilvános mű

ködése idején aligha érthetjük meg, ha nem is
merjük az akkor uralkodó politikai és társa
dalmi viszonyokat.

A zsidó állam Dávid és Salamon alatt érte
el fénykorát kb. lOOO-ben Kr. e. Dávid kardja
megtörte a szomszéd népeket és hűbéri viszony
ba hozta azokat koronájához. Salamon gazda
sági és kulturális tekintetben emelte nagyra or
szágát. Ö építette a jeruzsálemi templomot, az
ókor egyik csodáját. Ez a fénykor nem tartott
soká, Fia, Roboam alatt a tíz északi törzs elvált
Júdától és Dávid királyi házától és Izrael neve
alatt külön királyságot alapított 915-ben. Izrael
kírályaí negyrészt istentelen emberek voltak,
akik népüket az igaz Isten tiszteletétől el akar
ták szoktatní. Azért az Úr ellenük küldötte
Szalmanasszár asszír királyt, aki fővárosukat,
Szamariát három évi ostrom után elfoglalta, a
népet pedig fogságba hurcolta 722-ben. Helyébe
pogányokat telepített. Sajnos, Júda királyai
között is akadtak gonoszok, pl. Manaszes, aki
színrén bálványimádásra csábította Isten népét.
Büntetésül az Or megengedte, hogy Nabuko
donezor. Babilónia királly.a 606-ban Jeruzséle
rnet elfoglalta, a gyönyörű templomot felper-
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zselte, a 'népet rabságba hurcolta. Hetven év
mulva, 536-ban Cyrus király megengedte, hogy
a száműzött nép egy része Judeába visszatérjen
és a templomot és Jeruzsálem falait felépítse.
De a szegény nép most sem talált igaz békét.
Hol a szomszéd népekkel, hol egymás közt dúlt
az egyenetlenség. Ezt felhasználták a rómaiak
és egész Palesztinát fennhatóságuk alá hajtot
ták, királyul pedig az ídumaeaí Heródesi ren
delték Kr. e. 40-ben. Ö volt a betlehemi kis
dedek gyilkosa. Fiát, Antipatert is lefejeztette.
Másik fia, Archelaus apja után Judeában ural
kodott; harmadik fia, Antipas római helytartó
volt Galileában. Ez gyilkoltatta meg Keresztelő
Szent Jánost, és Krisztus Urunkat kigúnyolta
fehér ruhát adván rá, amikor Pilátus kihall
gatás céljából hozzá küldte.

II. Nézzük az ország társadalmi helyzetét
is. Ily súlyos csapások alatt a nép lemondott
ugyan a: bálványimádásról, de nagyrésze még
sem tért vissza teljes szívéből az igaz Istenhez.
Három párt vagy szekta veté'Lkedetta hatalo
mért. A furireusok,szolgailag ragaszkodtak a mó
zesi törvényhez, de csak betűjéhez, nem szelle
méhez, hogy a nép bizalmát megnyerjék. Bőj
töltek, köztereken imádkoztak és alamízsnál
kodtak ... Szívük mélyén azonban hiúk, döly
fösek, kapzsiak, árvák és özvegyekkel szemben
gyakran kíméletlenek voltak. A Messiásban
csak nemzeti hősi vártak, aki megszabadítja
népét a rómaiak gyűlölt igájától. - A másik
pártot a szadduceusok képezték: hitetlen szabad
gondolkodók voltak, nem hittek a lélek halha-
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tatlanságában, sem annak feltámadásában. Csak
tulajdon jólétükre törekedtek. - Közel állt
hozzájuk a harmadik párt: a heródiánusok,
akik mindenben a hatalmon levő királyi csa
ládhoz szítottak, hogy kegyeiben sütkérezze
nek. Nem csoda, hogy ily züllött vezetők alatt
a nép erkölcsei egyre hanyatlottak. Onérdek,
képmutatás, élvezethajhászat, hűtlenség, vesz
tegetés dühöngött míndenütt, A nép nagyrésze
fásult kedvetlenségben töltötte napjait; a jók
annál forróbban sóvárogtak a várt Messiás után.

III. Ily körülmények közt hangzott el Ke
resztelő Szent János ébresztő szózata: "Tart-sa
tok biuibérunot, mert közel van a men.nyek or
szága!" (Mt. 3, 2.) A Messiást várók tömegesen
tódultak hozzá. Sok lanyhában is felébredt a
jóra való hajlandóság. A Keresztelőnek óriási
hatása volt, noha a farizeusok távol tartották
magukat tőle. Féltették a népre való befolyá
sukat. Néhány hónappal később megkezdte
nyilvános tanítását az Úr Jézus is. Ö is Isten
országával kezdte tanítását. Mintha arra akarta
volna figyelmeztetni a népet, hogy földi hazá
juknak végzete beteljesedett, már csak Isten
országában reménykedhetnek. Kezdettől fogva
teljesen a lelki javakra irányította hallgatói
figyeimét. Akarta, hogy tanítvá!nyai az anyagi
javakat megvessék. Lelki szegénységet, aláza
tosságot, szelídséget, irgalmat, lelki tisztaságot
hirdetett szüntelenül. Mindez homlokegyenest
ellenkezett azzal, amit a nép a farizeusoktól
hallott és látott, Jézus evangéliuma a farizeu
sokkal szöges ellentétben állt. Ez utóbbiaknál
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rnínden hiúság és gőg, Jézusnál mindenütt sze
rénység és alázatosság. Ott kiméletlen szigor a
gyengékkel szemben, - itt végletekig menő
irgalom a megtérővel. Ott minden külsőség, itt
minden lelki érték. OH minden földi elönyökre
céloz, - itt minden természetfeletti kegyelem
és érdem. A farizeusok Jézus első beszédeitől
kezdve felismerték ezt az áthidalhatatlan ellen
tétet és szerettek volna ellene szigorú tilal
makkal fellépni. Akkor kezdte Jézus csoda
tetteinek végeláthatatlan sorát. Irgalmas, segí
tenikész Szíve vonzotta a népet, tömegesen tó
dult hozzá. Már nem mertek erőszakot alkal
mazni ellene. Az ellentét még csak kiélesedett,
mikor a farizeusok látták, hogy Jézus szombat
napján is gyógyít és méltányos magyarázattai
enyhíti a mózesi törvény jármát. Ezek voltak a
farizeusok Jézus elleni gyülöletének okai.

Ma ts V'aJIl farizeus, szadduceus, heródiá
nus. "Vigyázzatok és óvakodjatok a farizeusok
és szadduceusok kovászától." (Mt. 16, 6.)

24. Kána. (Jn. 2, 1-11.)

I. Élt Galileában Szűz Máriának egy közeli
rokona, kinek színtén Mária volt a neve. Férjét
Kleofásnak hívták. Fiai Jakab, Simon, József
és Júdás valának. Lehet, hogy több lányuk is
volt. Nem tudjuk, de közelfekvő. hogya Kleo
fás-gyerekek valamelyike tartotta esküvőjét a
Názárethez közeli Kánában. Szűz Mária mint
közeli rokon az esküvőre hivatalos volt. Jézust
is meghívták. Sehol sem olvassuk, hogy az Ud-
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vözítő világi ünnepségeken részt vett. Ha a
kánai menyegzőn mégis megjelent, éspedig
tanítványai kíséretében, ezzel világosan meg
mutatta, hogy a házasságot nem tartotta csak
világi egyességnek és szertartésnak, ernivé
Luther lealacsonyította, hanem istenes dolog
nak, melyhez neki mint Megváltónak, sok a
köze. Később a házasságot szentséggé emelte
és Egyháza gondjaira bízta.

A körülmény, hogy Jézus tanítványait is
magával hozta, oka lehetett annak, hogy a bor,
melyet a 'Szegény jegyesek beszerezhettek és
ajándékul kaptak, gyorsabban elfogyott, mint
gondolták. Szűz Mária, mínt közeli rokon, nem
csak vendégkép vett részt az ünnepségen, ha
nem szeretetteljes szíve sugallatát követve, a
munkában is osztozkodott: segített a konyhá
ban, a tálalásban. Már jókor látta, hogya kész
letek fogynak és hogy a szegény jegyespárnak
ebből alighanem kellemetlensége lesz. Sajnálta
őket és szerette volna őket a szégyentől meg
kimélni. De hogyan? Nem állt módjában má
sutt bort beszerezni. De az ő isteni Fia ...?
Megingathatatlan hittel meg volt győződve

mindenhatóságáról. Harminc éven keresztül
tapasztalta azt is, mily irgalmas, mily szolgálat
kész. Szent János határozottan mondja, hogy ez
volt Krisztus Urunk legelsö osodatette. Mária
sem látott még csodát isteni Fiától. Mégis meg
volt gyöződve, hogy tud segíteni, - hogy fog
is segíteni, ha megkéri. Meg is súgta neki:
"Nincs boruk. Felelé neki Jézus: Mi közöm
nekem és neked, ó asszony? Még nem jött el
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az én órám?" Talán meglepődünk Krisztus
Urunk keményhangzású szavain. Hogy meg
értsük azokat, mélyebbenkell értelmüket ke
resnünk. És meg fogunk győződni arról, hogy
a látszólagos visszautasítás tényleg Szűz Mária
dícsérete, felmagasztalása.

II. Előre kell 'bocsátanunk, hogy Krísztus
ban háromféle cselekvést kell megkülönböztet
nünk: a tisztán emberit: evés, alvás, munka, 
a tisztán istenit: a világ teremtése, fenntartása,
kormányzása; - az isten-emberit, mely az is
teni és az emberi természet együttlII1üködiésé
ből ered: imá'[a. tanítása, csodái, megváltása.
Az első helyen említett cselekvésben Jézus kis
korában tényleg alá volt rendelve emberi szü
leinek: így rendelte a mennyei Atyja. Ellenben
isteni és az isten-emberi cselekedeteiben nekik
engedelmességgel nem tartozott. Krisztus erős
csengésű szavai: "Mi közöm nekem és neked,
ó asszony?" - határozottan arra céloznak., hogy
csodatevő hatalma gyakorlására még legneme
sebbemberi érzelmek, vonzalmak, érdekek 
még a szeretett édesanyjára való tekintet sem
lehet befolyással. mert ebben kizárólag isteni
Atyjától függ. Szavai tényleg visszautasítást
jelentenek, éppúgy, mint 18 évvel elóbb a je
ruzsálemi templomban tett kijelentése: "Nem
tudtátok, hogy az én Atyám dolgaiban kell len
nem?" (Lk. 2, 49.)

Némi nehézséget okoz Jézus másik szava
is: "Még nem jött el az én órám." Miféle órára
céloz? Talán arra, melyet az örök Atya a csoda
tettek megkezdésére rendelt? Vannak, akik így
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megyarázzék, de aligha heíyesen. Krisztus
órája az az óra, melyben majd véghezviszi az
Atyától rábízott :művet: ,Q megváltást. OU, a
Kálvárián, a keresztfán nyiltan el fogja ísmerni
Máriát mint édesanyját, és szívesen fogadja
közreműködését megváltói művében. A jeru
zsélemí templomban mondott szavaira vonat
kozólag Lukács megjegyzi, hogy szüleí nem
értették meg azokat. Meglehet, hogy Mária Ká
nában sem értette meg isteni Fiát. Ennek elle
nére sem ingott meg a hite. Tudta, ha Jézus
vissza is utasítja kérését, melyet tttitü édesenvia
terjeszt elé, - nem utasíthatja vissza könyör
gését, melyet mindenhatóságába és végtelen
jóságába vetett hittel tár eléje. Ebben a meg
ingathatatlan hitében mondotta a szolgáknak:
"Amit nektek mond, cselekedjétek!" Jézus lát
VaJ Szűz Anyja rendíthetetlen bízalmán nem bírt
ellentállani. Megparancsolta a szolgáknak, hogy
töltsék meg vízzel az ott álló hat nagy kőkorsót,
megáldotta és a násznagyhoz vitette a; legjobb
borrá vált vizet. Amit nem akart megtenni édes
anyjának, megtette erős hitének. Megmutatta,
hogy Mária istenanyaságánál is nagyobb érték
az ő hite, az Ő erénye, "Ezzel kezdé meg Jézus
csodajeleit. .. és nyílvánosságra hozta dicső
ségét és hivének benne tanítványai." Igy Szent
János i. h.

Látjuk Szűz Mária óriási hatalmát Jézus
szentséges Szíve felett. Az ő közvetítésével
terjesszük könyörgéseinket isteni Fia kegyelmi
trónusa elé! Hitének 'ereje támasza íesz gyenge
ségüknek.
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Még egyet tanulhatunk Káná'ban. Minden
imameghallgatás, még inkább minden csoda, ha
közvetlenül anyagi jótéteményre .írányul is,
Isten szándéka szerínt a kegyelem gyarapítá
sára céloz. Minden anyagi ajándéka az Úristen
nek csak. előkészítője akar lenni természetfeletti
kegyelmeinek.

25. "Kt az én anyámt" (Mt. 12, 48.)

r. Említettük, hogya farizeusok ellenséges
érzülettel voltak Jézus iránt nyilvános rnűkö

dése kezdete óta. Krísztus Urunknak teljesen
a túlvilági értékekre irányuló tanítása annyira
ellenkezett a farizeusoknak kizárólag földiekre
beállított elveivel, hogya kettő közt minden
megegyezés és együttműködés lehetetlennek
látszott. Tekintettel azonban a nagy lelkese
désre, mellyel a nép jobbik része a názáreti
próféta iránt viseltetett, nemkülönben szívet
lelket megnyerőbeszédeinek és nagy csodáinak
napról-napra növekedő tömeghatásaira, nem
mertek vele nyiltan szembeszállni, hanem lassú,
de állhatatos aknamunkával igyekezték hitelét
és tekintélyét a nép körében aláásni. Hogy
példákkal éljünk, azt híresztelték, Jézus nem
lehet Isten embere, mert nem tartja meg Isten
törvényét: az Úr napján gyógyít, megtűri, hogy
tanítványai szornbaton útközben kalászt gyüjt
senek, hogy mosdatlan kezekkel egyenek ...
Pedig Jézus féltékeny hűséggel tartotta és tar
tatta meg tanítványaival a törvényt, csak azo
kat a szűkkeblű és végletekig túlzó magyaráza-
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tokat, melyeket a farizeusok hozzáfúztek és
melyekkel a törvény amúgy is elég nehéz ter
hét még elvíselhetetlenebbé tették, v,a;llotJtl(lj nem
kötelezőknek.- Megtudták a törvénytudók azt
is, hogy egy-két alkalomkor pl. az első kenyér
szaporítás után (Jn. 6, 15.) a csoda nagyságától
felhevült néptömeg őt királlyá akarta kikiáltani.
Azt a hírt terjesztették. a nép között, 'ha a ró
maiak ezt megtudják, eljönnek és eltörlik a régi
szabadság és nemzeti önállóságnak utolsó ma
radványait is. (Jn. 11, 48.) Nem volt szükség az
Úr Jézust erre a veszedelemre figyelmeztetni.
Mihelyt észrevette a nép ebbeli szándékait,
azonnal szétoszlatta a tömeget és elrejtőzött.
Nagy benyomást gyakorolt a jóindulatú embe
rekre Jézus hatalma a gonosz szellemek felett,
melyek Krísztus megváltása előtt gyakran meg
szállták és kínozták az embereket. Igen sokat
megszabadított tőlük. A farizeusok ennek
ellensúlyozására azt hirdették, hogy Jézus
Belzebub, a gonosz szellemek fejedelme áMa'1
üzi el azokat. (Mt. 12, 21; Lk. 11, 15; Mk. 3, 22.)
Sőt ezt állították, ő maga is meg van sZ'á!lIva,
megőrült, stb.

Ezek a rosszindulatú mendemondák bejár
ták az egész Zsidóföldet Galileáíg. Krisztus
Urunk rokonai is meghallották. Mikor aztán a
farizeusok Jézus híveit megfenyegették, hogy
az imaházakból is kiteszik őket (Jn. 9, 22.),
rokonai, kik nem hittek benne, attól tartottak,
hogy miatta még anyagi kárt fognak szenvedni
és arra akarták Szűz Máriát rábírni, hasson
Fiára, hogy hagyja abba az igehirdetést, leg-
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aaiá:bb ménsékelje szaveit. Mária sokkal inkább
át volt hatva Fia isteni küldetéséről, semhogy
ilyenre kapható lett volna, de biztos, hogy
enyai szíve rengeteget szenvedett '8 hírverések
miatt.

II. Mikor Jézus valamelyik zsinagógában
egy "elszáradt kezű" embert meggyógyított
(Mt. 12, 9.), éspedig szombat napján, a farize
usok tanácsot tartottak, hogy őt elveszítsék. A
dolog, úgylátszik, Máriának is tudomására ju
tott, aki miatta sokat szenvedett. Néhány ro
kon kíséretében felkereste a nem messze tanító
Fiát, hogy meggy1öződjék hogylétéről. Éppen
egy vak és néma ördöngöst szabadított meg és
a nép nagy lelkesedéssel hallgatta szavát. Ak
kora volt a köré sereglett tömeg, hogy lehe
tetlen volt közelébe férkőzni. Egy Jézus mel
lett álló ember messziről megismerte Máriát
és kíséretét és odaszólt a Mesternek: "Ime
anyád és atyádfiai kinn állanak, keresvén té
ged. Ö pedig felelvén, mondá: Ki az én anyám
és kik az én a1ty,ámfiai? Es kiterjesztvén kezét
tanítványai felé, mondá: Ime az én any.ám és
az én atyámfiai. Mert aki Atyám akaratát cse
lekszi, ki mennyekben vagyon, az az én fivé
rem és nővérem és anyám." (Mt. 12, 46. kk.)
Megint ugyanazt az elutasító, rideg hangot hall
juk Jézus ajkáról, melyen már Jeruzsálemben
és Kánában csodálkoztunk. Ha azonban szavai
mélyére hatolunk, belátjuk, hogy osak Mária
nagyobb, bár rejtett dicsőségét hirdetik. Jézus
az egész néptömeg előtt hirdeti, hogy semmi
rokonság és semmi vérségi kötelék országában

90



előjogokra nem számíthat. Itt csak az istenfiú
ság, az összeköttetés a mennyei Atyával szá
rnít. Az Atyához pedig az áll közelebb, aki áll
hatatosabban és hűségesebben törekszik arra,
hogy szent akaratát mindíg és míndenütt telje
sítse. Nagy tévedés volna Jézus szavait Szűz
Mária ellen alkalmazni. Ellenkezőleg, épp e
szavak igazolják. legfenségesebb rangját a
mennyek országában. Mert soha nem volt, soha
nem is lesz értelmes teremtmény, - sem an
gyal, sem ember - aki hűségesebbenés állha
tatosabban törekedett volna Isten minden ren
delkezésének és óhajának teljesítésére, mint a
Szűzanya első gyermekkorától utolsó lehelle
téig. Azért senki - sem angyal, sem ember 
nem emelkedett oly szédítő magasságba a
mennyekben, mint Mária. Ö legközelebb áll a
Szentháromság magasztos trónusához. Erről ta
núskodik Krisztus· rideghangzáJsú szavainak
mélységes értelme.

26. Szűz Mária földi boldogsága.

I. Más alkalommal szintén végeláthatatlan
tömeg tódult iélJ názéretí Mesterhez, Embereik,
akik már nem bírták az élet terhét, akik csalód
lak reményeíkben: Jézus megvígasztaJta őket,
rá utalva a hervadhatatlan reményre, mely a
mennyekből int minden jóakaratúnak. - Bete
gek is tolongtak ott közelében, kikkel hiába
kísérleteztek az orvosok: Jézus rájuk tette szent
kezét, megáldotta és gyógyultan elbocsátotta
őket. - Voltak köztük bűnösök is, kiket a
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bűntudat emésztő kínja kétségbe ejtett: az irgal
mas Udvözítő őszinte bánatra indította őket és
azt súgte nekik: már ne vétkezzetek, hitetek
megmentett titeket. - :es még sokan, sokan
mások. .. A Mester órákhosszat foglalkozott
egyesekkel, külön-külön, majd leült egy kima
gasló szíklára, és elkezdett beszélni ez egész
tömegnek oly melegséggel, erővel, világosság
gal, 'hogy a nép felkiáltott: sohasem hallottunk
hesonlót, nem úgy beszélt, mint az írástudók és
a farizeusok, hanem mint, akinek hatalma van!
Igen, Jézus úgy beszélt, mint akinek hatalma
van ... Nemcsak a szó hatalma, hanem hatalma
a szívek felett is: aki megadja a jóakaratú gyen
gének az erőt is, hogy megtegye, amit mon
dott. Az Úr Jézus soká beszélt, de a nép nem
fáradt bele. Szívesen hallgatta volna még órák
hosszat. Míkor végre befejezte prédikációját,
ünnepélyes csend szállta meg az egész töme
get. A lelkek a hallottak súlya alatt egészen
befelé fordultak, mindenki saját magával volt
elfoglalva, nem törődött szomszédjával, nem
volt kedve beszélni. Az áhítatos csendet egy
női hang szakította meg, mely kiáltotta: "Bol
dog a méh, melv téged hordozott és az emlők,
melyeket szoptél:" (Lk. ll, 27.) Ki volt? Nem
tudjuk. Az evangélista nem mondja. A nagy
sokaságban nyomtalanul eltűnt. Talán nem té
vedünk, ha azt sejtjük, ő is anya volt ... Anya,
aki anyák módjára inkább gyermekeiben, mint
saját magéban élt, - ,aiki gyermekeiben talán
csalódott is ... Most, mikor hallotta Jézus ha
talmas szavait, mikor látta csodatetteit és a
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nép lelkesedését, önként elgondolkozott, mit
érezhet egy anya, akinek ilyen fia van ... Es
máris kitört ajkáról a Szüzanyát dícsérő szó
zat: Boldog, aki téged szült és táplált! Mintha
a Szentlélek maga sugallta volna a derék asz
szonynak e szavakat, hogy Jézus imádása és
dicsőítése közben meg ne feledkezzünk arról
sem, aki nekünk Jézusunkat adta!

II. Es Jézus hogy fogadja Szűz Anyja dicső
ítését? - "Sőt inkább - válaszolja - boldo
gok, kik az Isten igéjét hallgatják és megőrzik
azt." (I. h.) "Sőt" nem tagadést fejez ki, ínkébb
hangsúlyozott megerősítést vagy fokozast va
lami új, eddig meg nem említett körülmény
latbavetésével. Mintha azt akarná mondení: He
lyes, jó asszony, tényleg boldog az én anyám,
de nemcsak azért, amiért te őt boldognak mon
dod, mert szült és táplált engem, hanem sokkal
inkább, mert ő is azok közé tartozik, 'akik hall
gatják Isten ígé'[ét és megőrzik azt. Tehát az
Úr Jézus helyesli Szűz Anyjának dicsőítését,
de helyesbíti az alapot, az okot, melyet az is
meretlen asszony hangoztatott.

Itt is újból mutatkozik Krisztus Urunknak
az az igyekezete, hogy tanítványait meggyözze
az eviLági szempontoknak teljes érvénytelensé
géről és hatástalanságáról mennyei országában.
Még az anyaság nagy erkölcsi jelentőséggel
rendelkező szempontja sem jöhet itt tekintetbe,
hacsak természetfeletti értékekkel nem páro
sul. De épp azért boldog és ezerszer boldog a
Szűzanya, mert e természetfeletti értékek ben-
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ne megvennak. éspedig legmegasabb, legfensé
gesebb mértékben. Senki nála nagyobb öröm
mel nem hallgatta Isten igéjét, senki nála na
gyobb hűséggel nem 'őrizte meg azt. Ez Mária
legnagyobb értéke, kincse, boldogsága e földön.

Míndenesetre az ÚristenazértáJdotta meg
Máriát a kegyelmek teljével már fogantatásá
tól kezdve, mert arra szánta őt, hogy Egyszü
lötte édesanyja legyen. De ezek a kegyelmek
is csak azáJltaI lettek Mária igaz tulajdona, ér
deme, hogy hűségesen közreműködött velük,
persze már a kegyelmek hatása alatt. Ha Szűz
Mária nem rnűködött volna közre a kapott ke
gyelmekkel, istenanyasága sem biztositott vol
na neki kíváltságos helyet Isten országában.
Legnagyobb bcldogságei lJeiháJb abban áH, hogy
mindig Isten igéjét kereste és azt teljes erejé
vel követte.

III. De Krisztus Urunk nem azt válaszolta
a/z anyját dicsőítő asszonynak: Igazad van, bol
dog az én anyám, mert Isten igéjét hallgatja
és megőrzi, hanem többesszámban beszél: bol
dogok, akik Isten igéjét hallgatják és megőrzik
azt. Az istenanyaság Mária egyedülálló kivált
sága, mely másnak nem adatik. De nem ebben
áll legfőbb boldogsága, hanem abban, hogy
Isten igéjét hallgatta és megőrizte. Ebben pedig
minden hivő, a legegyszerűbb, leggyengébb is
utánozhatja Szűz Máriát. Tegyük meg mi is, és
majdan osztozni fogunk mennyei, örök boldog
ságában is.



27. "Ime felmegyünk Jeruzsálembe .. '"
(Mt. 20, 18.)

I. Midőn Krísztus Urunk utoljára Jeruzsá
lembe indult húsvéti ünnepekre, ezekkel a sza
vakkal fordult tanítványeíhoz: "Ime felme
gyünk Jeruzsálembe és az Emberfiát ... halálra
ítélik és átadják a pogányoknak, hogy ... fel
feszítsék, és harmadnap feltámad." Ugyanakkor
a Szentszűz is odazarándokolt, de más csoport
ban, Mária Kleofással és más szent asszonnyal.
Biztosra vehetjük, hogy Jézus idézett szavairól
6 is tudomást szerzett, sőt lehetséges, hogy is
teni Fia már előzőleg figyelmeztette a szenve
dés idejének közeledésére. Mária erre már har
minchárom éve el volt készülve attól az órától
kezdve, melyben az a,gg Simeon karjába véve
Gyermekét kijelenté: "tétetett ez ... jelül, mely
nek ellene mondanak, és neked magadnak is
tőr fogja átjárni lelkedet". (Lk. 2, 27.) Most
pedig, rnidőn bizonyságot szerzett, hogy már
nincs messze a beteljesedés órája, kímondha
tatlan fájdalom hasította át enyai szívét. Hogy
Szűz Mária szerepét Krisztus kínszenvedésében
és megváltó kereszthalálában megértsük, szük
ségesnek tartjuk néhány időrendi és helyrajzi
kérdésnek előzetes tisztázását.

Isteni Mesterünk pénteki napon - egy
héttel nagypéntek előtt - érkezett Betániába.
Másnap, szombaton 'a bélpoklos Simon házá
ban vacsorázott. Márta felszolgált, Mária pedig
kenőesőt öntött fejére. Ez a Simon, akit talán
ezért neveztek Bélpoklosnak. mert Jézus e
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bajból meggyógyította, Lázárnak jóbarátja,
esetleg rokona lehetett. Vasárnap volt Jézus
ünnepélyes bevonulása a Szent Vérosba, me
lyet az Egyház virágvasárnap ünnepel. Hét/ön
megint a Betániából a városba vezető úton ta
láljuk Jézust. Fügét keres egy az út szélén álló
fán. es minthogy nem talál, megátkozza a ter
méketlen fát, mint jelképét a jócselekedetekkel
nem rendelkező embernek. Aztán a templom
ban tanít. (Mt. 21, 19; Mk. 11, 12.) Midőn ked
den reggel ugyanazon úton a város felé halad
tak, a tanítványok észrevették, hogya megát
kozott fügefa gyökerestül elszáradt. (Mk. 11,
20.) A templomba érve, Krisztus egyik leghe
vesebb beszédét mondta a. farizeusok ellen,
melyben feléjük kiáltotta a nyolcszoros "jaj"-t.
(Mt. 23, 1. kk.) Szerdán az előljárók tanácsot
tartottak, miként veszíthetnék el őt. Júdás kész
nek ajánlkozott, hogy harminc ezüstpénzért
kezükbe játssza őt. Csütörtökre esett Nisán hó
14-ike, este kezdődtek a húsvéti ünnepségek a
bárány vacsorájával. Pénteken drága Megvál
tónk keresztre feszíttetett. Szombaton a sírban
feküdt. Vnsdrncp halottaiból feltámadt. (Corné
lius a Lapide, in Mt. 26.)

II. A húsvéti ünnepekre évenkint tömér
dek zarándok érkezett Jeruzsálembe. Lehetet
len volt azokat magában a városban elszállá
solni. Jórészük a közeli falvakban húzódott
meg. Hol Iakottaz Úr Jézus <és Szűz Mária?
A közölt ídörendí ősszeállításbanmajdnem min
dennap Betániában v,agy az odavezető úton ta
lálkoztunk Krisztus Urunkkal. Ez arra vall,
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hagyott volt szálláson. Valószínűleg Lázár tá
gas kúriájában. Kétségtelenül Szüz Mária is ott
lakott Máriánál és Mártánál. Lehetséges, hogy
az apostolok vagy egyesek közülük is Lázár
vagy Simon házában és gezdaségi épületeiben
laktak.

Mielőtt Krisztus Urunk kínszenvedéséről,
illetve Szűz Máriának abban való részvételéről
eiLmélkednénk, vessünk még egy pillantást az
úgynevezett "keresztútra". Tizennégy álíomést
szoktunk megkülönböztetni. Ez a, beosztás nem
csak logikus, hanem megfelel a helyrajzi viszo
nyoknak ésa legrégibb hagyományoknak is.
Elég biztosan ismerjük az utat, melyet Krisztus
Urunk kereszttel a vállán Pilátus palotájától a
Golgotáig megtett. Hossza kb. 900 rn. Jelenleg
házakkal van beépítve. Szintje most helyenkint
tíz méterrel magasabban fekszik, rnínt Krisztus
idején, mert a város pusztulása után nem taka
rították ela romokat, hanem azokra ráépítették
az új várost. Az l. állomás Pilátus palotájának
udvarán volt. OU állt a helytartó ítélőszéke,
melyről az ítéleteket kihirdette. Aramái nyelv
vel Gabbatának, görögül Lithostrotosnak hív
ták. A II. állomás a római kaszárnya udvarán
volt', ahol a keresztnek még össze nem illesz
tett szárait Megváltónk vállára rakták. Aligha
nem itt történt Urunk megostoroztatása is. "FJia
gellatio"-nak hívják a helyet, mely jelenleg a
Szent Ferenc-rend tulajdonát képezi, és biblikus
főiskolá:ját foglalja magában. Innét nyugati
irányban halad a keresztút kb. 300 m-Ig, addig
a pontig, ahol a régi osztrék-magyer zarándok-
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ház áll. Itt esett el Urunk első ízben a
kereszt sú1ya alatt: III. állomás. Az út itt éles
kanyart képez délfelé. Otven méternyire, ahol
egy szűk mellékutca torkollik a Iőútba, talál
kozott Jézus Édesanyjával és Szent Jánossal:
IV. állomás. Majd az út ismét nyugati irányban
halad előre a Szent Sír Bazilikáig. Alig hetven
lépésnyire vollt aJZ V. áIlomás, ahol cirenei Si
mont erra kényseerítették, hogy Jézus kereszt
jét viselje. Ugyancsak erre az egyenes útsza
kaszra esik a VI. állomáJs, ahol Veronika asz
szony odanyujtotta Udvözítőnknek keszkenő
jét, a VII. állomás, ahol másodízben elesett, a
VIII. állomás, ahol találkozott és beszélt a gyá
szoló szent asszonyokkal, a IX. állomás, ahol
harmadszor földre borult. A X.-XIV. állomás
igen közel fekszik egymáshoz és már a nagy
kiterjedésű Bazilikában foglal helyet, melyet a
Kálvária felé építettek. Ez a keresztútja Meg
váltónknak és az ő édes Szűz Anyjának.

28. A kereszt útján.

I. Nagycsütörtök. Betániából jövet, a Ked
ron-patak közelében az Úr Jézus előreküldötte
Pétert 'és Jánost a városba, hogy a húsvéti bá
rányt elkészítsék. Amint a Mester előremon
dotta, egy korsót vivő emberrel találkoztak, azt
követték, vele befordulva a közeli házba és
megkérték annak tulajdonosát, adjon nekik
megfelelő helyiséget. Az illető - úgylátszik
Jézus titkos követője - készségesen átenge
dett nekik szepen terített, nagy termet. Itt ké-
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szítették az utolsó vacsorát. Ez volt az Egyház
legelső temploma. Amint beesteledett, Jézus is
eljött többi apostolával. ltt elapitotta az Oltári
szentséget, itt szentelte papokká apostolait, itt
mondotta gyönyörű búcsúbeszédét és/ fenséges
főpapi imáját.

Az örökké emlékezetes szertartások befe
jeztével Jézus apostolaival, zsoltárokat énekel
ve, az Olajfák kertjébe ment. Másfél óráig tartó
borzalmas lelki kűzdelmek közt, buzgó imában
véres verejtéket hullatva előkészűlt közeledő
kínszenvedésére. Később idejött Júdás is a fő

pap szolgáival és poroszlókkal, áruló csókkal
jelezvén nekik, akit kerestek. Jézus ellenállás
nélkül engedte magát megkötözni és elvezetni.
Az apostolok elfutottak, csak János követte
Mesterét a főpap udvarába, ahová később Péter
is bemerészkedett.

II. Szűz Mária a húsvéti bárányt Betániá
ban költötte el Lázár családjával. Biztosra ve
hetjük, hogy Krisztus elfogatása után az apos
tolok Betániába siettek, Mária még aznap érte
sült Jézus letartóztatásáról. Odaérkezett ké
sőbb János is és részletesen elmondotta Szűz
Máriának a főpap házában tartott gyűlés lefo
lyását. Sejthetjük, mily mérhetetten fájdalom
ma1 hallottaa történteket. Az egész éjjelt vir
rasztva imában töltötte. Másnap, péntek kora
reggel Járros társaságában a városba sietett,
hogy megtudja Fia sorsát, Először a főpap ud
varába rnentek. Itt arról értesültek, hogy Jé
zust halálra ítélték és az ítélet megerősítése
céljából a római helytartóhoz vezették.. Hala-
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déktalanul odasiettek. Pilátus szerette volna
Jézust szabadon bocsátani. Hosszasan tárgyalt
a zsidókkal. A perlekedések folyamán meg is
ostoroztatta Jézust, ezzel akarván könyörületre
hangolni a kőszívű farizeusokat. Ez abban az
udvarban történt, melyet - mint említettük
Flagellatio-nak hívnak. Az itt álló templom fő
oltárán gyönyörű domborművet: látunk, mely
az ostorozás borzalmas jelenetét ábrázolja, A
jobboldali mellékoltár ,a Fájdalmeis Anyát mu
taJtja, amint a főoltár felé fordulva kimondha
tatlan keservvel rés részvéttel Fia kínját: és gya
lázatát szemléli. Szent János pedig kitárt ka
rokkal a Szűzanye elé lép, mintha el akarná
takarni előle az iszonyú látványt. Az eddigi
kutatások valószínűvé teszik, hogy Mária itt
látta viszont először szenvedő Fiát. Közelébe
aligha férhetett, a katonák nem engedték bel
jebb. Lehetséges, hogy a Szüzanya itt tanúja
volt a tövissel való megkoronéztatásnak is.

III. Amint Jézus sebes vállára rakták. a ke
resztet és a menet megindult a Kálvária felé,
János talán egy mellékúton előre vezette Szent
Anyját odáig, ahol - mint mondottuk - egy
szűk sikátor torkollik a Iőútba, abban a remény
ben, hogy dtt majd alkaLmuk lesz Jézus köze
lébe férkőzni. Itt vérták be a menetet. Nem
kellett soká várniok. Egy csoport ketorra és a
két Jézussal kivégzendő lator után a kereszt
súlya alatt görnyedve, bizonytalan Léptekkel
közeledett az élő Isten és Szűz Mária' Fia. Mily
kimondhatatlan kín lehetett Máriának ez a lát
vány ... Es mily fájdalom Jézusnak találkozni
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Edesanyjával, mint szenvedésének és gyalá
zatának tanújával! Szemük összetalálkozott, 
egy néma pillantás! O, ez a pillantás mint éles
tőr fúródott Méria anyai szívébe és benne nem
csak égő kint, hanem isteni világosságot ís fa
kasztott. Most megérti, amit eddig még telje
sen fel nem fogott: Jézus nem akarta, hogy Ő,
mint 'édesanyja, tanúja legyen dicsőséget szerző
tetteinek, csodáinak, a nép lelkes felkiáltásai
naik ... Öt nem vitte fel Tábor hegyére, hogy
lássa megdicsőülését, mint három kedvenc
apostolát ... De most, mikor tőle nyert emberi
testében agyonkinozva, holtfáradtan a vesztő
helyre vezetik, - mikor már csak néhány lé
pés, pár röpke perc választja el a haláltól 
most megengedi, hogy Édesanyja mellette le
gyen és megossza vele kínját, gyalázatát. Nem
nélkülözhétte Édesanyját, mikor az emberi ter
mészetet magára öltötte a megtestesülésben. de
nem akarja nélkülözni vigasztaló jelenlétét és
közreműködését most sem, mikor 'testét hallá
Iában áldozatul adja. Amint Máriának helye
volt a jászolnál. úgy ott ken Ienníe « kereszt
tövénél is. Amint meghitt munkatársa volt a
megtestesülés csodájában, úgy segítője legyen
a megvéltás művében is. Itt osztozkodik szen
vedésében, szégyenében, halálában, - hatal
mában, dicsőségében, boldogságában részesül
majd fent a mennyországban.

Ez Szűz Mária legnagyobb érdeme a' földön
- és mennyei dicsőségének záloga!
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29. A kereszt aJatt.

I. Attól a pillanattóli kezdve, amikor a Szűz
anya a keresztút negyedik állomásánál talál
kozott isteni Fiával, már el sem távozott oldallia
meldől utolsó lehelletéig. A Golgotán kétségbe
ejtő látványok tárultak szeme elé. Megitatták
Fiát borral kevert epével, meLynek kábitó ha
táJSIt tulejdonítottak. Jézus csak megízlelte, de
nem itta meg, teljes eszmélettel akarta áldoza
tát végrehajtani. - Majd levetkőztették. Ru
hája, főkép a vállakon mélyen beragadt sebei
be, rnelyeket ezzel újból felszakítottak. - A
keresztrefeszítés valószinűleg máskép történt,
rnint ahogy művészeink rendszerint ábrázolják.
Nem a földön fekvő keresztre feszítették Urun
kat, hanem a keresztlet feláltították és a földbe
ásták, Jézust aztán kötelekkel a keresztre fel
vorrták, kezét, lábát szerosarr hozzákötötték és:
hosszú, éles szegekkel a fához szegezték. Erre
vallanak a legrégibb emlékek. A kötelek leol
dása után a test a három vagy négy szegen
függött, ami kimondhatatlan kínokat okozott.
Ez volt Krisztus órája, melyet már a kánai me
nyegzőn említett, melyre Szűz Anyját már ak
kor meghívta.

II. Miért akarhatta az Úr Jézus, hogy Szűz
Mária, aki egész életén át csak szeretetet tanú
sított vele szemben, ezen a hajmeresztő jelene
ten részt vegyen? Miért nem hagyta őt Betá
niában vagy a messze Názáretben? Miért kel
lett Máriának mindezt végigszenvedniet

1. Krisztusnak áldozattal kellett az emberi-
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séget megváltania. Ez az áldozat nem a Kálvá
rián kezdődött vagy Pilátus törvénycsarnoká
ban. A megtestesülés pil'lanata volt Krisztus ál
dozatának kezdete is. Ö maga volt az áldozó
pap, áldozatának tárgya pedig emberi termé
szete, melyet Szűz Máriától kapott. Golgotai en
nek az áldozatnak csak befejező jelenete. 
Ismerjük a nagymisének fenséges szertartásait,
melyekben a mísézö papon kívül al szetpap, a
diaconus is tevőleges részt vesz. Ö készíti elő
és nyujtja át a papnak a rniseáldozat anyagát,
a kenyeret és a bort, az utóbbit a pappal együtt
fel is ajánlja. Es a szentmise végén a hivőknek
kiosztja a szentmise legérték'esebb gyümölcsét,
a szentáldozást. - Tudjuk, a szentmise csak
megújítása a véres keresztáldozatnak. Krisztus
Urunk a Kálvárián 'is diaconus közrernűködésé

vel akarta bemutatni vílégmegváltó áldozatát.
Diaconusként pedig annak kellett szerepelnie,
aki áldozatának tárgyát, emberi természetét
előkészítette és neki átadta: Szűz Máriának.
Azért jelezte már Kánában, hogy eljő az óra,
az áldozat befejezésének órája, amikor Máriá
nak is ott kell' lennie mellette és vele közrernű

ködnie az áldozat bemutatásában. De Golgota
után is megtartja szerpaphoz hasonló méltósá
gát: ő marad örökké a keresztáldozat kegyel
meinek kiosztója.

2. Keresztény felfogás szerint a szülők kö
telessege gyermekeíket felnevelni. Viszont, ha
a szülők később rászorulnak, a felnőtt gyerme
kek kötelesek szüleíket tárnogatni, ápolni. A
szülöknek erre szent joguk van. Mária nagyon
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szegény és Jézus egyetlen gyermeke volt. Rá
szorult témogatáséra, Keresztáldozatávaj és ön
kéntes halálévai Krisztus Urunk lehetetlenné
tette e kötelességének személyes teljesítését.
Azért még halála előtt máskép akart édesany
járó) gondoskodni. Legkedvesebb tanítványát
bízta meg, hogy MáriáJt édesanyjának tekintse
és gondját viselje. Szűz Máriát pedig arra kérte,
hogy kimondhatatlan anya·i szeretetét, melyet
eddig kizárólag neki szentelt, ezentúl Jánosra
fordítsa. Ezt jelentik Krisztus Urunk titokzatos
szavai a keresztfán: "Ime a te fiad, - íme a te
anyád!" (Jn. 19, 26.) Sok hittudós még mesz
szebbmenő értelmet tulajdonít az idézett sza
veknak. Szerintűk Jézus nemcsak Jánost adta
Mártának maga helyett fiának, hanem mind
azokat, akik hű tanítványai lesznek és együtt
véve - Szerit Pál szerint - titokzatos testét
képezik. Itt, a kereszt tövében lett Mária: az
egész kereszténység kegyelmi anyjává. Hála,
örök hála Legyen Neked, édes Jézus, hogy Szűz
Máriát kegyelmi anyánkké rendelted!

3. Csatoljunk ezekhez még egy utolsó okot:
rníért is kellett Máriának a Golgotát végig
szenvednie? FogantatáJsától kezdve "malaszttal
teljes" voLt. Azt akarta az Úristen, hogy halá
lakor "érdemekkel teljes" legyen. Annyi ér
demmel rendelkezzék, amennyit teremtett lény
egváltalén csak bírhat. Márpedig tudjuk, hogy
ez érdemszerzés leghatbatósabb módja a szen
vetlés. Mária a kereszt alatt aránytalanul töb
bet szenvedett, mint egész életében. Azért
aránytalanul több érdemet is szerzett 'at kereszt
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árnyékában, mint minden eddigi cselekedeté
vel, írnájával. nélkülözésével. szenvedésével
együttvéve. Itt itta a szenvedések kelyhének
legkeserűbb részét. Ez változott átt legértéke
sebb érdemmé. legragyogóbb dicsőséggé, leg
teljesebb boldogsággá. Amint Jézusnak sokat
kellJett szenvedníe és így bemenni mennyei di
csőségébe (Lk. 24, 26.), úgy Máriének is ...

De nekünk, kik a hétfájdalmú Szűzanya
gyermekei vagyunk, - nekünk nincsen más
utunk ét rnennyei hazéba. mint a kereszt útja.

30. Szűz Mária húsvétja.

I. Krisztus Urunk utolsó szavai a kereszten:
"Beteljesedett. Atyám, a te kezedbe ajánlom
lelkemet" - a nap ielsötétülése. a borzalmas
földrengés, mely Jézus halála pillenatában tá
madt, rettegéssel töltötte el a kereszt köré se
reglett 'bámész népet. Sietve elhagyta a Golgo
tat. Csak Szent János, a Szűzanya és még né
hány szent asszony maradt ott. Nem bírtak el
szakadni szeretetük tárgyától.

Később odaérkezett arimateai József és
Nikodémus is, a zsidók két főembere ,és Jézus
titkos híve. Jézus haléla megérdemelte nekik
a kegyelmet, hogy most már nyiltan mertek
kiállani Udvözítőjük mellett. József hátran el
ment PHátushoz és elkérte Jézus holttestét,
hogy elterrrethesse. Pilátus helytadott kéreí
mének. Nikodémus pedig drága gyolcsot és ér
tékes fűszereket hozott. Levették Krísztus holt
testét a keresztról és a pázsitra fektették. Szűz
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Mária melléje térdepelt, nagy áhítatbal szem
léltea szent sebhelyeket, majd forró könnyek
között megcsókolta azokat. Mária volt Jézus
szent sebeinek legelső és Iegáhítatosebb tisz
telője. József és Nikodémus a szerit holttestet
gyolcsba takarták sűrűn hintve közbe drága fű
szereket, es Józsefnek közelben fekvő sirkarn
rájába vitték.

Már beállt az alkonyat. A Szűzanya János
társaságában leszállt a Kálváriáról és való
színűleg Betániába ment. Az éjjelt és az egése
szombatot az átélt megrendítő események em
lékének és szemleletének szeritelte. A szeretet .
részvéte még mindíg dúlt a:egtisztább szívében.
De kimondhatatlan fájdalma sem bírta elnyarn
ni reményét, hogy isteni Fia, amint előremori
dotda, nemsokára fel fog támadni. Amint teltek
az órák, ez a remény egyre tisztább, határozot
tabb alakot öltött. Fájdalma lassan csillapodni
kezdett. Körülbelül ez lehetett a Szűzanya lelki
állapota vesamap kora hajnelán.

II. Az evangéltsték nem emlitik, mégis
biztosra vehetjük, hogy az Úr Jézus feltáma
dása után elsőnek szeatséges Anyjának jelent
meg. Hogy mivel támasztjuk aM, ezt a feltevé
sünket? - Magdolna vasárnap kora reggel a
sírhoz sietett, rnelyet üresen talélva azt hitte,
hogya szent testen ellopták és keservesen sírt.
Jézus meghatódott fájdalmán, megjelent neki,
megvigasztalta. (Jn. 20, 11. kk.) Ugyancsak meg
jelent a szent asszonyok 'egy másik csoport já
nak, akik szintén a sírjához törekedtek és ke
servesen siratták. (Mt. 28, 9. kk.] Még aznap
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megjelent a bűne miatt mélyen bánkódó Péter
nek és az Emmausba vonuló két tanítványának.
,aikiket szinte rnély bánat emésztett keserves
halála miatt. Késő este pedig a vacsora termé
ben egyesült apostolokat is megörvendeztette
megjelenésével, közölte velük minn hUSlVéN
ajándékát és a lelki 'béke zálogát 'aJ bűnbánat
szentségét. Ime, mennyire sietett az Úr Jézus,
hogya miatta bánkódó és gyászoló tanítványait
megvigasatalje és megerősítse. Es szentséges
Édesanyjától. aki mindezeknél aránytalanul
többet szenvedett és bánkódott, - aki benne
nem Mesterét, hanem egyszülött Fiát siratta,
megtagadta volna ezt a vigaszt? Nem, ez szinte
lehetetlen! Hogy az evangélésták nem emlídik
Jézus megjelenését Szűz Máriánál, vaiószmű

leg abban leli magyarázatát, hogya Szent Szűz
mélységes alázatosságában nem emlitette a neki
jutott kíváetságos kegyelmet.

Amint Szűz Márie vasárnap hajnalhasadás
idején imába merülve a kínszenvedés részleteit
újból, de mát sokkal nyugodtabb, békésebb
lelki hangulatban átgondoHa, váratlanul vilá
gosség áradt szét még homályos kamrájában.
Amint föltekintett, maga előtt látta isteni Fiá
nak szentséges alakját mennyei fényben és
dicsőségben. A szent sebhelyek tisztán látszot
tak testén, de egész alakja 'aJZ 'egészség, erő,
szépség elragadó benyomását tette. Ki volna
képes leírni vagy akárcsak. elképzelni a Szűz
anya édes meglepetését, örömét, egész lelkét
'betöltő boldogságát!

Az Udvözítö kétségtelenül vigasztalta, bá-

107



torította Szűz Anyját. Ne búsuljon többet
miatte. Szenvedéseinek most már örökre vége
van. De azoknak gyümölcse hervadhatatlanul
megmarad. Sok mi:llió és milliárd lélek halálá
nak köszöni igazulását és örök üdvét. Nem
volt-e érdemes ezért szenvedni, meghlallni? És
mindebben neki - Máriának - is nagy az ér
deme ... Azért boldognak fogja őt hirdetni rnin
den: nemzedék. - Nemsokára íelszáli az Atyá
hoz a mennyorseágba, ott uralkodik mind
örökké. És amint Máriának bőséges része volt
szenvedéseiben és munkáíban, nem kisebb
része lesz dicsőségében és uralmában is. De
egyelőre az Atya akarata szerint még e földön
kel] maradnia, mert az alakuló Egyház érdeke
megköveteli. Addig is Szent János fog
róla szerétetteljesen gondoskodni, de Ö rnage
is vele marad az Oltáriszentségben, a minden
napi áldozásban . .. Kimondhatatlan szeretet,
boldogság öntötte el Mária Szívét, mely szinte
a mennyország előizének tűnt... Feltehetjük,
hogy Jézus még többször megjelent Szűz Any
jának földi tartózkodásának negyven napje
alatt és felvilágosította őt arról a fontos szerep
ről, melyet Egyházában be kellett töltenie.

31. Szűz Mária pünkösdje.

I. Krisztus Urunk feltámadása' után! tanítvá
nyai helyi középpontja az utolsó vacsora terme
maradt. Oda: vonultak Krísztus mennybernene
tele után is, hogy parancsa szerint a Szentlélek
eljövetelére előkészüljenek. (Csel, 1, 14.) Velük
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volt a Szűzanya is, amint Lukács határozottan
mondja: Nincs kétség tehét, ott volt a Szerit
lélek eljövetelekor és vette kegyelmeit. A
mennybemenetel utáni tizedik napon "hirtel'el
nül zaj támadt az égből, olyan, mint heves szél
vész zúgása s betölté az 'egész házat, ahol ültek.
Majd pedig szétoszló nyelvek jelenének meg
nekik, olyanok, mint a tűz és leereszkedék
mindegyikükre. Ekkor míndnyájan betelének
Szeritlélekkel s beszélni kezdének kűlönféle

nyelveken, amikép a Szeritlélek adta nekik,
hogy szó1janak ..." (Csel. 2, 1. kk.) Csodálatos
volt fr lelki változás, melyet a Szentlélek az
apostolokban véghezvitt. Kik előbb még tele
voltak emberi tekintetekkel és félelmekkel. kik
kínszenvedése kezdetén Mesterüket cserben
hagyták, kik feltámadását elhinni sem merték
és még húsvét vasárnapján is bezárkóztaik a
vacsora termében a zsidóktól való félelmük
ben: ugyanezek most, a Szeritlélek vétele után
mint valóságos hősök léptek fel, kiálLnak az
összesereglett néptömeg elé és tekintet nélkül
sajáJt sorsukra hirdetik Krísztust, kit !fr farizeu
sok bitófára juttattak, kit az Úr halálából fel
támasztott. Mikor a tanács megtiltja nekik,
hogy Jézus nevét hirdessék, azt válaszolják:
inkább kell engedelmeskedniök Istennek, mint
az embereknek, - midőn büntetésül megosto
roztatják öket, csak örülnek, hogy alkalrnuk
nyílik Jézusért szenvedni. (Csel. 5, 29. 41.) Es
hős életüket hős halállal fejezik be, vérüket
ontva tanúségul igehirdetésük valóságáért. De
fe1tehetnők a kérdést, milyen hatással lehetett
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a Szeritlélek eljövetele Szűz Mária lelkére, ki
már előbb is "mal,asztt'all teljes" vobt, kiben már
előbb sem lehetett emberi gyengeségnek nyo
mát sem balátlni? A kérdés behatóbb megvilá
gítást igényel.

II. A megvá1tás visszaszerezte az emberi
ségnek a 'bűn álltal elveszett istenfiúságot, az
Úristen rnost megint mennyei Atyja. Ez '8.1 meg
szentelő kegyelemnek egyik Ieglérryegesebb
hatása. Tudjuk, a kegyelern lehetőleg az em
beri természethez iparkodik alkalmazkodni.
Emberek között az atyaság szükségszerü kiegé
szítése az anyaság. Azért már előre is nagyon
közelfekvő gondolat, hogy az Úristen az ember
kegyelmi életébe saját mennyei atyesága mellé
egy természetfeletti, mennyei anyaságot is be
akart szervezni, hogya kegyelmi élet annál
tökéletesebben simuljon az ember természetes
életéhez.

A Teremtő azért adott a nőnek élénkebb
érzelmi életet, hogy képes legyen másokkal an
nál könnyebben és tökélletesebben együttérez
ni, fáJjdélllmukban, örömükben annál bensősége

sebben osztozkodni. Ez a női együttérzés és
részvét tetőpontját éri el az édesanyában gyer
mekével szemben. A csecsernő ,arz Úristennek
leggyámoltalanabb teremtménye. Testileg-lelki
leg rászorul édesanyjára, aki éppen gazdag
érzelmi világénál fogva szeréti gyermeke gyá
moltalenságát és boldogságát leli abban, hogy
magzatját tépláljaerösítse, emberré nevelje. De
nemcsak a bölcső rnellett, hanem mindenütt,
ahol betegség, gyengeség, nyomor tanyázik, az
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önzetlen női szív kitűnőerr 'allkalmas arra, hogy
mindezekkeb együttérezzen és mindenen segit
sen. MélJységes részvét minden emberi bajjal
és önfeláldozó készség hathatós segítségre a
női nemnek legértékesebb tehetsége és elöjog,a.

Ebből érthető, miért nem akarta a Teremtő
iQ kegyelmi életben sem nélkülözni az anyasá
got. Azért vonta a mennyei Atya a Szűzanyát

oly közel mennyei trónusához. - magasabbra
valemennyi szentnél és dicső angyalnál, hogy
minden kegyelmi életre vágyó halandó meg
lehessen győződve arról, hogy minden esdő
kérése, mínden bűnbánó fohásza, minden két
ségbeesett 'segélykiáltása Mária végtelenűl
gyengéd szfvéhez hatol és ő Isten előtti kegyes
ségének, érdemeinek és tekintélyének egész
súlyével továbbitja azokat Isten kegyelmi tró
nusához. Azért tette meg drága Megváltönk is
Szűz Édesanyjét érdemei, kegyelmi kincsei
kiosztójának, hogy míndenütt segíthessen.
ahogy anyai szíve óhajtja. Kétségtelen igazság,
melyet nemcsek az elméleti hibtudomány támo
gat, hanem a kétezeréves gyakorlati hitélet is
igazol, hogy Mária anyai szívének velünk VJéIIló
együttérzése és részvéte döntő befolyást gya
korod a bűnbánatra. a kegyelmek kiosztáséra.
az isteni Gondviselésre. Ezért dicsőítik Öt ke
resztény népek és századok szüntelenül míot
"Betegek Gyógyítóját", - "Bűnösök menedé
két", - "Szomorúak VigasztaJóját", - "Ke
teseténvete Segítségét". Mindezek iéi! gyönyörü
megszólítások csak Mária kegyelmi anyeságé-
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nak körüli rásai , annak alkelrnazásai bizonyos
emberi szükségletekre.

A Szenelélek pünkösd napján Krisztus ta
nítványait apostolokká ,alakította át, megadván
nekik míndazokat a kegyelmeket, melyekre rá
szorulnak az igehirdetésben, szernségek kiszol
gáltatásában és oa lelkipásztorkodás összes
teendőinek végzésében. Szűz Máriát ehlenben
az Egyház kegyelmi Anyjává avatta, elárasztva
anyai Iszivét a részvét, az együttérzés, az irga
lom mindazon kegyelmével" melynek 'segitsé
gével egyetemes anyaságát gyakorolhatja.

32. Szüz Mária utoísö életévei és boldog halála.

I. Az apostolok mindjárt a Szeritlélek el
jövetele után megkezdték az igehirdetést, oly
erővel és sikerrel, hogy még pünkösd napján
háromezren megkeresztelkedtek. Később Sza
mariára és Galileára is kiterjesztették rnűkö

désüket. majd széjjeloszlottak amesszebbfekvő
tartományokba és országokba: elmentek Skytiá
ba, Pontusba, Mezopotámiába, Indiába, majd
nyugatra Görögországba, ltáJliába, Galliába,
Spanyolországba, délfelé Egyiptomba.
Mísszíós tevékenységük középpontja kezdet
ben még Jeruzsálem maradt. Időközben ide
szoktak visszatérni. Vonzotta őket a hely, ahol
Mesterük élt és működött, ahol lélI kereszten el
vérzett, ahol halottaiból feltámadt és mennybe
fieilszáHt, ahol a SzentLelket vették ... De máls
is vonzotta őket vissza a szent városba: itt élt
a Szűzanya! Közel az utolsó vacsora terméhez,
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Sion hegyén volt Szent János háza, melyben
Mária is lakott. Nem avatkozott ö az Egyhárz
kormányzásába, tudta, neme célra kellett neki
még e földön maradnia. Es mégis bízonyos te
kintetben Mári,a volt az Egyház középpontja.
Ha ez apostolok hittérítői útjukrój hazatértek,
csakhamar felsiettek Sion hegyére, a Szűzanyá
hoz. Elmondották neki élményeiket, sikereiket,
csalódásaikat. gondjaikat, szenvedéseiket.
Mária kimondhatatlan szeretettel fogadja őket,
örült kedvező eredményeiknek. részvéttel volt
a szenvedők iránt, mindnyájukat bátorította éls
főként mindnyájukért imádkozott. Imája pedig
úgyszólva mindenhatónak bizonyult. De nem
csak az apostolok keresték fel. Már akkor meg
indult a hivők zarándoklata Jeruzsálembe. Az
apostolok mindenütt, ahol az evangélium mag
vát elvetették, püspököket szenteltek, hogya
hit fennmaradjon és terjedjen. Ezek az egyházi
elöljárók, de sok buzgó hivő is felhasználták
az elsö kínálkozó alkalmat, hogy szent hitük
bölcsőjét megismerjék. Jeruzsálemben aztán
nemcsak a szent helyeket látogatták nagy áhí
tattal, hanem a Megváltó édesanyját is. EsSzűz
Mária mindnyájukat igazán édesanyaként fo
gadta, hisz az is volt magasabb, lelki értelem
ben. Aki egyszer az ő kis kamrájában megfor
dult, élete végéig sem tudta elfelejtení ezeket
a boldog pi'1lanatokat és mindíg visszavágyódott
oda. Nem is csoda. Aki pl. Lourdesban volt,
mindig örömmel gondol vissza ottani élmé
nyeire, arra az Isten-közelségre, melyet ott ér
zett. Még nem találkoztam lourdesi zarándok-
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kal,aki oda vissza nem kivánkozott. Hát még
csak, aki abban a szereneseben részesült, hogy
Szűz Máriát élő alakbain láthatta, veLe beszél
hetettl Mária a fejlődő Egyház szíve volt. Igy
teltek az évek, . " letelt lassan az idő, melyet
az Úr a Szentszűz földi tartózkcdáséra megálla
pított. Elközelgett boldog halála.

II. Hol halt meg Szűz Mária? Valószínűleg
Jeruzsá:lernben: ahol született, ott meg is halt.
Ösí hagyomány Sion hegyén mutatja az Ú. n.
.Dotmitio't-u Mária elszenderülésének helyét,
és nem rnessze attól a sírt" melybe temették.
Igaz, vannak tudósok, akik azt vitatják, hogy
'a kisázsiai Bpbesusban halt volna meg, ahol
Szent János püspök volt. De nézetük - azt
hiszem - már időrendi nehézségek miatt alig
állhat meg. János csak 66 körül Kr. u. került
Ephesusba, akkor a Szűzanya már jÓV'lélJI nyolc
vanan túl lett volna. Nem hihető, hogy ily ma
gas korban még ily messze útNII kényszerítet
ték. De a hagyomány szerint Mária nem is ért
ily magas kort. Ügylátszik kb. 64, Ilegfeljebb 72
évet élt, Jelen időszámítésunk szerint 50 után
halhatott meg.

Az is érdekelne, hogyan baít meg a Szűz
anya. Erről történeti bizonyság.gaJ semmit sem
mondhatunk. De azt hiszem, ha valakire,
Szűz Máriára alkalmazhatjuk, amit Keresztes
Szent János, a "Doctor Mysticus" sok szent ha
láláról tanít. Szerinte sok S7JeI1t nem természe
tes halál1al költözik a másvilágra, azaz nem be
tegség következtében, Nem láz, nem tüdőlob,
nem agyvérzés vagy szívszélhűdés oltja ki
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életüket, hanem természetfeletti ok. Egyre gya
rapodik bennük a kegyelem, ez pedig maga
sabbra és magasabbra lobbantja az isteni sze
retetet. A szeretettel növekszik az Isten látása
és birtoklása utáni vágy is. A szerétetnek ez
a természetfeletti heve lassan megemészti a
természetes életerőt. Sok szent példája igazolja
a nagy mísztíkus tanát, Gondoljunk csak Nagy
Szent Terézre vagy lisieuxi kis Szent Teréz ha
lálára. A természetfeLetti szerétet rendkívüli
heve megrepesztette a test porhüvelyét. Ha
pedig a természetfeletti szeretet legmagasebb
fokainak tényleg 'ez a hatása, amint Keresztes
Szent János tanítja, arra keLl gondolnunk, hogy
Szűz Mária halálát is csak ez okozhatta, mert
nálánál nagyobb szerétettel senki sem rendel
kezett.

Halála után szentséges testét sírjába he
lyezték. De míkor néhány nap mulva sírját is
mét megnyitották.,testét már nem találták meg.
A Teremtő nem engedte, hogy oszlásnak indul
jon, hanem ismét egyesítette lelkével és Iel
vitte a mennybe, hogy mikép Bgyszülöttje, ő
is még az utolsó ítélet előtt tedjes emberi ter
mészeteben élvezze érdemei jutalmát. Ez álta
lános katolikus tan, bár az Egyház hittételként
eddig még nem mondotte ki.
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