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ELOSZÓ

Félelmetes erővel sodródik a ma
embere a modern élet gépiessé vált
életiormáiban, melyek a magábaszál
lásra se időt, se erót nem engednek.
Pedig egy megfontolástól vagy meg
gondolatlanságtól életsors és életsorsok
függhetnek.

Hogya rövid földi élet fergetegében
el ne szalasszuk az örök életet, ma
gábaszállásra szólít az olasz jezsuita,
P. Mondrőne Döme füzete. Az olasz
kiadás ma már elérte a 2.300,OOO-es
példányszámot. Amit mond, DÚndenki
nek szól.

Köszönetet mondunk P. Mondroné
nek és a " Civ iltd Cattolica"-nak (Róma,
Via Ripetta 246), hogy I megengedték
a magyar kiadást.

Róma, 1943 február 2.

H. SZENEK OLGA





Kedves Barátom I

Ez a könyvecske Isten segítségével
nagy hasznodra lehet. Ne vessed megJ
Amint kezedbe kerül, míhelyt teheted,
vonulj vissza, borulj Isten elé még akkor
is, ha már évek óta. távol voltál Tőle.

Talán ez a perc az, midőn Isten békét
akar kötni veled. Vess keresztet és alá
zatos bizalommal imádkozzál:

"Ú, Istenem, itt vagyok színed előtt,

bár sok bűnöm miatt nem itt lenne a
helyem Előtted, hanem már régen a
pokolban kellene égnem. ahogy sokszor
megérdemeltem. De mert türelmesen
vártál reám, mondd meg nekem, hogy
mit kívánsz tőleml Világosítsd meg ér
telmemet, erősítsd akaratomat, kopog
tass szívemen, Arra a szeretetre kérlek,
amellyel a bűnösök íránt viseltetsz.
kérlek Jézus drága szent vérére, me
lyet bűneimért kiontott. kérlek a Szűz-
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anya keserves fájdalmaira, melyet értem
szenvedett! Beszélj Uram, tudom, hogy
jó vagy azokhoz, akik Téged keresnek.
Ne sujts engem igazságosságoddal, ha
nem ments meg irgalmasságod szerint.
Jóságodban van minden reményem.
Amen."
Midőn pedig elvégezted ezen imád

ságot, olvassad figyelemmel a következő

oldalak bármelyikét. Olvassad és elmél
kedj fölötte... Meglátod, mire képes
az isteni irgalmasság. Próbáld megl ...



A hívó hang

Keresztény lélek, évek óta h ív téged
valaki . . . Isten hiv, ak i mondani akar
neked valamit. Hangja elment a füled
mellett, de nem jutott a szívedbe. Lassan
megszoktad a bűnt és eltompultál. Ott
állsz a téged hívó Isten és a csábító
ördög k öz ött s inkább hallgatsz az
ördögre, mint Istenre. És évek óta alszol
a bűnben I De tudod-e, hol alszol? Egy
szakadék szélén és vékony száion függ
csak az életed, melyet az irgalmas Isten
mostanáig a kezében tartott. O látja,
hogy nap-nap után közeleg feléd a halál,
hogy elragadjon. Jaj lett vol na neked,
ha Isten megengedte volna a halálodat I
Tudod hol ébredtél volna fel? A sátán
karjaiban, a pokolban I Látod-e, milyen
veszélyben vagy? Mi mindent követtél
el már Isten ellen?1 Mindent. Míg Isten
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életedet őrizte, hogy visszatérhess hozzá,
te megbántottad Űt. De Ű még ezekután
is hív téged, vár reád. Az Ű atyai hangja
hív azóta, hogy te eltávoztál Tőle. Ma
még atyád, de holnap bírád lehetl Ne
vesztegesd az időt, mert holnap már
késő lehet! 0, hányan vesztek el már
a kárhozatban, az örökös .Jiolnap't-ra
való halasztgatás miatt! De a holnap
reménye megcsalta őket! ...

Istenem, nem érdemlem jóságodat. en
elhagylak téged és Te követsz engem.
én büntetésedet érdemlem és Te bún
bánatra hívsz. engem. Igen. hogy meg
bocsáss nekem, édes, irgalmas Jézusom.

Mentsd meg lelkedet!

Lelked megmentése! Ez legyen leg
fóbb gondolatod I Ezért kaptad életedet.
Te pedig arra használtad. hogy elkár
hozzál. Isten halhatatlan lelket adott
neked, saját képére teremtett és az örök
életre. Te pedig sárba léptél, eladtad
magad a pokolnak. Jézus Krisztus vissza
váltott saját vérével, de te újra eladod
Ot egy röpke örömért. Gondold meg,
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ha lelkedet megmented, mindent meg
mentettél! Ha lelkedet elvesztetted, min
dent elvesztettél! Jézus mondta: "Mit
használ az, ha az egész világot megnye
red is, de leLkednek kárát vallodj!"
Hány vértanút és szentet teremtett ez
az igei Mit ér a rövid élet dicsősége,
örömei, gazdagsága, ha a lélek örökre
elkárhozik? I Mennyivel boldogabb az,
aki az élet ,_szenvedései és bajai után
üdvözült A gazdag egész életében dús
kált és elkárhozott, A szegény Lázár
pedig egész életében nyomorgott és
üdvözült. A. világ szemében a gazdag
írígylendó volt, Isten szemében azonban
Lázár volt az írígylésreméltó. Az örök
kévalóságban így változik a dolgok
értéke. Ha tudnád, hogy mit vesztel, ha
lelkedet elveszted I Jézus tudja és ezért
tett meg mindent, hogy megmentsen!
Most te következel! Gyónjál meg! Csak
egy lelked van, mi lesz, ha elveszted!?
Ha most meg kellene halnod, mi lenne
veled? Mit felel erre a kérdésre a lelki
ismereted?

0, Istenem, milyen rosszul gazdálkod
tam életemmell Mindenre gondoltam,
csak. a lelkem megmentésére nem.
Hányszor hagyatkozlam az ördögre
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bűneimmel! Teljes szívemből bánom
bűneimetI Jóságos Jézusom,gyógyíts
meg engeml Bocsáss meg nekemI

Az igazi gyilkos

A búni Te tudod, hogy történik: Egyik
oldalon van Isten az O törvényeível,
másik oldalon van az ördö~, aki a tör
vény megszegésére csábít. Te ínkább
hallgatsz az ördögre, mínt az Istenre s
megtörténik. a bűn. Milyen sértés ez
Isten ellen, aki neked életedet adta és
gondodat viseli! Mínő megbántása ez
Jézusnak, aki érted halt megJ Jézus
mondta, hogy csak egy dologtól kell
félnünkés ez a bűn. Te pedig ellenke
zőleg cselekszel. Gondoltál-e arra, hogy
mít okozol egyetlen bűnnelj Egyetlen
bűn annyí, míntha tőrt döfnének szíved
be. Sőt egy bűn még több. Egy kéz
szúrás megöli testedet és elveszi tőled
a földí javakat. A bűn megöli lelkedet
és elveszi tőled az örökkévalóságat. EI
veszí tőled az Istent. A keresztségben
és a gyónásban megkapod Isten béke
csókját. A bűn ellenben az ördög csókja.
A bún a pokol elölege. Talán örök ítéle-
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tedet hordod magadban.... nyugodt
vagy-e? Midőn láttad, hogy Isten nem
sujt rád első vétkeid után, vakmerően
új bűnökbe estél ... ki tudja, hány éve?
De vigyázz, Isten minél türelmesebben
vár, annál szigorúbban büntet. Végezz
a bűnnel. nehogy Isten végezzen teve
ledl Talán csordultig van már a rová
sodon, talán még egyetlen bűn hiány
zik csak, hogy beteljék a mérték. Ha
Isten most szólít, menj I Lehet, hogy ez
az utolsó hírnöke az O irgalmasságának I

Bánom, Istenem, hogy türelmeddel
annyiszor visszaéltem. De ha nagyok a
bűneim, irgalmasságod még nagyobb.
O J ézusom, halálod érdemeire kérlek,
támassz föl engem, irgalmazz nekem!

Mikor legkevésbbé várod ...

Tudod-e miért vétkezel olyan könnyen
és miért marad nyugodt a lelküsmere
ted? Mert nem gondolsz arra, hogy
egyik percről a másikra meghalhatsz.
Egy pillanat és eltűnik a világ: ott
vagy Isten ítélőszéke előtt. Egy pil
lanat alatt el vagy ítélve: menny
ország vagy pokol. Orök életed attól
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függ, hogy a halálod pillanatában mí
lyennek találtattál... Gondolj arra,
hogy csak egyszer halunk meg. Ha egy
szer tévedtél - örökre tévedtél! Nem
remeg a szíved, ha erre gondolsz? Jézus
azt mondta: "Vigyázzatok, hogy készen
legyetek." Miért nem gondolsz erre?
Azt mondod: holnap. De ki igérte meg
neked ezt a holnapott Minden elkárho
zott így gondolkozhatott, de nem volt
holnapjuk. És te is igy akarsz járni, mint
ők? Ha azt mondod: holnap, - azt
jelenti, hogy ma bűnben vagy és el
merültél a bűnben. De az ilyen iránt
lsten nem irgalmas, hanem büntet. Te az
időben remélsz. de Isten azzal büntet
meg, hogy elveszi tőled az időt. Gondo
lod, hogy a halál percében könnyű lesz
mindent jóvátenni egy pillanat alatt?
Aki rosszul élt, rosszul is hal meg. Jó
halált remélni bűnös élet után - el
bizakodottság. Isten megigérte a bocsá
natot, de nem ígérte meg, hogy türeimét
tetszésed szerint kihasználhatod az idő
vel. Ha elvesztegeted az időt, nem lesz
időd a jó halálra. Gondolj arra, hogy
visszavonhatatlanul játszol az örökké
valósággal ...

Istenem, mílyen veszélyben vagyok I
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Bűnt bűnre halmozok a halál árnyéká
banl Köszönöm, hogy vártál! Nema.k.a
rom többé semmibevenni sugallatodat,
hallgass meg engem!

Készen vár a pokol ...

Ha bűnben halsz meg, egy pillanat
mulva kitárul a pokol, hogy örökre el
nyeljen. Pokol! Gondolni is ro~z rá,
még tréfából is rossz beszélni róla. De
az örök tűz vanJ Az elítéltek. örökké
égnek benne. Gondold meg, hogy közöt
tük részedre is van hely, ha idejében
meg nem térsz. Próbáld egy gyufaláng
fölött tartani ujjadat. Lehetetlen I es a
pokolban? A földi tűz Isten ajándéka.
De a pokol tüze az O igazságos bünte
tésének helye. Az elítéltek elmerültek
benne, mint a halak egy tűztengerben.
Mennyi idóre? Orökrel Kétségbeejtó.
Az elítélt elgondolja, hogyelkerülhette
volna. Csak egy jó gyónásába került
volna, de nem akarta. 0, ha most lenne
néhány perce meggyónni! De az idő el
múlt. Isten sokszor hívta búnbánatra,
de nem hallgatott a hívó szóra. "Saját
hibámból kárhoztam el" - mondja majd
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az örök kárhozatban. Érzt, hogy Istennek
lett teremtve és most tudja, hogy el
veszett. .. egy gyáva rögeszme míatt,
ami elmúlt, de a pokol nem múlik el
többé. Nézz le gyakran a pokolba, míg
élsz, nehogy belezuhanj a halál után.
Gondold meg, hogy a legkeményebb
bűnhődés semmi a pokolhoz képest. Ú,
ha egy elkárhozott megmenekülhetne!
Mit meg nem tenne, hogy oda - vissza
ne térjen! Milyen szentté lenne!

Istenem, ha nem lenne végtelen irgal
mad, már ott kellene nekem is lennem
az örök tűzben. Köszönöm neked. Most,
hogy megmentettél igazságod pokol
tüzétől, gyujts meg engem szereteted
tüzével I

Bfzzál Jézus Krisztusban

Midőn bűneid terhe alatt elfáradtál,
gyakran fogod kívánni, hogy megsza
badulj a bűntől; ez a vágy Jézus Szívé
ből jött. De megrettenve bűneid soka
ságától, kételkedsz az Isten bocsánatá
ban; ez a gondolat az ördög sugallata.
Látod a sátán kettős játékát? Előbb
bűnbe sodor és balreménnyel biztat.
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hogy majd kegyelmet nyersz; aztán két
ségbevonja bizalmadat a kegyelem iránt,
hogy bűnben maradj. Előbb a kevélység,
aztán a kételkedés; a két legbiztosabb
út az el.k.árhozáshoz. Ne csüggedj, sze
gény bűnös, és ne félj I Részedre is van
kegyelem! Oly nagy kegyelem, mely
fölötte áll bűneid nagyságának! Csak
egy bűnt nem lehet jóvátenni, a kétség
beesést. De a bánat és a remény meg
bocsátást nyer. Súlyosan vétkezett
Péter és Júdás. De Péter megtért és
szent lett. Júdás kétségbeesett és elkár
hozott. Bízzál Jézus Szívében! Tudod mit
jelent az, ha minden bűnödet az Ö Szí
vébe veted? Annyi, mint egy csepp víz
egy végtelen tűzkatlanbanl Az O nagy
kivánsága, hogy neked megbocsásson I
Ha nem úgy lenne, rád sujtott volna,
amikor vétkeztél. Annyí bún után a
legszebb jóvátétel: kiengesztelni Jézust
és Hozzá visszatérni. Ha O az elveszett
bárányt keresi, lehetséges-e, hogy ne
vegye vissza, amit keresett? O, ha meg
tudnád érteni, hogy milyen vággyal vár
rád! Menj gyónnil Érezni fogod, hogy
újjászülettél !

O, Jézus irgalmas Szíve, nem kétel
kedem kegyelmedben. Tudom, hogy
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szereted a megtért bűnösöket és örömöd
végtelen, ha bűneiketmegbánva átöleled
őket. Bízom abban, hogy nekem is meg
fogsz bocsátani.

A bünbánat szentsége

Ahhoz, hogy üdvözülj, mindenekfölött
kettő szükséges: hinni Istenben és lel
kedben megőrizni a kegyelmi állapotot.
Bűneiddel szerencsétlenül eljátszottad
ezt a megszentelő kegyelmet? Ahhoz,
hogy visszaszerezd, gyónásra van szük
séged. Ez az egyetlen szál mentódeszka
a bűn hajótöröttjeinek. A gyónás a bűn
bánat szentsége. Ez a törvényszék, ahol
az igazi megtérőnek örökre megbocsá
tanak. Egyetlen földi király sem alapí
tott ilyen törvényszéket. De az ég kirá
lya ezt elrendelte. Figyeld meg a gyónás
előnyeit. A bűn szakadékot okoz Isten
és te közötted. a gyónás áthidalja e
szakadékot. A bún megöli lelkedet, a
gyónás feltámasztja. A bűn elveszi tőled
az örök boldogságot: Istent; a bűnbánat
szentsége egy pillanat alatt visszaszerzi
Ot, mikor meggyónod bűneidet, javulást
ígérsz és a pap feloldoz. A gyónás után
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az isteni igazságosság lefegyvereződik.,
a pokol bezárul, az eg megnyílik, átölel
újra Isten irgalmassága és a Szentlélek
öröme és békéje elárasztja lelkedet. 
A. gyónás nemcsak. a hitnek a kimuta
tása, hanem a szeretetnek is. Csak az
nem szereti a gyónást, aki nem járul
hozzá. J árj gyónni és meg fogod szeretni
a gyónást.

Csak a Te irgalmas Szived, Jézusom,
- rendelhette a bűnbánatot. és én meg
vetettem a gyónást. Teljes szívemből
bánom és ígérem, hogy ezután nem így
lesz. Bízom a Te segitségedben, édes
Jézusom.

Az Úr asztalánál

Tudod a Szentírásból, hogy mit tett
az atya a visszatért tékozló fiúval?
Boldog volt, örömében fiának új ruhát
varratott és ünnepi ebédet készített.
Ugyanezt teszi Jézus is érted. Mikor a
gyónásban magához ölelt, kegyelmének
új ruhájába öltöztetett, meghív asztalá
hoz az oltárhoz, ahol az Ö testét és
vérét adja táplálékul. Látod, mit tett
O nagy szeretetében érted, .hogy veled
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maradhasson? 'es megígérte az örök
életet annak, aki Öt magához veszi 
és a kárhozatot annak, aki Öt elutasítja.
Neked nagy szükséged van rá. Gyenge.
vagy a bünök ellen? A szentáldozásban
erőt fogsz találni. Méltatlannak érzed
magad az angyalok eledelére? Jusson
eszedbe, hogy az oltár előtt van a gyón
tatószék. A missziós területeken az új
hívek gyakran napokig gyalogolnak,
hogy az Oltáriszentséget magukhoz
vehesssék. Te pedig közel vagy a temp
lomhoz és alig gondolsz rál Jézus vár
téged, menj Hozzá, látogasd megl Ma
radj Vele egyedül egy kicsit. Vedd
gyakraa magadhoz szent testét, ne elé
gedjél meg vele évente csak egyszer.
Már rossz jel, ha nem vágyódsz utána.
Tudod, hogy ébred fel a vágy? Ha
áldoznimégy. Mindíg jobb leszesz, ha
gyakran eszed az O kenyerét, amely a
szeretet székhelye és a kegyelmek. kút
forrása.

O Jézusom, köszönöm neked az Oltári
szentség ajándékát. Bocsáss meg, hogy
elfeledkeztem rólad. Ezután javulás
képen gyakran jövök látogatásodra és
gyakran akarlak szívembe fogadni.
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Ne essünk visszal

Bűnbánatot tartottál, meggyóntál és
Jézus szívedbe szállt, hogy megszen
telje lelkedet. Ha látnád ilyenkor a
lelkedet! A bűnök, szennyek, foltok
mínd eltűntek rólal Az egész :eg öröm
mel néz téged. Jézus mondta: "Aki az
ekére teszi kezét és visszanéz, nem
méltó a mennyek országára." Te most
szakítottál a bűnnel. - vissza ne esséll
Fel vagy oldozva, de még nem mene
kedtél meg! Hogy üdvözülhessél, nem
elég hozzá a jó kezdét, hanem folytatni
kell a jó utat egészen a sírig! És ne
félj. Aki annyit tett érted, hogy vissza
térj hozzá, segíteni fog arra is, hogy
nála maradj. Gyöngének érzed magad?
Jézus jól tudja, hogy magadtól semmire
sem mégy, ezért mondja: "Kérjetek és
adatik nektek." O mindenben megsegít,

. amire szükséged van, de kérned kell
Tőle az imádság által. Bátortalan vagy1
Kérj bátorságot. Gyönge vagy? Kérj
erőt. Kísértéeed van? Kérj győzelmet.

Hányan voltak előtted gyengébbek és
bűnösebbek és mégis üdvözültek. Hogy
sikerült nekik? Imádsággal. Jól él az a
keresztény, aki imádsággal él. Kérj áll-
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hatatosan és kitartóanés megkapod,
amit kérsz. Hány bűnt elkerülhettél
volna, ha idejében imádkozol. "Aki
imádkozik, biztosan üdvözül; aki nem
imádkozik, bizton elkárhozik" - mond
ja Liguori Szent Alfonz.

O Jézusom, megigérted, hogy mindent
megadsz, amit Tőled kérnek. Te meg
tartod, amit ígérsz. Hogy sajnálom, hogy
eddig nem fordultam Hozzádi Add meg
nekem a kegyelmet, hogy szeressem az
imát!

Menekülés a hajótörésben

Jól ügyelj arra, amit most olvasol
Mindennap meghal kb. 140,000 ember.
Igen sok hirtelen halállal. És ebből a
napi 140,000 lélekből, akik megjelennek
Isten ítélőszéke előtt, hány üdvözül?
Ez a rettentő kérdés érdekel téged is.
Téged is érhet hirtelen halál. És ha
halálos bűnben talál? Papot szeretnél,
de ha a pap nem érkezik idejében?
Kétségbeesel? NemI Egy percnyi töké
letes bánat kiragad téged a pokol kar
maiból és az égbe juthatsz. Mit jelent
a tökéletes bánat? Ime, te .kétféle okból
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bánhatod meg bűneidet: 1. Azért, mert
bűnöddel magadnak ártottál, mert meg
érdemelted a poklot. 2. Azért, mert a
bűnnel megbántottad Istent, aki a te jó
Atyád. Ha csak azért bánod bűnödet,
mert vele magadnak ártottál. bánatod
jó, de nem tökéletes és csak a gyónás
hoz elég. Ha ellenben szeretnél gyónni
és teljes szivedből bánod, hogy a jó
ságos Istent megbántottad, akkor már
a gyónás előtt is bocsánatot nyertél.
Fontos azonban, hogy azután mégis
gyónni menj a paphoz, amint teheted.
Igy tanítja az Egyház.

Jegyezd meg jól: A bánatindítást e
könyvecskében a 23. oldalon találod.
Szükséges, hogy gyakran mondd el.
Sürgős esetben magadnak vagy más
részére elég, ha mondod: ,,0 Jézus, égő
szeretet, - bár sohase bántottalak
volna meg, - drága jó Jézusom, 
soha többé nem akarlak megbántani,"

Egy nagy ígéret

Istenem, vajjon sikerül üdvözülnöm?
Ez a kínos kérdés gyakran hagyja el
ajkadat. Akarsz egy biztató feleletet?
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Hallgasd: Az irgalmas Jézus gyakran
megjelent Alacoque Mária Margitnak
és többek között 1681 október 13-án ezt
mondta neki: "Megígérem neked, hogy
míndenható, szeretetem megadja a halál
órájában a tökéletes bánat kegyelmét
mindazoknak, akik kilenc egymásutáni
hónap elsó péntekén megáldoznak: nem
halnak meg a bún állapotában, nem
halnak meg szentségek nélkül és Szívem
biztos menedékük lesz az utolsó perc
ben," Ebben az ígéretben nem szabad
kételkedni, mert szigorú vizsgálat után
elfogadta az Egyház. Megértetted hát,
mit ígért Jézus? Az örök boldogságot,
ha kilenc hónap els ó péntekén meg
áldozol. Ekkora kegyelem, ilyen cse
kélységért! Valóban, "rendkívüli irga
lom" :es a történelem naponta bizo
nyítja, hogy Jézus megtartja ezen ígé
retét. Mennyi áldozatot hozol földi dol
gokért, ilyen csekélységet nem tennél
meg. az örök életért? Csak egy kis jó
akarat kelll Mennyí vigaszt lelsz majd
a halálban, ha elvégzed e kilencedet!
Abban az órában, me ly tól az örökké
valóság függl Jézus nem feledkezik meg
rólad, bízzál Bennel O irántad való nagy
szeretetében megígérte.
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Jézus isteni Szíve, köszönöm kegyes
ígéretedet.• Azonnal meg akarom kez
deni a kilencedet: tiszteletedre és a jó
halál kegyelméért. Segíts, hogy jól vé
gezzem el. Jézusom, bízom Bennedl

Anyai oltalom

Isten legnagyobb ajándéka az embe
rek iránt Jézus után a Szűzanya. Ö a
világ teremtményei között a legszen
tebb, mível a Megváltó anyjává kellett
lennie. Jézus a keresztény család feje, a
Szűzanya pedig a szíve. Mint Jézus
anyja, fiától mindent megnyerhet. Mint
a mí anyánk, készséggel siet teljesíteni
kérésünket. De nemcsak ily készséges
irántunk, hanem egyenest szomorú, ha
nem fordulunk hozzá. Minden kegyelem,
amelyet Jézustól kaphatunk, a Szúzanya
kezén megy keresztül. Neki nincs ígaz
ságosztogató hivatala, Ö maga a kegyel
mek Anyja. Még senki nem csalódott,
aki hozzá folyamodott. A legelveteme
dettebb búnösöknek is menedéket nyujt
az O anyai szíve, Nem szabad hát azt
mondani: én már elveszett ember va
gyok, a Szúzanya sem tehet értem
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semmit. Igen, irgalmasságában csodát
tehet. Tudja O tól, hogy milyen hatal
mas a közbenjárása Fia előtt. Bízzatok
any~i Szívében, hívjátok Ot gyakran
segítségül. Ahol jelen van a Szűzanya,
ott van minden. A Madonna tisztelő
jének lenni - út az üdvözüléshez. De
igaz tisztelője csak a~ lehet, aki gyű
löli a bűnt. Mert minden bűn újra
keresztrefeszíti az O Fiát, Krisztust.

Szeplőtelen Szűzanya, köszönöm, hogy
sokat tettél értem. Végy engem tiszte
lőíd közé és szabadíts meg a bűntől.
Mindennap Hozzád akarok fohászkodni.
Gondolj reám, ímádkozz értem, főképen

halálom órájában.

Jézus a kereszten

Szemléljed nagy áhitattal a feszületet.
Keze csak áldást osztott és most sze
gekkel van átverve. Lába fáradhatatla
nul járt, hogy az evangéliumot hir
desse és most kegyetlenül mozdulat
lanná van szegezve. Fenséges és isteni
szép feje lehajtva, köpéstől. vértől és
verejtéktől van, eltorzulva. Félelmetes
reszketés járja át testét, mely retten-
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tően van rászegezve a keresztre. Már
nem ember többé, csak. egy emberi
roncs. es haldoklását a csőcselék ocs
mány gúnyolódása kíséri. Nézzed hittel
a keresztet. Isten Fia függ ott s most
úgylátszik, hogy Isten is elhagyta Ot.
Mi hát a bűne? Az, hogy annyira sze
retett Téged, hogy magára vállalta
bűneidet és életét adta megmentésedért.
Érted feszítették keresztrel Te feszítetted
fel Ot! Érted haldoklik és érted hal meg
a feszületen I A tövisek, a szegek, a
sebek rajta, a te bűneid munkája! es
mindezek után nem kiált büntetést reád,
hanem irgalmat és megbocsátást. Ma
gára vette a büntetést, hogy kiesdje az
irgalmat Istentől. Szenved és szenvedé
sét csak az enyhítheti, ha te belenyug
szol saját szenvedéseidbe. Szomjazik és
csak a te szíved felajánlása enyhíti meg.
Haldoklik és csak a te üdvözülésed
vigasztalja meg halálát. Borulj karjába,
ő kész elfelejteni neked mindent, any
nyira szeretett I

Keresztrefeszített Jézusom, teljes szí
vemből bánom bűneimet. Köszönöm,
hogy életedet adtad értem, Igérem,
hogy nem feszítlek meg többé. Add,
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hogy a Te halálod az én üdvösségem
legyen és nem az eIítéltetésem. Amen.

Szeressük az Egyházat

Krisztus igaz Egyháza csak egy: a
katolikus Anyaszentegyház. melynek
feje a római Pápa. Szeretnünk kell az
Egyházat, mert Krisztus Szívének aján
déka, mert Isten országába vezet, mert
az Egyházban foglaltatik minden tanítás
összessége arra, hogy üdvözülhessünk.
Az Egyház vezető feje a Pápa; tanítása
megdönthetetlen, mert a hit világítja
meg; hét kegyelmi forrás szenteli meg:
a hét szentség. Milyen boldogok lehe
tünk, hogy ennek az Egyháznak va
gyunk fiai, mely Isten gyermekeivé,
Jézus testvéreivé tesz minket és a vér
tanúk és szentek végtelen seregei közé
vezet bennünket! Legyünk féltékenyek
erre az Egyházanyára és mindarra, ami
az övé. Ne hagyjuk, hogy rosszat beszél
jenek róla, papjairól és ügyeiről. Véd
jük meg, ha kell akár az életünkkel isI
Ezért az anyáért dicsőség meghalni I Az
Egyház iránti szeretetünket azzal mu
tatjuk ki leginkább, hogy szeretjük a
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Pápát, és neki engedelmeskedünk. Ne
botránkozzunk meg, ha az Egyházat
rágalmazzák, üldözik vagy elnyomják.
Jézus mellette van keresztjével. Ne
féljünk, az üldözésekkel az Egyház nem
lesz kevesebb! Lehet üldözött, de "a
pokol kapui nem vesznek erőt rajta!"
Isteni ígéret ez és Isten nem felejti el
ígéreteit.

Jézusom, köszönöm, hogy katolikus
nak születtem. Tudom, ha az Egyházhoz
tartozom, Hozzád tartozom, ha őrá hall
gatok, Terád hallgatok I Inkább vedd
el életemet, mint hogy valaha elhagyjam
hitemet!

Szenvedéseidben . . .

Ha szenvedések és megpróbáltatások
sujtanak, ne lázadozz ellene. Vedd szi
vesen Isten kezéből és erőt fogsz kapni
elviselésére. Nézd a keresztet és erőt
fogsz találni, hogy elviseld a magadét.
Ne csüggedj és ne szomorkodjál, mert
Isten ha szenvedni enged is, O végtelen
jó Atyád akkor is. O tudja jól, hogy
a szenvedés milyen gyümölcsöket terem
és legtöbbször szerétetből küld neked
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szenvedést, hogy megóvjon általa a
bűnöktől. Gondold meg, hogy ha éle
tedben csak egyszer követtél el halálos
bűnt, Isten abban a pillanatban lesujt
hatott volna, hogy örök kárhozatba
taszítson. Ezt tehette volna a helyett,
hogy most a szenvedés keresztjét
nyomva rád. megnyissa vele neked az
eget, holott már a pokolban lehettél
volna! Hasonlítsd össze az örök kár
hozattal ezt az ideig-óráig tartó szen
vedést vagy megpróbáltatást. és látni
fogod. hogy milyen irgalmas és jó hoz
zád most az Isten, hogy szenvedéseid
del jóvátéteti búneidet! Ha egy elkár
hozott cserélhetne veled! De ha nem is
vétkeztél volna, mondd: ki volt szen
tebb Jézusnál? Ki volt tisztább Máriá
nál? Mégis, nézz föl a Kálváriára! Jézus
kereszttel megy oda. A kereszt a ki
választottaké. Te a jelen borzalmával
nézed; O pedig a neked készített örökké
valóság kincsein át.

O Jézusom, szenvedéseid és a Szűz
anya fájdalmainak. érdemeiért kérlek,
add meg nekem a béketűrő szenvedést
és kereszted örömét, amellyel megvál
tottál. Kereszteddel akarom megszen
telni szenvedéseimet.
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lsten csendben van

Az ártatlan kudarcánál vagy a go
noszság díedalánál, a világ zűrzavará
ban gyakran hallani: Hát látja ezt Isten?
es ha látja, hol az O hatal-ma? Igen,
lsten mindent lát és ezt megengedí,
Megengedi, hogy a rosszból is jót hoz
zon létre. Ha ebben kételkedsz, Istent
káromlod. Mert káromkodás az Isten
ellen, ha te akarod neki tanítani, hogy
hogyan kormányozza a világmindensé
get. Gondoljuk meg, hogy O a végtelen
tudás és bölcseség és hozzá képest mi
vagyunk a végtelen tudatlanság. O a
végtelenség magaslatáról nézi a dolgo
kat, mi pedig az idő sötét völgyéből.
O a dolgok igazi értékét látja közeli és
távoli vonatkozásokban, mi pedig csak
a közvetlen megnyilatkozásokban. Ne
feledjük el, hogy a rossz rendszerint a
bún büntetése. es mi bún nélkül va
gyunk? Hát akkor miért zúgolódunk
Isten ellen? Ha O ezen a földön büntet,
azt jelenti, hogy irgalmazni fog a más
világon. Isten előtt semmi el nem vész,
O kormányoz mindent. Mi nem ismerjük
az okokat, melyek Ot a világkormány
zásban vezetik, de elég, hogy O tudja
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azokat. Nézzünk meg egy szónyeget:
felülról milyen szép, míntás, alulról a
színek és szálak. összevisszasága. Ezt az
összevisszaságot éppen a rajz teszi.
Csak. az örökkévalóságban látjuk majd
meg Isten munkáinak. a csodáit.

Istenem, hiszek gondviselésedben.
Bámulom utolérhetetlen terveidet. Tel
jesen Rád hagyatkozom, mert Atyám
vagy. Tudom, hogy minden il javára
szolgál annak, aki Téged szeret és
Benned bízik.

A keresztény élet összefoglalása

Minden ember Isten teremtménye.
Jézus Krisztus mindenkit megváltott.
Minden ember meg van híva az Isten
országába, mely a földön az Anyaszent
egyház, odaát a mennyország. Mint
Isten teremtménye, az ember Istentől
függ minden létében és minden tetté
ben. Ezért az ember köteles Istent
dicsóíteni hitében, az igaz vallásosság
ban, és Ot szolgálni az ó törvé
nyei szerint. Az egyetlen igaz val
lást a katolikus Egyház tanítja. Isten
törvénye a tízparancsolat, az Anya-
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szentegyház tanítása és állapotbeli köte
lességeink. Amint nem jó keresztény az,
aki szégyelli hitét megvallani, ugyan
úgy nem jó keresztény az sem, aki el
hanyagolja vallásos kötelességeit. Jaj
annak, aki Istent nem tiszteli mindenek
fölött, aki nem építi rá a saját, a csa
lád és a társadalom életét. Nem jó
keresztény az, aki azt képzeli, hogy
jótettek nélkül is üdvözül, aki nem gya
korolja a felebaráti szeretetet, aki nem
szolgálja hűen a hazát. Szigorú bünte
tést kap az örök Bírótól az, ekí Isten
és az Egyház törvényeit gúnyolja, aki
megakadályozza a jótetteket, ki máso
kat bűnre csábít, ki másokat nyomorba
kerget, aki kineveti a tiszta életet és
meghiúsítja a házasság céljait. Súlyos
bűn megakadályozni a betegek szent
ségének fölvételét vagy arról nem gon
doskodni idejében. Káromkodás azt
mondani, hogy Isten igazságtalan vagy
erőnkön felül ró ránk. kötelességeket.
A kötelességekkel egyben kegyelmi
segítséget is nyujt számunkra és e
kegyelmeket Tőle imával kérhetjük. A
jó keresztény nem keres földi paradi
csomot, nem csodálkozik, ha gyakran
ft gonoszság győzedelmeskedik a jó
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fölött, csak. Istenbe helyezi minden
reményét.

Isten mindent lát, mindent megjutal
maz és mindent megbüntet.
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