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ELŰSZO

Ez a kötet, amelyben az adueni első vasár
napjától egészen viz kereszt utáni első vasár
napig adunk napi elmélkedéseket, tartalom
szempontjából az egyházi szeni idők rendjét,
ílletőleg a lelkigyakorlatok gondolatmenetét
követi. Párjával, a Példát adtam nektek cimű

vel. amely hamarosan követi. előkészíti a Ke
reszt útja és a Kereszt diadala című könyveket.

Minthogy a már megjelent kötetek sokak
ítélete ezerint használhatóknak bizonyultak.
azért a módszert ebben a könyvben is meg
tariottuk s megtartjuk majd a következő köte
tekben is. amelyeket a nyári, őszi időszakra

szántunk. Ezután ac/juk majd - ha lsten meg
engedi - a közbeeső ünnepekről és Szentekről
szóló részt egyéb adalékokkal, minők pl. a
logadalorruíjítási triduumok.

Könyvünket a közönség elnéző jóakaratába
ajánljuk.

Szeged. 1938 július 31-én.
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ÁDVEMT ELSO VASÁRMA PlA

AZ "ÚRlÖVET" NAGY ELÖKÉSZITÖlE

I

KERESZTELO SZENT JÁNOS A PUSZTÁBAN

Első előgyakorlat. Az evangélium szővege.
"Ama napokban megjelent Keresztelő János, ta
nítván Judea pusztájában és mondván: Tartsatok
bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa."

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet.
A Jordán partja közel Jerichó városához. Körös
körül a jerichói síkság, vízdús, viruló vidék, híres
balzsamtermeléséről, pálmáiról és rózsairól. DéI
ról idelátszik a Holl-tenger ólomszínű, ragyogó víz
tükrével. A szemhatárt hegyek láncai zárják be.

A Jordán-parton, ott, ahol a folyó merész ka
nyarulatot tesz, egész tábor ötlik szemünkbe. Sát
rak és kunyhók, amelyek körül emberek és iga
vonó állatok hemzsegnek. A balparton hasonló
tábor.

Ez Jánosnak keresztelő helye és egyben nagy
népmissziójának színtere.

Idáig jutott hajdan Mózes vándorló népével,
Izraellel. De aztán felszállott a komoran kimagasló
Nébó hegyére, ahonnan elbúcsúzott az ígéretföld
jétől, amelyre nem voll szabad lábát tennie. lit
a parton állította fel Józsue a 12 nagy köböl álló
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emlékművet, hogya folyón való csodálatos átkelés
jótéteményét hirdesse az utókornak. A Jerichó
szomszédságában fekvő Gilgál volt az Isten né
pének első pihenőhelye.

Ezen a helyen, ebben a milíöben hirdeti az
utolsó és legnagyobb próféta a nagy Adventet, a
Messiás közeledtét és az általa alapítandó Isten
országa hajnalhasadását.

Figyeljük meg a nagy misszionárius egyénisé
gét.

A vízből kiálló kőlapon áll. Magas férfi, hatal
mas, izmos vál1akkal. Minden mozdulata, egész
fel1épése nemességet, egyeneslelkűséget és szent
szígort sugároz. Nagy, szinte végső szegénysége is
feltűnő. Válláról durva köpeny lóg. Ez alatt szú

rós teveszőrből készült ruhát visel, amelyet a
derékon öv szorít össze. Lába mezítelen, ke
zében botot tart, amelyre támaszkodik, s oly
kor vele gesztikulál. Mikor prédikál, hosz
szúkás, csontos, lesoványodott arcának sötét
sárgás színét mintha csak pír futná be. Szemében
ilyenkor tűzláng gyul1ad és homlokáról lecsüngő
koromsötél hajfürt jeit a szellő lengeti. Igen vegyes
hallgatősága áhítatos elmerüléssel figyeli minden
szavát. Van ott egyszerű nép Judeából és
Galileából, földművesek, hegyipásztorok, teve
hajcsárok, katonák a római hadseregből és olya
nok, akik Heródes szolgálatában állanak. De van
nak aztán elökelöségek is, finom hölgyek, akiknek
szolgaszemélyzete puha ülőhelyről gondoskodik.

Kissé távolabb állnak elkülönített csoportban
megfigyelő, sőt visszautasító magatartással fari
zeusok, szadduceusok, írástudók és papok. Gőgös,

gúnyos mosol1yal hordják tekinletüket a "bula
tömegen" s keresik a szót, a kifejezést a szónok
beszédében, amelybe belekapaszkodhatnának.
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A szónok hangja, modora szinte nyers, mégis
lebilincselő és kedves. Oly tekintéllyel beszél,
mint mikor a felnőtt oktatja a gyermekeket.

Beszéde rendesen két részből áll. Az első rész
ben hirdeti a bűnbánat szűkségességét, mert íme
az Isten országa immár a küszöbön, de ezzel egy
ben Istennek ítélete is. A fejsze már a fa gyöke
rén van. Hellyel-közzel kíméletlenül korholja a
makacs, bujkáló, ízig-vérig gonosz viperafajzatot,
amely azon ürügyön, hogy Abrahám ivadéka, a
penitencia alól magát felmentve érzi. És ilyenkor
éles, fenyegető pillantást vet a farizeusok és
papok felé. A beszéd második részében a Messiás
megérkezését jelenti be, aki majd víz helyett
Szentlélekkel keresztel s akinek ö még saruja kö
telékét sem méltó megoldani ...

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
az ádvent folyamán az ő kegyelemmel teljes el
jövetelére méltóan elkészülhessek.

l. JÁNOS A PUSZTÁBAN

János egész jellemével, eljárásával meg
mutatja, hogyan kell készülnünk az Úrjövetre.

Először is a pusztába, tehát a magányba
vonul. Maga a Szentlélek hívta őt ide. "Ki
viszem a pusztába, hogy szívére beszéljek."

Hogyan hívta? Alomképpel. külső vagy
belső hang által, egyszer vagy többször? Nem
tudjuk. A hivatások és a kegyelmek igen kü
lönbözök.'

Annyi bizonyos. hogy ez a hivatás már
gyermekségétől fogva megnyilatkozott nála s
kész szívre talált, nagy áldozatra lelkesíti és
bátorítja. Elhagyja a szűlöi otthont és lemond
minden érzéki vigaszról, még rokonának, Jé-
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zusnak közelségét sem élvezi. Nem is ismerte
őt személyesen.'

Csak harmincéves korában látja meg,
miután érte annyit és oly önzetlenül dolgo
zott. János tehát ideálja azoknak a nagy lel
keknek, akik munkájukért nem tartanak
igényt sem belső, sem külső vigaszra.

Hosszasan készült s a Szentlélek vezérlete
mellett előbb önmagát képezte ki a lelkiélet
ben, míg aztán végre a nyilvánosság elé lép.
Lelkének edénye színültig megtelt kegyelem
mel, most már kicsordulhat ajkának szegélyén.
Ez a titka óriási vonzóerejének.

Előlépett, amikor Isten akarta, és foglal
kozott a lelkekkel, akiket Isten küldött
hozzá. Hirdette nekik nem önmagát, hanem
egyes-egyedül Krisztust. Jómaga teljesen hát
térbe szorult. "Őneki - mondotta - növe
kednie kell, nekem pedig kisebbednem."•

A magánynak pedig fő ható-, gyógyító, ne
velő ereje a hallgatás.

Hallgasson reám nézve a világ, hallgassa
nak a rokonok, hallgassanak a teremtmények,
hallgasson bennem a kiváncsiság. A külső és
belső hallgatás: a szív magánya. Ezt bár ne
hezebben, de megőrizhetjük a világ zajában és
külső foglalkozások tömkelegében is. Ezek ki
vehetik kezemből az imádságoskönyvet és
a rózsafűzért, de én mégis szívem cellájában
Jézussal egyedül lehetek. Az Úr egyszer így
szólott tiszteletreméltó Armelához: "Azt aka
rom, hogy kis csigabigához hasonlíts, amely
házát mindíg magával hordja és bármibe üt
közzék, abba mindjárt visszahúzódik, abban
eltünik." Igy legyen a mi házunk az Úr Jézus
isteni Szíve ...
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2. JÁNOS PENITENCIÁT TART ls HIRDET

Mielőtt hallanők. hogy János bármit is hir
detne, máris látjuk, hogy mit tesz. Ezzel is
elárulja, hogy szelleme Jézuséval egészen
azonos, aki ugyancsak: "Cselekedett és taní-

. tott kezdettől fogva."•
Mint minden igaz reformátor, apostol és

lélekmentő, előbb maga vezekel és magán
ígyekszík elégtételt nyujtani az isteni igazsá
gosságnak. Az apostoli munkásnak erre szűk
sége van, már csak a saját lelke biztonsága
érdekében is, "nehogy míg másokat tanít,
maga valamikép elvetésre méltó legyen".'
A XVI. század ú. n. reformátorai ellenkezőleg
cselekedvén már ezzel komnromittálták és
diszkredítálták egész működésÍíket.

Aki Krisztusért és a lelkekért dolgozni
akar, annak ártatlannak és bűnbánónak kell
lennie. Soha Szent ezt a kettőt oly tökélete
sen nem egyesítette, mint János. Ilyen már
gyermekségétől fogva: "öltözete teveszőrből
volt és bőröv csípője körül, eledele pedig
sáska volt és erdei rnéz." De ez is csak oly
kevés, hogy az Üdvözítő szavai szerint: "El
jött János, nem evett és nem ivott...• Igy bánt
magával, aki már születése előtt megszentelö
dött." Mit kell akkor nekem, a bűnösnek
cselekednem? Vessek csak futó píllantást éle
temre gyermekségemtől kezdve! Mennyi
lanyhaság, hanyagság, sőt bűn! És ha a meny
nyek országába "nem lép be semmi fertőzött,
vagy undokságot és hazugságot cselekvő","
akkor míképen járuljak majd karácsonykor
én Jézus jászolához, Szűz Mária és Szent Jó
zsef elé, ha szívemet előzőleg alaposan meg
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nem tisztítom? Hogyan viszem be különben
Jézust mások szívébe is?

3. HOGYAN VEZEKEUUHK r
Penítenciát tartani annyit tesz, mint ma

gunkat megtagadni. keresztrefeszíteni.
a) Először tehát türelemmel kell fogad

nom, elviselnem, amit Isten jóságos keze reám
bocsát. A jó gyermek a verésért is kezet csó
kol.

b) Töltsem be fokozottabb buzgalommal és
pontossággal hivatásom és hivatalom teendőit.

c) Ne szalasszam el az önmegtagadás al
kalmait, amelyeket főleg a közös élet, a lakás,
táplálkozás, munka, gyenge egészség felkínál.

d) Tetézzem mindezt apró kis önlegyözé
sekkel, ellesve, hogy mit vesz tőlem az Úr
legszívesebben, mert ezekre lelki vigasszal
szokott felelni. Mondjak le dolgokról, ame
lyek miatt nekem lelkiismereti szemrehányást
szokott tenni.

Mindez főleg epedő "Rorátékkal", ádventí
fohászokkal legyen fűszerezve. Ez készít majd
elő a kegyelmekben gazdag karácsonyra.

Beszélgetek az úrral, kérve segítségét, hogy
születésére és a benne való lelki új jászületésre
szívemet buzgón előkészítsem:

"Engedd, Urunk, hogy megtalál juk irgalma
dat, és így méltó tisztelettel készülhessünk
megváltásunk közelgö ünnepére. A mi Urunk
Jézus Krisztus által." (Egyház irnája.]

l Mt. 3, 1. 2. - 2 Oz. 2, 14. - 3 Róm. 12, 6. 
• Jn. 1, 31. - • Jn. 3, 30. - • Ap. csel. 1, 1.
7 I Kor. 9, 27. - ' Mt. 3, 4. - • Mt. ll, 18. 
'0 V. ö. Lk. l, 41. - JI Jel. k. 21, 27.
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ÁDVEHT ELSO HETE

II

KERESZTELO JÁNOS PRÉDIKÁCiÓJA I.

HhFO

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Akkor kiméne hozzá Jeruzsálem és egész Judea
és az egész Jordán-vidék. És megkeresztelkedének
nála a Jordánban, megvallván bűneiket. Látván
pedig, hogy sokan jönnek az ö keresztségére a
farizeusok és szadduceusok közül, mondá nekik:
Viperák fajzata! Ki tanított benneteket futni a
jövendö harag elöl 7 Teremjétek tehát a bűnbánat
méltó gyümölcsét.'"

Második előgyakorlat. A helyszín, mint az
előző elmélkedésben. Gondoljam el, mintha jelen
ben, közvetlen közelből szemlélném János misz
sziós prédikációjának hatását. Altalános zokogás
vesz erőt a népen, és tömegesen tódulnak a szó
nok felé. A tömeg csak úgy szerong a kőlap kö
rül, amelyen János, mint a szószéken áll. Vannak
köztük katonák, vámosok, zsidók, arabok és pogá
nyok. "Mit kell tehát cselekednünk 7" - kiálták
feléje. János pedig rövid és találó szóval oszto
gatja a feleletet. Nem követel sokat és sokfélét,
hanem egyszerűt és szükségeset. Ha látta, hogy
jómódúval áll szemben, azt mondta neki: "Akinek
két köntöse van, ossza meg azzal, akinek nincsen,
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és akinek élelmiszere van, hasonlóképen tegyen.'"
A vámosoknak ezt az utasítást adja: "Semmit
azonfelül ne követeljetek, mint ami el van rendelve
nektek.'" A lelkük üdvéért aggódó katonáknak
pedig azt írja elő: "Senkit se bántalmazzatok, se
ne zsaroljatok és elégedjetek meg a zsoldotokkal...•

Ami pedig valamennyinek szól, az ez: "Min
denki vallja be vétkeit s vegye fel a bűnbánat
keresztségét"" mert ez az Istennek akarala sze
rint a szükséges előkészület a kegyelmek elfoga
dására, amelyeket majd a Messiás oszt. A túl
nyomó többség készségesen hajlik szavára és
János vezeti, rendezi őket, mint ahogya pásztor
tereli nyáját az úsztatóhoz.

Sorban állnak a Jordán vizében, várva míg
őket János egyenkint meg nem kereszteli.

A harmadik előgyakorlat. Kérem az úrtól a
bünbánat igazi szelIeméI.

l. AZ OSZllITE BOllVALLOMÁS

Szemleljük csak az óriási megmozdulást
az egész vidéken. Helyezkedjünk bele lélek
ben azokba az időkbe. Valami izgalmas vára
kozás vett erőt a kedélyeken. Mindenki vár
valamit és sejti, hogy küszöbön van Izrael re
ménységének teljesülése. Mindenki sejti, hogy
"elérkezett az idők teljessége...•

Még a pogány rómaiak is rebesgették.
hogy a világ valami fordulóponthoz közeledik
és annak okát messze Keleten Judea szolgál
tatja. (Svetonius, Tacitus.) A zsidókra nézve
ezt a változást csak annál kívánatosabbá
tette politikai elnyomatásuk a római impé
rium alatt és Heródesnek kegyetlen uralma.
És íme, egyszerre csak fellép egy egészen
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rendkívüli alak, akiben mintha a már száza
dok óta elnémult próféták újra megszólalná
nak. Nem meglepő tehát az az óriási hatás.
amelyet János fellépése keltett.

Mindenki érzi a szűkségét, hogy készüljön
a nagy világváltozásra. bünét megvallva
(gyónva), vezekelve.

Ma reám nézve Keresztelő Jánost az Egy
ház képviseli. Bennem is él a megváltás vá
gya, hiszen hibáim, szenvedélyeim, rossz szo
kásaim rabigájában már oly régtől fogva
görnyedek én is. Az Úr Jézus ádventje me
gint nagy ígéret számomra, hogy végre
talpraállok. Az Úr Jézus jön engem meg
szabadítani, megsegítení. Éspedig mennyi
áldozat és szenvedés árán. Tiszteletreméltó
Agreda Mária a kis Jézust már a jászolban
vérrel verítékezni látja. Lelkileg így is volt.
Vágyaiban így volt. És ami azután következett
Reája, azt már magam is láttam és tudom.
Mennyit szenvedett, míg csak megváltásomat
be nem fejezte! Ez a második nagyok, t. i.
a hálás szeretet, hogy hívásának megfeleljek.
s az Ő születésére, amely az Eucharisztiában
állandóan folytatódik és számomra a szent
áldozás által egészen egyénivé válik, buzgón
készüljek.

Hogyan készült a nép? Mit kívánt tőle a
Keresztelő? Bűnvallomást.

Mire ösztönöz engem a kegyelem? Mire
ösztönözte a Szenteket? A nagy Szent Agos
tont? Bevallották vétkeiket az egész világ
előtt. Bevallották a gyónásban. De őszintén,
nem rnentegetve, nem szépítgetve, Nem azt
mondották: "Én némileg eltértem az igazság
tól", hanem azt, hogy "hazudtam". Nem azt
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gyónták: "Én kevésbbé voltam szelíd", hanem
azt, }lOgy 11gorombán és sértő módon viselked
tem .

De vallották vétkeiket a gyónáson kívül
is. Szent Agoston írásban hagyta hátra a vi
lágnak híres Konfesszióit. Mi is leplezzük le
magunkat önként, föleg az illetékesek elötti
leginkább, ha a szabály is megköveteli azt
tölünk.

Ha a daganat felfakad, rendesen enyhül a
fájdalom és visszatér az egészség. Már a po
gány Plátó is érezte az önvád múlhatatlan
szűkségességét, "nehogy - úgymond - az
igazságtalanság (a bünl] nyavalyája a lélekben
megrögződve titkos, gyógyíthatatlan rosszat
idézzen elö",

2. A FEDDÉSNEK ALÁZATOS ELFOGADÁSA

János szavai olykor bizony ugyancsak ke
ményen hangzottak. Mindenki hallgatott. Még
a farizeus és a szadduceus is. Nem duzzog senki
sem. Valamennyi érzi magában, hogy a szó
noknak igaza van és Isten beszél általa. Fo
gadjuk mi is a penitencia szellemében a
rendreutasítást, föképen, ha csak azt halljuk
kívűlről, amit lelkiismeretünk amúgyis meg
mondott nekünk belülröl, és érezzük, hogy mi
azt megérdemeltük. És ha nem is érdemeltük
meg most, megérdemeltük máskor. Ha egész
valónkat és multunkat ismernék, még talán
sokkal rosszabb véleménnyel volnának ró
lunk. Igy gondolkodtak a Szentek és Pállal
magukat tartották a legnagyobb bűnösöknek.'
Csodálkoztak, hogya föld még hordja
öket és a nap nem tagadja meg tölük

14



világosságát. Ha valamiért panaszkodtak, ez
csak az volt, hogy "a lelkiatyám, elöljáróm
nem ismer engem, kímél engem, túl nagyra
becsül engem", Sőt akárhány ügyesen ki is
hívta maga ellen a dorgálást. Ez távolítja el
lelki szervezetünkből a lappangó genyet, ez
gyógyít. Ez csalja csapdába a hamis önszere
tet rókakölykeit, amelyek szőllőnket állan
dóan pusztítják, letarolják."

3. A BOHBÁHAT MÉLTO GYÜMÖLCSEI

János nem szünik meg hangsúlyozni: "Te
remjétek tehát a bünbánat méltó gyümöl
cseit",' "a fejsze immár a fák gyökerére van
téve, azért minden fa, amely jó gyümölcsöket
nem terem, kivágatik és tűzre vettetik"."
Ezekre az igékre vonatkozólag jegyzi meg
Nagy Szent Gergely pápa: "A Jegyesnek
(Jézusnak) barátja (János) nem arra figyel
meztet minket, hogya penitencia gyümölcseit
hozzuk, hanem arra, hogya penitencia méltó
gyümölcseit termeljük. E kettő közt ugyanis
nagy a különbség. Hogy ezt igazán belássuk,
tudnunk kell, hogy más a helyzete annak, aki
még tilosat sohasem cselekedett, Az ilyen
hadd élvezze tehát a megengedett örömö
ket, .. Amde, aki a tisztaságban már súlyos
kihágásokról vádolhatja magát, az ilyen oly
mértékben tagadja meg magától a megenge
dett gyönyöröket is, amily mértékben élvezte
a tilosakat.

Továbbá más mértékben kell teremnie a
jó gyümölcsöket annak, aki kevesebbet, és
annak, aki többet vétkezett, Azért vessen
mindenki számot önmagával, saját lelkiisme-
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rete színe előtt s lelke épületén most már
annál többet építsen, minél többet rombolt
azon előző életében."

Meg aztán kétségkívül mást vár Isten ve
zeklés dolgában a világitól és mást vár az
egyházitól, szerzetestől, hiszen "az Egyház
a bűnbánó világ és a szerzet a bűnbánó Egy-
h ' "az .

Főképen pedig a szent időkben vár tő
lünk Isten kiadósabb termést, szentebb éle
tet. Nem szabad tehát azzal beérnünk, hogy
Isten megszentelő kegyelmében élünk, ami
kétségkívül a fő és nélkülözhetetlen, hanem
ennek a talentumnak, a tökének gyümölcsöz
tetésére, gyarapítására kell összes gondunkat
fordítanunk. Vannak hirtelen átalakulások,
Istenbe olvadások, aminő volt pl. Pálnak vagy
Magdolnának megtérése. Hasonlítanak ezek
a folyamokhoz, amelyek a tengerbe zuhannak.
A kis patak is megtalálja azért irányát a ten
ger felé... Ilyenekről beszél Szalézi Szent
Ferenc, mikor azt mondja: "Mindíg menjünk
előre. Tegyük egyik lábunkat a másik elé és
célt érünk." Ez rendesen a mi megtérésünk.
Meg kell indulnunk energikusan, megállás és
visszaesés nélkül a jobb felé.

Még azok a Szentek is, akik mindíg ártat
lanok maradtak, mint Teréz és Alajos, be
szélnek az ő "megtérésükről" . Azt a forduló
pontot értik alatta, amikor az életszentségre
való törekvésük energikus lendületet vett. Ha
ez a pont életükben be nem következik, ki
tudja, mi lett volna belőlük? Ha valakit Isten
életszentségre hív, ki tudja, - ha nem lesz
szentté - üdvözül-e egyáltalán7 Vannak,
akik tagadják.
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Másik gyümölcse a megtérésnek "a töre
delmes, alázatos szív"," amelyet állandóan
kell magamban őriznem. A bűnbánat sebe
sohase szűnjék meg sajogní bennem egészen
az égig. Szent Agoston óva int, nehogy va
laki bármily igaznak érzi is magát, meghaljon
bünbánat nélkül. Ö maga is halálos ágyán a
falra írt bünbánati zsoltárokat mondogatta, A
bünbánat szellemében fogjam fel a reám, csa
ládomra, hazámra és a világra zúduló szen
vedéseket, csapásokat is. Isten végtelen irgal
mában aprópénzre váltja a poklot, amelyet
megérdemeltem én és embertársaim. Hova
jutottunk volna eme csapások nélkül? Ezzel
a töredelmes, alázatos szívvel járuljak majd a
jászolhoz is. Hiszen azt a Szívet, amely majd
ott dobog, ugyancsak az a két érzelem hatja
át, mert Ö azért jött, "hogy megszabadítsa
népét büneitöl"." Ez pedig nem történhetik
meg bünbánat, vezeklés nélkül.

Beszélgetés Jézussal, kérve az isteni Ker
tészt, hogy életem fácskáját úgy gondozza,
nyesegesse, hogy az advent folyamán a bűn
bánat és komoly élet jobbítás édes, méltó gyü
mölcseit teremje.

"Keltsd fel, kérünk Uram, hatalmadat, és
jöjj, hogy oltalmad által büneink fenyegető
veszedelmeitől megszabadulhassunk és szaba
dításod által megmenekűlhessünk." (Egyház
imája.]

, Mt. 3, 5-8. - 2 Lk. 3, 11. - 3 Lk. 3, 13. 
• Lk. 3, 14. - • V. ö. Mt. 3, 6. - • Gal. 4, 4. 
1 V. ö. I Tim. l, 15. - ' V. ö. É. é. 2, 15. - • Lk.
3, 8. - 'o Lk. 3, 9. - 11 V. ö. Hornil. 20. in. Ev.
- " 50. zs. 1. - ra Mt. l, 21.
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ÁDVENT ELSO HETE

11/

KERESZTELŐ JÁNOS PRÉDIKÁCiÓJA II.

KEDD

Elsö előgyakorlat. Az evangéliumi szőveg: uA
pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr út
ját, egyenesítsétek az Ö ösvényeit, Minden völgy
betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyít
tatik."

Második előgyakorlat. Mint az előző elmélke
désekben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem
Istenre hagyatkozó, Istenben bízó
szellemét.

a teljesen
alázatosság

l ••MINDEN VÖLGY BETÖLTETIK·

A völgy alatt a lelkiéletben a kíshitűséget
és bizalmatlanságot értjük.

Ezt a völgyet föltétlenül be kell tölte
nünk, ha az Úr jászolához jutni, szent Szívé
ben menedéket és segélyt lelni akarunk.

A kishitűség a szegény emberi szívnek
egyik legnagyobb és legveszélyesebb beteg
sége, amelyre pedig annyian hajlamosak. Nem
más, mint a kétségbeesésnek egyik kisebb ki
adása.
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a) Egyik forrása mindenesetre a bún. Aki
rossz fát tett a tűzre, az persze bujkál, aho
gyan ősszüleink tették, meg Káin és Júdás,
azzal az ürüggyel: "Nagyobb az én gonoszsá
gom, hogysem bocsánatot érdemelnek." A
bűnnek azonban nem a kishitű bizalmatlan
ság, hanem a bűnbánat az orvossága. Sokakat
az ejt kishitüségbe, hogy mindíg ugyanazokba
a kis hibákba esnek vissza. Pedig ezen nincs
csodálkozni való. Azonos és állandó kőrűlmé
nyek ugyanazon hibákat váltják ki. És ha
sok is a hibánk, de sok, szinte számtalan a
módja is, hogy azoktól tisztuljunk és meg
engeszteljük azt az édes Szívet, amelynek
szinte passziója megbocsátani. Mikor tehát
egyrészt bánjuk a hibát, másrészt örülhetünk
is, hogy az Úr Jézusnak alkalmat adtunk
megint az Ö isteni passzióját tölteni s gyer
mekeinek maszatos lelkéről a szennyet szent
vérével lemosogatni és őket megint egészen
szépekké tenni."

b) Nem ritkán azonban a kishitűségnek
oka, titkos rúgója: a lelki lustaság, lomhaság.
A kishitűség és kétségbeesés ugyanis felment
minden eröleszítéstöl, elhitetve velünk, hogy
úgyis minden igyekezet hiábavaló fáradság.

Éppen ezért a kishitűség a lelkiéletben
olyan, mint a vakond a kertben. Elrágja az
erényvirágok gyökereit. A tökéletes szent
élet napraíorgóia csak az örömteli, bátor és
bizakodó lélek derült ege alatt fejlődik. A
kishitűség borús, hideg légkörében nem te
nyészik semmi szép, semmi dicső, semmi nagy.
Ha a kishitűségnek ezt a tátongó völgyét,
amely minket a jászoltól elválaszt, be akar
juk tölteni, elsősorban korrigáljuk fogalmain-
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kat a jó Istenről, aki bár szent és igazságos,
de elsősorban maga a ezeretet/ aki "szereti a
lelkeket"" aki 17-szer, vagyis mindannyiszor
kész engesztelödní és megbocsátani."

Amikor "mi oktalanok, hűtelenek, tévely
gők voltunk, kűlönféle vágyaknak és gyönyö
röknek szolgáltunk, gonoszságban és irígység
ben tengödtünk, gyűlöletesek és gyűlölködők
voltunk", .. , megjelent számunkra a jászol
ban "Űdvözítő Istenünk jósága és ember
szeretete", És "megmentett minket".'

Nincs tehát ok, jogcím csüggedni! Ha hi
báztam, ám "fölkelek és Atyámhoz megyek"."

c) Elég gyakran, főleg napjainkban, a kis
hitűséget, csüggetegséget a gyenge idegzet,
sőt idegösszeroppanás idézi elő, vagy fokozza,
De még ilyenkor is a megváltoztatott. ész
szerü életmódon kívül legtöbbet ahitelvekbe
kapaszkodó, azokba beágyazott akarat tehet.
A léleknek, a szabadakaratnak mindíg meg
van az ereje, képessége, hogy a fizikum fölé
emelkedjék és felszínen tartsa és egyensúlyozza
magát az idegzet háborgó tengerén. Ilyenkor
Szent Agostonnal azt kell magamban hajto
gatnom: "Én remélek a remény ellen!" Vagy
Jóbbal: "Ha meg is öl engem, benne remény
kedem." Igy válik még a kishitűség be
nyomása, érzete is az Istennek annyira im
ponáló hősi erényanyagává.

2. MINDEN HEGY ÉS HALOM
MEGALACSONYITJATIK

A hegy és halom a lelkiéletben a kevély
séget jelenti.

Nincsen hegy és halom völgy és mélyedés
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nélkül, és viszont. Éppen így a lelkiéletben
nincs kishitűség bizonyos fokú kevélység nél
kül. Az alázatosság pedig mindíg nagylelkű
séggel és határtalan bizalommal párosul.

Bajos volna eldönteni, melyik nagyobb
akadálya, hogya kis Jézus jászolához lelkileg
eljussunk, a völgy, vagy pedig a hegy? Annyi
egyszer már bizonyos, hogy ha a völgyek be
töltése evégből kikerülhetetlen, akkor a he
gyek alacsonyítása is feltétlenül szükséges.

Vegyük most már szemügyre ebben a te
kintetben lelkiéletünket.

Csakhamar ráeszmélünk, hogy legtöbb hi
bánk, bűnünk, bajunk a kevélységből ered. Vol
taképen mi magunk vagyunk a hegy, amely
tőlünk a kis Jézust, a vele való egyesülést,
összeforrást, az életszentséget elválasztja.
Mert tulajdon szemünkben "hegy" vagyunk,
azért panaszkodunk, hogy mások nem vesz
nek bennünket észre, hogya többi, még na
gyobb hegy minket beárnyékol. Innen a mi ér
zékenykedésünk, sértődöttségünk. Innen, hogy
oly nehéz és fárasztó hozzánk közelíteni, ve
lünk valamit beláttatni. A hegyeket - egy
néhány szenvedélyes hegymászót kivéve 
mindenki kerüli.

No meg aztán a hegytetők, ha vármegyékre
el is látszanak, de mily kopárak és termé
ketlenek! Mennyi felhö fekszik rájuk és
mennyi villámnak és viharnak vannak kitéve!
Tenyészetet, öröm- és békevirágot a völgyek
kínálnak.

Nincs itt tehát nagyobb akadálya kis Jé
zushoz jutni, mint a kevélység terpeszkedö és
ágaskodó hegye. "Isten a kevélyeknek ellen
áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.""
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Ellenáll nekik, nehogy a bábeli torony az
égig érjen." A legalacsonyabb és legcsúfosabb
kisértésekbe, sőt bűnökbe engedi őket bukni,
hogy legalább így kijózanodjanak. A tisztaság
elleni kísértéseket nem ritkán a kevélység,
hiúság és elbizakodottság bűne elözte meg.
Nézzünk csak körül és okuljunk ... legalább
a mások kárán ...

"Alacsonyítsuk tehát meg" magunkban
azokat a hegyeket és halmokat és legyünk
kicsinyek. Az embernek kicsinynek kell lennie,
hogy naggyá, szentté legyen. Mi nagyonis na
gyok vagyunk, azért nem férünk Krisztusba,
nem tudunk belemerűlni és így igazi aposto
lokká lenni. Mert hogy Jézust másokkal is
közölni tudjuk, olyan kis partikulákká, kis
ostyákká kell lennünk. Kis áldozatokká. Néz
zük csak Jézust a jászolban, a tabernákulum
ban, mily kicsiny, mily igénytelen. Azért tud
minden lélekbe férni és azt éltetve átalakí
tani.

3. AZ ALÁZATOSSÁG MÓDJA

Nézzük most már a kis Jézust tüzeteseb
ben, a mi isteni modellünket.

Az Úr Jézus minket, felnötteket, időseket
a kis gyermekekhez küld iskolába, hogy tő
lük az alapvetö erényeket, nevezetesen az
alázatosságot eltanuljuk."

Figyeljük meg tehát a gyermeket, milyen
igénytelen, - föleg ha még hozzá szegény is,
milyen hálás, milyen vidám, mily kevéssel is
örömet lehet neki okozni! Egyenes utakon
jár, nem ismeri a politikát.

Őszintesége - mint a francia mondja -
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szinte rettenetes. Kevés ügyet vet magára és
nem foglalkozik szüntelen imádott énjével.
Nem sértődik meg egyhamar és nem panasz
kodik, ha háttérbe szorul; észre sem ve
szi mellőztetését. Ott érzi magát jól, ahol az
édesanyja van, akit többre becsül minden
királynőnél. Azt cselekszi, amit éppen rábíz
nak. Mily kedves még rongyaiban is.

Ily modellt állított Jézus elénk nem csu
pán szóval, hanem példájával is. Okuljunk te
hát ezen a példán és járjuk az alázatosság
egyszerű útjait, főleg míg akár a családban,
akár a szerzetben a nevelés mérhetetlen
becsű jótéteményét élvezzük.

Mily ideális, békés és boldog lesz akkor éle
tünknek ez a szaka. De ígérjük meg egyszer
smindenkorra, hogy a két békebontó, a kis
hitűség és kevélység ellen generózusan kűz
dünk, már csak azért is, mert ez a kettő a
legnagyobb akadálya annak, hogy "a mennyek
országába", az Úr Jézus Szívébe jussunk.

Beszélgetés az Úr Jézussal, összehasonlít
gatva szívünket az ő Szívével és kérve tőle,
hogy ami szívünket a sajátjához mind ha
sonlóbbá tegye.

1 Lk. 3, 4. 5. - ' Gen. 4, 13. - 3 V. ö. B. Co
lombiére Kolos lelki naplója. -' Jn. 4, 8. -' V. ö.
Bölcs. 11, 27. - • V. ö. Mt. 18, 22. - ' Tim. 3,
3-4. - 8 Lk. 15, 18. - • Jób 13, 15. - 10 I Pét.
5, 5. - II V. ö. Gen. 11, 6. - " V. ö. Mt. 18, 3.
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ÁDVENT ELSO HETE

IV

SZERDA

KERESlTELO JÁNOS PRÉDIKÁCiÓJA III.

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg: "Ké
szítsétek az Úr útját, egyenesítsétek az ő ősvé
nyeít ... a görbék egyenesekké lesznek, és a gö
röngyösek síma utakká, és meglátja minden test
(ember) az Isten üdvősségét."!

Második előgyakorlat a hely és jelenet elgondo
lása az első két meditáció második előgyakorlata
szerint.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Úrtól a szent
egyszerűségnek és egyenes, jó szándéknak kegyel
mét.

1. AZ EGYENES UTAK

Jézus Krisztus, az én isteni ideálom rnin
dig egyenes utakon járt. Egyenes volt útja az
Atya kebeléből a jászolba, aztán Egyiptomon,
Názáreten, a magánéleten, a nyilvános pályán
keresztül egészen a Kálváriára. Az egyenes
út hova is vezetne máshova, mint fel a Kál
váriára ... s onnan az égbe?

A Zsoltáros is már céloz erre, mikor azt
zengi Róla: "Mint a hös, ujjongva indul neki



útjának, az ég egyik szélén kel föl és útja
annak másik széléig jut eI." 2 Honnan ez az
állhatatos kitartás az egyenes, maga elé tű
zött úton? Mert egyetlen pillanatra sem en
gedte el vezérfonalát, amely nem volt más,
mint az Atya akarata. Ettől egy tapodtat sem
tér el, ebből egy hajszálnyit sem enged. ..A
könyv (a Szentírás) élén (mint cím és tarta
lom) az van írva felőlem, hogy akaratodat
teljesítsem. Ezt akarom én, Istenem." A Zsol
tárosnak ezeket az annyira kifejező szavait
Szent Pál egyenesen Jézus szájába adja,' Jé
zus egész élete tehát nyitott könyv, amely
nek egyetlen tartalma: Atyja kedves, szent
akaratának végrehajtása. Önmagáról azt ál
lítja az Úr, hogy "az én eledelem az, hogy
annak akaratát cselekedjem, aki engem kül
dött, hogy elvégezzem az ő müvét".• Tehát sa
ját szava szerint Urunkban Atyja akarata
testté és vérré változik, mint ahogy a táplá
lék átmegy a mi fizikai valónkba és bennünk
valahogyan gondolkozik, akar és érzékel. In
nen van, hogy Hozzá is csak egy út vezethet,
az isteni akarat útja. Egyenes, nem görbe és
zötyögős. Minden más út, mint az engedelmes
ség útja, girbe-görbe, s rajta járni hiábavaló
idővesztegetés. Lehet ezeken az utakon nagy
lépéseket is tenni, de nem az egyetlen, szük
séges cél felé; tehát igazi eredmény nélkül.

2. AZ tH UTAIM

Áttekintem azután az én utaimat. BíráI
gatom azokat, vajjon egyenesek-e? Valóban az
Úr akarata-e az én vezérfonalam mindenben?

a) Vegyem hivatásom teendőit reggeltől-

25



estig. Egyedül Istenre tekintek-e, nem csú
szik-e be olykor úgy Iél-, vagy egész öntuda
tosan a gondolat: hogyan tetszik majd ez má
soknak, hogyan lesznek majd velem meg
elégedve? Ha erre megy át a íöhangsúly,
akkor ez már valami rnellékút, görbe út. Me
lyik tehát az egyenes út? Én Isten szeme
előtt, Istenért dolgozern és nem nézek sem
jobbra, sem balra. Nem keresek egyebet, mint
tetszeni Istennek.

b) Ha valami nem sikerül, ha valamiben
hibáztam, nyugtalanság és kedvetlenség fog
el. Miért? Mert kifogásolták? Mert magam
megalázva érzem? Ez rnellékút, görbe út. Az
egyenes? "Mea culpa!" Bánom, hogy hibáz
tam; máskor majd jobban vigyázok. Aztán
vígan elöre!

c) Sok dologba ártom magam, sok felöl ér
deklödöm, sok mindent javítani, változtatni,
reformálni akarok, amihez talán nekem sem
mi közöm, s csak elvon a tulajdonképeni
dolgomtól és hivatásomtól. Ez is sokszor mel
lék- és görbe út. Az egyenes út? "Amit nem
tudunk változtatni, Istennek kell ajánlani!"
Ami nem helyes, azt Jézus Szívének ajánlom
és magamat békében örzőrn.

d) Nagyon érdekel a jövöm. Miként lesz,
hogyan alakul? Ez is csak melléküt, görbe út.
Az egyenes? Napról-napra teszem a dolgomat.
amit ma tennem kell a lelkiéletben és hivatás
teendöimben. A többire másnak lesz gondja,
nevezetesen az Úr Jézusnak.

e) Legyünk egyenesek és egyszerüek a te
remtményekkel szemben is. Szívünket egyik
hez se tapasszuk. Nem érik meg! Ne akar
junk nagyon a teremtmények szeretete által
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megszentelödni. Legyünk óvatosak és ne bi
zalmaskodjunk senkivel!' Csakis Istent keres
sük, még lelkiatyánkban is.

Örizzük szívünket tisztán, szennytelenül.
Mint a nyíl a levegőn, egyenesen törjön szí
vünk a teremtmények fölött a Teremtőhöz.

fl De legyünk egyszerüek és egyenesek
magunkkal szemben is. Semmi nyugtalanság,
túlzás és összegabajodás! Fogadjuk Istentől
önmagunkat úgy, ahogyan teremtett. Jelle
münknek, temperamentumunknak megváltoz
tathatatlan nehézségeit és az ebből eredő
szűnős-szűntelen visszatérő hibáinkat viseljük
el alázatos türelemmel. De ami jó van ben
nünk, azt is tudhatjuk, értékelhetjük, hogy
Istennek dicsőségére annál hálásabban ki
aknázhassuk.

3. AZ IMÁBAN

Különösen is fontolj am meg, vajjon meg tar
tom-e az egyenes, síma utat az imában? Mert
igen sok sikertelenségnek ez lehet az okozója.

Sziénai Szent Katalin egyszer megkérdezte
az Urat, miért van az, hogy hajdanában a
pátriárkáknak, prófétáknak s az öskereszté
nyeknek gyakran kijelentette magát s újab
ban ugyanezt nem teszi. A felelet ez volt:
"Mert ezek egyszerű, gyermekded szívvel kö
zeledtek hozzám és mint alázatos tanítványok
várták tőlem a Ielvilágosítésokat. Igy aztán
a kegyelem tüze úgy érte öket, mint az 01
vasztótégelyben a tűz az aranyat. A festő
művész keze kész, kifestett vásznat talált a
lelkükben. Ennélfogva a szeretet törvényét
akadálytalanul írhattam szívükbe. Manapság
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a keresztények úgy járnak el az imában,
mintha én őket nem is látnám, nem is halla
nám. Mindent maguk akarnak mondaní, ma
guk tenni, egyedül beszélni. Azért oly le
foglaltak, izgatottak, és nem engednek
magukra hatni." Ez is tehát mellékút: az imá
ban való túlfeszített törekvés mindent meg
tudni. mindent átérteni és érezni, Isten jelen
létéről, megelégedéséről érezhető bizonyossá
got szerezni. Menjünk tehát egyenesen Isten
hez, mint az arsi plébános mondotta: "egye
nesen, mint az ágyúgolyó'"

Egyszerűen menjünk Jézushoz! Jézushoz
egyszerűen menni annyit tesz, mint Öt úgy és
annak látni, ami Ö csakugyan. Beszéljűnk
vele azzal a kőzvetlenséggel, ahogy a gyermek
szokott anyjával beszélni. Tanuljunk ebben
is a Szentektöl. Milyen hangokat pendít meg
például Kis Szent Teréz! "Ha Te Teréz vol
nál és én pedig .Iézus!" - szólt az Üdvözítő
höz. "Miért nem engeded, - mondotta
Alacoque Margit az Úrnak - hogy én a szerze
tesnők közönséges útját járjam? Megváltóm r
Te lész az oka, ha engem innen elkűldenek."
És Nagy Szent Teréz, amikor valamely na
gyon kellemetlen helyzetben Jézus tudtára
adja: "Látod, így bánok én az én barátaim
mal", mily meghitten feleli: "Azért is van oly
kevés!"

Nem merészség volt az ő ajkukon, hanem
bizalmas egyszerűség. Mi is gyermekded egy
szerűséggel próbáljuk elmondani a Miatyán
kot, majd meglátjuk, milyen íze van! Eddig
nem is sejtettük.

Nincs egyszerűbb dolog, mint Istennel be
szélni, tárgyalni. Hiszen Ö tudja már, mit aka-
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runk mondani. Miért keresgéljük tehát any
nyira a szavakat, formákat? Imádkozván "ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok, mert
azt vélik, hogy sok beszédükért nyernek meg
hallgatást...• Különben is, mi egyebet kell
kérnünk Istentől, mint hogy Öt tudjuk sze
retni s szeretetének másokat is meg tudjunk
nyerni? A többit bátran reá bízhatjuk.

Ó, ha egyszer magunkba szívnók a taber
nákulum tiszta légkörét! Oh, ha megsejtenők
azt az ősszegyüjtött állandó ima- és ön
feláldozó életet, amelyet Jézus Szíve a szent
színek alatt folytat.

Egyesüljünk vele! Ö az élő imádság. Ak
kor mi is élő imádság leszünk és megtanul
juk az egyenes utat az imában és minden
másban.

Beszélgetés az Úrral, kérve tőle azt a szel
lemet, amely Szent Terézt eltöltötte, amikor
ezt írta: "Gondold eléd Jézus Krisztust mint
előtted állót. Társalogj vele és engedd, hogy
szent emberiessége téged Ielmelegítsen. Add
elő szükségleteidet, panaszkodd ki neki ma
gadat, oszd meg vele örömödet. Igy aztán az
öröm is, amely Tőle elvonna, még inkább
egyesít ővele. Nem kell ide betanult imaforma.
Egyszerű szavakban add elő kívánságaidat,
szűkségleteídet. Ez az igazi útja, gyorsan és
nagy haladást tenni." Mindjárt el is kezdek
imádkozni, így ...

I Lk. 3, 4. 5. - 2 18. zs. 6. - 3 39. zs. 8. - ' Zsid.
10, 7. - ' Jn. 4, 34. - • Mt. 6, 7.
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v

CSÜTÖRTÖK

KERESZTELO JÁNOS PRÉDIKÁCiÓJA IV.

Első előgyakorlat. Jánosnak fellépése és nagy
sikerei a legnagyobb mértékben felkeltik a zsidó
hivalalos körök figyeimét. Miért is "papokat és
levitákat küldöttek Jeruzsálemből hozzája, hogy
megkérdezzék Öl: ki vagy te ?" Kérdőre fogják,
minö jogon keresztel, ha ő nem maga a Messiás.
Mire János feleli: "Én vízzel keresztelek, de köz
tetek áll, akit ti nem ismertek."

Második előgyakorlat, mint az első két elmél
kedésben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem a hitnek eleven
látásái és a rejtettség szeretetét.

l. Jtzus SZIVE SZERETI A REJTETTstGn

Tehát már János a Krisztust előkészítő
missziós prédikációjában rámutat az isteni
Szivnek annyira jellemző vonására, a rejtett
ségre. A názáreti meditációkban ezt majd
még részletesen tanulmányozzuk.

Mióta a paradicsom kapuja bezárult rnő
göttünk, Isten visszavonult az ég felhőibe.
Immár 4000 éve sír utána a világ s jaj ongj a a
Rorátét: "Harmatozzátok egek onnan felülről
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az Igazat!'''' De Ö csak megmaradt az "Isme
retlen Istennek".' "Bizony, titokzatos Isten
vagy Te, Izrael Istene, megszabaditója" 
hirdeti róla a Próféta.

Ezt az inkognitóját a megtestesült Ige is
lehetőleg megőrzi. Már 30 éve járja látható
módon ezt a földet, és íme, alig hogy valaki
észrevette.

"Öbenne élet volt, és az élet volt a világ
világossága. És a világosság a sötétségben vi
lágít, de a sötétség azt föl nem fogta. ".

A Boldogságos Szüz tiszta keble volt a
földre szállott Istenségnek trónja, Szent Jó
zsef az egyetlen imádója, aki ugyancsak hit
ből, angyaltól tudja csupán, hogy "köztünk
van már, akit nem ismerünk".'

És bár "tulajdonába jöve, övéi Öt be nem
fogadták".' Eleven bizonyság erre az istálló,
a jászol. Igaz ugyan, hogy majd az angyalok,
a pásztorok és a három szent keleti bölcs
felhívják reá a figyelmet, de csak éppen any
nyira, amennyire szükséges, hogy hírt adjon
megérkezéséről. De azzal már szemlátomást
nem törődik, hogy ezt igazában tudomásul
veszik-e? Siet hamarosan homályba merülni
Egyiptomban, Názáretben. Kell-e nagyobb rej
tezkedés, mint mikor a Teremtő munkás
kötényt ölt s durva rnesterséget tanul és
gyakorol? De nyilvános életében is kerüli a
népszerűséget. Csodáit is oly ügyes tapintat
tal műveli, hogy azok mőgött jómaga szinte
rejtve marad s isteni hatalma csaknem egé
szen háttérbe szorul. Bizonyság erre többek
közt az az eset, mikor 5000 férfit és számos
asszonyt s gyermeket 5 árpakenyérrel és 2
halacskával fejedelmi módon megvendégel.
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Mikor aztán utána iramodnak és feltalálják
Öt Kafarnaumban, megjegyzi: "Bizony, bi
zony mondom nektek, kerestek engem, nem
azért, mert jeleket láttatok, hanem mivel ette
tek a kenyerekből és jóllaktatok...• Tehát
istenségének bizonysága őket bizony nem
igen érdekelte. Izraelnek nem kellett az
effajta Messiás. Túl is adott rajta. De még a
tanítványok előtt is az Úr jórészt ismeretlen
maradt. Még az utolsó vacsora búcsú-ünne
pélyén, tehát élete végén is kénytelen egyik
tanítványához így szólni, s ezt valamennyi
nek bátran elmondhatta: "Annyi idő óta va
gyok veletek, és nem ismertél meg engem ?..ro

Az Emmausba kiránduló "balgatag és ké
sedelmes szívű" tanítványokat is feltámadása
után mily szigorú, de mégis kedves szemre
hányással kénytelen illetni.

Istennek ez a rejtettsége nagy próbakő
volt népére, de nagy tanulság mindnyájunkra.
Isten ezen a földön mindíg rejtett Isten és
mint Pál mondja, "rejtély" előttünk:

aj Az Ö lassúságával. A lassúság a Terem
tőnek egyik legjellemzőbb vonása. S hol vol
nánk rni e nélkül? Isten lassú, mert nincs oka
sietni, hiszen Ö örök. Mi sietünk, mert érez
zük, hogy mulandók vagyunk és életünk oly
rövid. A kegyelmet siettetni akarjuk, de az nem
siet. Nőni, fej lődni akarunk s alig növünk
annyit, mint a hatalmas tölgy évről-évre. Isten
rejtély előttünk

b] az Ö homályával is. Ó, ha Iátnók, hogy
csakugyan velünk van! Ha a szenvedésben,
kísértésben valami jeIét adná, hogy kegyelmét
nem vesztettük el! Olykor felvillan lelkünkben
vigasztaló arca, de mielőtt meggyőződhetnénk,
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hogy csakugyan Ö az, mans felhőkbe burko
lódzik, mint az elő-előbukkanó hold. Olykor
lelkünkben úgy félig kimondott szavakat hal
lunk. De Ö mondotta? A lelkiéletben mind bel
jebb és beljebb csalogat, s mikor már nem egy
áldozatot hoztunk, mintha szigorú arccal, hűvö
sen azt kérdezné: "Mit keressz te itt, ahova
nem hívtalak?" Mikor éppen nem várhatnánk,
gyengéden becéz, máskor megint szinte szán
déktalan hibáinkat szárazsággal fenyíti. Csupa
titok, csupa homály, csupa rejtély. Mindebből
csak az látszik, hogy Istennek utai, gondolatai
magasabbak, semhogy emberi okosság és be
látás azokat elérhetné. Nincs tehát egyéb hátra,
mint eleven hit, alázatosság és türelem.

2. JÉZUS MIÉRT REJTEZKEDIK l

Neki ugyan a dicsőség sem ártott volna
meg, annál is kevésbbé, mert hiszen ha vala
kit, ám őt a dicsőség megillette. De mégis
rejti magát:

aj hogy helyettem az Atyát engesztelje azo
kért a bűnökért, sértésekért. amelyekre a fel
tűnés- és kitűnéavágy ad alkalmat és indítást
A tisztelet- és dicsőségvágy volt az, ami ős
szüleinket is lépre vitte. A gonosz szellem azt
ígérte nekik: ..Olyanok lesztek, mint az Isten.'?'

b] De gyógyítani is akart bennünket Jézus
az ő rejtettségével. Az orvosság pedig, ha az
ember most már csakugyan olyan akar lenni,
mint az ő Istene, olyan rej tett, olyan alázatos.

Jó okom van az orvosságot szorgosan be
'szedni. Hiszen tapasztalorn, hogy egy kis el
ismerés, egy kis dicsőség mennyire fejembe
szokott szállni, mennyire (elbillenti bennem az
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egyensúlyt s mennyire veszélyezteti gyenge
erényeimet. Azért véssem jól szívembe: "Ha
én dicsöítem magamat, az én dicsöségern sem
mi l?" Ha az Úr Jézus elmondhatta ezt magá
ról, mennyivel inkább én!

3. A LEGNAGYOBB REJT~LY

Keresztelö János szava: "Köztetek áll, akit
ti nem ismertek"," minden tabernákulum hom
lokára volna írható. Milyen szépen és jól zengi
Aquinói Szent Tamás az Eucharisztiáról:

"Rejté a keresztfa istenségedet, itt az em
berség is elrej tezkedett." Rej tezö Istenség!
Mily kevesen tudnak rólad! Gondoljunk a
pogányok millióira, az eretnekekre és a hideg
katolikusokra. Ha ez utóbbiak tudnak is vala
mit róla, de mily kevessé mutatják ezt meg a
gyakorlatban! De még mi is, ha hitünk ele
venebb volna, mekkora tisztelettellépnénk a
templomba, kápolnába. Mily halotti csendet
öriznénk abban meg, s mily nehezen tudná
bármi szemünket és szívünket a tabernákulum
tól elterelni! Szomorúság, kísértés idej én hova
futnánk, menekülnénk?!

Ó, ha azt tudnók, hogy néhány nap mulva
hivatalosak leszünk a kis Jézus igazi jászolá
hoz és meglátjuk és szívünkre szoríthat juk őt,
mily szent izgalommal várnők ezt a napotl
Mily élmény volna ez számunkra! És akkor
miért hagy bennünket oly közömbösen az Úr
Jézus közelsége a tabernákulumban és a mai,
holnapi szentáldozás gondolata?

"Köztetek él, akit ti nem ismertek," Mond
jam ezt meg az eleven hit élénkségével és
átütö erejével másoknak is, akik rám vannak
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bízva, akíket szeretek, akiken segíteni akarok.
Az eleven hit gyujt. "A hít hallásból van.'?"
A jó szónak sokszor egészen meglepő az
eredménye.

Beszélgetés az Úrral. Kérem Töle a rejtett
ség szeretetét, amelyből soha magamért, hanem
csak mások javára kívánjak kilépni.

1 Jn. 1, 19. -' Jn. 1, 26. - ' Iz. 45, 8. - 4 Ap.
csel. 17, 23. - ' Iz. 45, 15. - o Jn. 1, 4. 5. 
7 V. ö. Jn. 1, 26. -- s Jn. 1, 11. - D Jn. 6, 26. 
10 Jn. 14, 9. - 11 Gen. 3, 5. - " Jn. 8, 54. 
ra Jn. 1, 26. - " Róm. 10, 17.
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VI

KERESZTELŐ JÁNOS ÉS JÉZUS

PÉNTEK

Első előgyakorlat. A történet. János éppen
prédikácíót tart a tengernyi hallgatóság előtt. Hir
telen félbeszakítja beszédét és figyelmesen egy
irányba néz. Teljes csend uralkodik. Ember köze
ledik a part mentén. Már egészen közel van, mi
is megfigyelhetjük. A közepesnél kissé magasabb
alak. Nyúlánk, finom testalkat. Vonásai nyugodtak
s annak benyomását keltik, aki sokat és mélyen
szokott gondolkodni. Szép, hosszúkás feje kissé
előre hajlott. Göndör hajzata, amely fedetlen fejé
ről vállaira omlik, aranyos-barnás színű és a közé
pen názáreti módra el van választva. Homloka
széles és magas. Arcvonásai szabályosak és az
emberi szépség tiszta formáit tüntetik föl minden
nemzetiségi karakter nélkül. Finom, puha szakáll
hullámszerűen hullik ajkáról keblére... Felső

ruhája hosszú, fehér gyapjúból készült, bő ujjakkal.
Egész megjelenése kellemdús, bájos, de mégis

férfias. Maga a befejezett emberi szépség, Igy ment
át Jézus a parton a keresztelő hely közelébe.
János gyönyörrel merül bele szent rokonának
szernléletébe, aki nemrégiben őt azzal tisztelte
meg, hogy az ő kezéből a bűnbánat keresztségét
ugyancsak felvette. A néma csendet végül nyilat-
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kozattal szakítja meg. Felemelt botjával az át
menő alakra mutatva, hangos szóval kiáltja, hogy
mindenki jól meghallhassai "Ime, az Isten Bárányai
Ime, ki elveszi a világ bünét! Ez az, akiről rnon
dottam: Utánam jön egy férfiú, aki megelőzött
engem, mert előbb volt nálamnál ... És tanúságot
tőn János, mondván: Láttam a Lelket, mint ga
lambot leszállani az égből és rajta maradt... És
én láttam és tanúségot .tettem, hogy Ö az Isten
Fia. ll

]

Mikor azután később János tanítványai csupa
féltékenységből azzal a panasszal hozakodnak elö:
"Rabbi, az, aki veled vala a Jordánon túl (Jézus),
akiről te tanúságot tettél, íme ö keresztel és
mindenki hozzá mégyen", felelé János: "Az ember
semmit sem vehet magának (tehát egyéb feladatot
sem), hacsak a mennyböl nem adatott neki. Ti
magatok vagytok a tanúim, hogy megmondottam:
Nem vagyok én a Krisztus, hanem, hogy előtte
küldettem. Akié a menyasszony, az a völegény,
a vőlegény barátja pedig, ki mellette áll, hallja
őt, örvendezve örül a völegény szavának. Ez az
örömem beteljesedett. Öneki növekednie kell,
nekem pedig kisebbednern."

Második előgyakorlat a második elmélkedésben
megrajzolt helyszín elgondolása.

Harmadik előgyakorlat. Kérem azt az epedö
vágyat és lángoló szeretetet, amelyet János ér
zett és másokban is ébreszteni igyekezett a köze
ledő isteni Megváltó iránt.

1. KI A VOLEG~MYl

A pusztáknak ez a fia, ez a kemény vezeklő
minő lágy, gyengéd, sőt szenvedélyesen szerető
szívet hordott keblében! Mikor Jézusról van
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szó, költői dal bugyog lelkéből és csendül meg
ajkán. A világ nem ismeri a Szenteket, azok
nak dús sztvvilágát. szívéletét ... Megírígyelné
tiszta szerelmük édes gyönyöreit.

Ime, János az ő szent unokaöccsét "Vő
legény't-nek nevezi, ki nászát jött megülni
a halhatatlan lelkekkel.

Igyekszem én is ezt a vőlegényt jól meg
ismerni és nagyszerű tulaj donaágait felbecsül
ni ... A vőfély, a Vőlegény barátja, János
bemutatja nekem.

Származása az örök Atya keble ... "Fölül
ről jön", "mennyből jön", azért "fellebvaló
mindeneknél"," Vérét a legszentebb, legtisztább
és legszebb Szűz liliomos véréből meríti. Testét
a Szentlélek formálja ... Ösei közt ott a szent
költőkirály Dávid és a bölcs Salamon.

Szépsége lelkének és testének felülmúlha
tatlan, a Zsoltárost már századokkal előbb
elragadtatásba ejti szemlelete. Mikor ugyanis
megpillantja Öt az idők ködén keresztül, nász
énekbe kap:

"Szívem ünnepi szózattól árad, zengem
dalomat a Királynak. Gyorsíró vesszeje lett
a nyelvem. Ékesebb vagy az emberek fiainál,
kedvesség ömlik el ajkadon, azért áldott meg
örökre az Isten."

Gazdagsága? Övé az ég és a föld minden
anyagi, szellemi és lelki kincse. Minden csillag
tőle fényes, minden lélek tőle ékes.

Bőkezűsége, mindenhatósága, hűsége mín
den fogalmat és elgondolást meghazudtol.
"Ilyen a kedvesem, ilyen a barátom, Jeruzsá
lem leányai!" (Lelkek.)'
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2. KI A MENYASSZONYI

Elsősorban a lelkek nagy társasága, az
Anyaszentegyház. Aztán a lelkek egyenkint,
főleg a neki szentelt lelkek, és így a te lelked.

Igen! úgy van! Minden nyomorúságod,
hűtlenseged és hálátlanságod ellenére is. Az
Irásnak tévmentes és elévülhetetlen okmányai
tanúskodnak erről. Az Úr számos képben,
hasonlatban tudtodra adja. De minden para
bola messze elmarad a boldogító valóságtól.
Te a rnegszentelö malaszt által a Szentlélek
től vagy átitatva, Isten rokonságába kapcsolva
és szinte istenítve. Ugyanezt a Szeritlélek adja
tudtunkra: "Én azt mondom nektek: Ti istenek
vagytok és fiai a Fölségesnek mindnyájan." Ezt
még elgondolni is félelmetesen nagyszerű ...
De bátorítson fel az isteni Szív szeretete, vég
telen irgalma, szerelme. Ha Isten egyszer már
szeret, akkor végtelenül szeret, mert nem is
tudna másképen. Ez a szerelem hozta le a
földre, hogy ott legyen, ahol mi. Hogy meg
keressen, feltalálj on minket. A szeretet lényege:
a javak kicserélése. Mit kínál és mit ad Ő
nekem? A természet, kegyelem és dicsőség
kincsei t, önmagát.

Tőlem viszont kéri, adjam neki összes
nyomorúságomat, halandó életem keserveit s
a halált. Ezt mind Ö veszi magára, hogy tőlem
elvegye ...

Lehetek-e ezentúl még vele szemben kis
hitü? Mi tehetne azzá? Saját kicsinységem?
Hiszen Ö azt nagyon jól ismeri. "Van nekünk
kis húgunk, - mondja az Énekek Énekében 
mit is tegyünk húgunkkal?" A felelet: Leszünk
tehát mi is kicsinyek, mint Ő, hogy ne féljen
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tőlünk. Leszállunk hozzá, hogy felemeljük őt
magunkhoz.

3. KI A VOLEG~HY BARÁnA r

Ez János. Mily szép jellemében ez a félté
kenységnek minden árnyékától mentes önzet
lenség! Mikor Jézus sikereit hallja, "örven
dezve örül" s azt vallja, "örömöm most be
teljesedett"." Mennyit dolgozott, mennyit fára
dott, mily szép sikereket ért el. Most jön, aki
mindezt learatja és őt háttérbe szorítja, el
homályosítja. És ő örül, mert jól tudja, "Űneki
növekednie kell, nekem pedig kisebbednem".'
Mily gyökeres alázatosság! Mily imponáló
erény I Meg is érdemelte Jézus ajkáról a dícsé
retet, amelynél nagyobb alig csendül meg az
evangéliumban: "Mit mentetek ki a pusztába
látni? ... Prófétát-e? Igenis, mondom nektek,
prófétánál is nagyobbat ...""

Mi is szívből örüljünk Krisztus hódításain.
Adjunk hálát Istennek, hogy most, ádventben
megint sok lélek megtalálja az utat Krisz
tushoz.

De örüljünk testvéreink örömén, sikerein
is. Ó, bárcsak mind szentté és nagy apostollá
lenne! Ó, bár valamennyi többet és nagyobbat
tudna alkotni, mint én. Csak egyben nem sze
rétnék valakit magam elé engedni: az Úr Jézus
szeretetében. Azon leszek, hogy ez a szeretet
mindíg feltétlen, önzetlen, mindenekfeletti és
igazi, jegyesi szeretet legyen. Ezt a szeretetet
ma többször fel is indítom s az Úr Jézusnak
meg is vallom.

Beszélgetés az Úrral, akinek magamat meg
ajánlom. Kérem azután Keresztelő Jánost is,
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hogy vezéreljen engem Jézust szent Szívéhez
az ő útján, az alázatosság, az önzetlen szeretet
útján.

1 Jn. 1, 29-34. - ' Jn. 3, 26-30. _ 3 Jn. 3,
31. - • 44. zs. 1-3. - • É. é. 5, 16. - • 81. zs. 6.
- 7 É. é. 8, 8. - • Jn. 3, 29. - • Jn. 3, 30. l. Mt. 11, 7-9.
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ÁDVEHT ELSO HETE

VII

KRISZTUS ORSZÁGA I.
(A lelkigyakorlatok lIerinl)

SZOMBAT

Amit Keresztelő Szent János, a Messiás hirnöke
és futára előre bejelentett és előkészített, tudni
illik Istennek, a mennyeknek országát, az volta
képen nem egyéb, mint az Or Jézusnak nagy esz
méje, terve, életrnunkáj a, Ezt az örök időkre szóló,
nagyszerű müvét megtestesülésével kezdi Urunk
építeni és a maga részéről a Szentlélek elküldé
sével fejezi be. Ö lép most már elmélkedő, szem
lélödö lelkünk elé.

Átveszi nagy hírnökének szerepét és rnost már
maga rajzolja meg előttünk az Isten országának, s
ami ezzel egy és ugyanaz,· az Ö országának alap
vonásait. A minta, a terv voltaképen Ö maga.

Megtestesülése első pillanatától kezdve egészen
dicső mennybemeneteléig utolérhetetlen mintakép,
de mégis utánozható emberi kiadásban. Életének
minden mozzanata egy-egy "Sequere me!" "Kövess
engem!"

Viszont a mi részünkről minden elmélkedésnek
a végeredöj e kell hogy legyen: "Mester, követlek
téged, bárhová rnégy!"

Első előgyakorlat. Az evangélista elbeszélése:
"És körüljára Jézus minden várost és falut, tanít-
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ván zsinagógáikban és hirdetvén az ország evangé
liumát és meggyógyítva minden betegséget és min
den nyavalyát."

Második előgyakorlat. Szemlelem lélekben az
Úr Jézust, amint járja szent buzgalommal és fárad
hatatlanul apostoli útjait, hirdetve mindenütt az
üdvösség igéit s toborozva a lelkeket az ö földi
és mennyei országa számára.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
felszólítása nálam se találjon süket fülekre, hanem
inkább testtel, lélekkel rászánjam magamat az Ö
követésére s az Ö nagy válIalatában való rész
vételre.

l. A PARABOLA

Szerit Ignác, akinek zseniális elgondolását
ebben az elmélkedésben vezérfonalnak tekint
jük, egy parabolával igyekszik rnintegy kézzel
foghatóvá tenni, mennyire észszerű, méltányos
és szűkséges magunkat teljesen Krisztus ügyé
nek szentelni, az Ö országát elsősorban ön
magunkban felépíteni.

Képzeljünk magunknak királyt, aki minden
jogos címen, születés, isteni választottság és
népszavazás folytán birtokolja a jogart, akit
minden tulajdonsága, képessége és erénye arra
predesztinál, hogy uralkodj ék. Zseni, karakter,
erény és szív.

Ez a tüneményes, nagy és ideális egyéniség,
akiért lehetetlen nem lelkesedni, nagy válla
latot hirdet, amelynek célja olyasféle ország
nak megalapítása, aminönek a zsidók a mes
siási országukat képzelték. amely Nagy Károly
lelke elött lebeghetett. Ebben az országban
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Isten jogai száz százalékig érvényesülnének,
és kiki érdeme szerint élvezné a keresztény
civilizáció áldásait. Ebben a vállalatban min
denkinek győzelmet ígér, aki akar győzni, s
jutalmat abban a mértékben, amennyire meg
érdemelte.

Egyetlen feltétel, amelyet kiszab, ne kívánja
senki, hogy anagy hadjáratban jobb dolga
legyen, mint magának a királynak, aki mindíg
harcosai élén leszen. Mily nehéz s mégis mily
elbájolóan szép feltétel! IV. Henrik is Fon
taíne-Irancalsenél csak annyit kívánt vezérkará
tól és katonáitól: "Tegyetek úgy, ahogy tőlem
látjátok!"

A felelet egy ilyen felhívásra nem lehet más
okos és derék alattvalók részéről, mint az:
"IgenI"

Ámde ebben az igenlő feleletben is lehet
fokozat, amint a szeretetben s nagylelkűség
ben egyik szív a másikat felülmúlja.

És ez éppen Isten világtervében a legszebb
vonás. Tág teret nyit a nagylelkűségnek. Van
nak Isten országában becsületes lelkek s van
nak hősök. Az előbbiek beérik a kötelesség
teljesítésével, az utóbbiak mindenre, sőt több
re vállalkoznak, mint amire képesek, ideális,
nagy célok érdekében. Szent Ignác szerint
mindazok az alattvalók, akiknek csepp józan
eszük van, egyszerűen megajánlkoznak a nagy
és szent királynak szolgálattételre. Mert ha
ezt nem tennék, csak maguk bánnák meg.
Hiszen a kegyetlen ellenség, amely ellen kűz
deni kell, már nyakukban van, s jaj lesz a
legyőzötteknek. Szolgaság és szégyen lesz ju
talma gyávaságuknak. Viszont szabadság, be-
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esület és jólét kínálkozik, ha sorompóba áll
nak s felcsapnak a nagy király közkatonáinak.

Valóban a józan ész itt csak egy utat, egy
választást enged.

Ellenben a hősi lelkek, akiket a szeretet
hősökké avatott, nem számitgatnak. Feltétlenül
mindenre vállalkoznak és éppen azért minden
számításon felül ők is a nyertesek. Vajjon én
a parabolabeli királynak felhivására mit vála
szolnék? . .. Mit mond hozzá a szívem7 ...
Ezzel a válasszal tartozom mennyivel inkább
az igazi királynak ...

Z. A PARABOLA ALKALMAZÁSA

Ha megértettem s beláttam, mennyire mél
tányos, igazságos és szép dolog, hogya para
bolában, az adott helyzetben minden alattvaló
megteszi dicsö királyának a lehető legteljesebb
megajánlást és mindenestül, feltétlenül részt
vesz a nagy vállalatban, mennyioel inkább tar
tozom én mindezzel az igazi Királynak, Jézus
Krisztusnak. Mert hiszen az egész parabola
azért van oly mesterien megszerkesztve, s mint
óriási, ellenállhatatlan erejű rúgó beállítva,
hogy ezt a következtetést levonjam.

Jézus Krisztus! Vajjon nem király-e Ö
minden címen7 Vajjon nem neki adta-e az
Isten "a nemzeteket örökségül s a föld hatá
rait osztályrészül, hogy kormányozza azokat"?,

Ö az, akinek "ruhájára és ágyékára írva
vagyon: Királyok Királya és uralkodók Ura?"
"Akinek királysága véget nem ismer."

De már mint ember is!
Kinek fia? Annak a győzelmes Szűznek, aki

összetiporj a a kígyó fej ét. Akinek arcképét
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annyi jegyesi szeretettel és lelkesedéssel raj
zolgatta meg a Szentlélek az ószövetségi Szent
írás lapj ain, akire ráillenek a loretói litániá
nak magasztos címei, aki előtt meghajlanak az
angyali karok: "Ave gratia plena !" "űdvöz
légy malaszttal teljes!" Már az, akire az isteni
kegyelemnek egyetlen sugara esik, bájos és
szép, ámde ő malaszttal teljes! És akkor az
ő Fia, akinek kegyelméből ö is az, aki!

Nézzük Jézust magát! Ó, itt képzeletünk nem
tud túlozni! Csak vessük itt térdünkre magun
kat előtte, mint a három szent bölcs: "Jertek,
imádjuk őt!'" Ö erős és hatalmas. Ujjain hordja
a világot és kiméri az idők lépteit. Nem hal
meg és nem felejtik el őt soha: Ö "az örökké
valóság halhatatlan királya"." Micsoda szív,
micsoda szellem, micsoda jellem! Hasonlítsuk
csak vele össze a parabolabeli király alakját!
Mennyire elmarad mőgőttel Mily fenséges Iehe
tett Adám a bűnbeesés előtt! Mily szép, jó,
bölcs, erős és szent és kegyelmekben gazdag.
De határtalanul nagyobb a második Adám.
Ehhez a Naphoz képest az első Adám csak
pislogó pásztortűz.

Ö az én Istenem és saját szava szerint egy
ben barátom és testvérem, "ki szeretett engem
és önmagát adta értem"."

És mivel különösen egyénileg szeret engem,
azért hív névszerint: "Kövess engem !""

Meghívott születésem napján, a szent ke
resztségben, első szentáldozásomkor, a szent
bérmálásban, mikor azt mondta a püspök által:
"Megjelöllek téged a kereszt jelével!" Azután
esetleg hivatásom, fogadalmam, felszentelésem
által. Ó, mily zuhatagai a reám hullott kegyel
meknek! Mennyi előleg, mennyi zálog, hogy
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egészen az övé legyek és teljesen az ö köve
tésére szánj am, szenteljem életemet.

Beszélgetés az Úrral. Már előre megaján
lom magam neki, hogy őt azon a pályán, ame
lyen megtestesülésében megindul, szorosan
követem.

, Lk. 9, 59. - a Mt. 8, 19. - a Mt. 9, 35. 
1 2. zs. B, 9. - ' Jel. K. 19, 16. - " Lk. 1, 33. 

Lk. I, 28. - ' 94. zs. 6. - u I Tim. I, 17. 
H' Gal. 2, 20. - n Lk. 9, 59.
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ÁDVEHT MÁSODIK Hm

VIII

KRISZTUS ORSZÁGA II.

VASÁRNAP

Az előgyakorlatok, mint az előző elmél
kedésben.

l. A PARABOLA

Rövidesen ismét igyekszem képzeletemmel
megfesteni a parabolabeli király magasztos
alakját. Ilyen fejedelem sohasem élt. Mert a
történelmi alakok között egyetlenegy sincs,
akit az üdvözítö ideális egyéniségével össze
mérni lehetne. Tehát bölcsebb, mint Salamon,
szentebb, mint Dávid, buzgóbb, mint a mi
Szent István királyunk, lovagiasabb, mint Szent
Lászlónk, szüziesebb, mint Imre herceg vagy
Eduard király. Ha Atyja nem is tette volna
meg öt a mindenség Urává, jelleme, tulajdon
ságai avatták volna azzá.

Hallom aztán a királynak az összes alatt
valóihoz intézett felhívását, amely oly mél
tányos és hozzá oly kecsegtetö, Látom aztán
a felhívás óriási hatását. Elvonul lelki szemem
előtt a kereszteshadak története. Aránylag
mily keveset ígérhetett a népnek egy Damiani
Szent Péter, egy Szent Bernát, és íme mégis
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milyen óriási hatást keltettek. Még a pásztor
kürtök is rnegszólaltak, jelezve, hogya nagy
toborzó, Bernát alakja feltűnt a látóhatáron, s
nem tudtak elég piros posztót előteremteni,
annyian kívánták keblükre a keresztet. Gondol
junk egyes népek szabadságharcára . " Igy a
mienkre, mikor a magyar Tirteus eldalolja: 
Sehonnai, bitang ember, aki a hazáért halni
nem mer ...

2. MENNYIVEL INKÁBB 11

Vessük aztán tekintetünket az isteni Ki
rályra, Jézus Krisztusra!

Mennyivel inkább megérdemli, sőt kiköve
teli a lelkesedést és szeretetet!

Mennyivel inkább felcsiholja a hő vágyat
és szomjat utána menni, őt követni árkon
bokron át, feltétlenül! Próbálj uk most már ki
aknázni e néhány szóban: "Quanto magis l"
"Mennyivel inkább r" - rejlő óriási energiá
kat.

a) Milyen óriási lelkesedést tud kiváltani
egy-egy ember, akiben honfitársai reményeiket,
vágyaikat megtestesülve látják! Vezérüknek
tekintik, mint Mussolinit az olasz, Hitlert a
német. Fogalomma válnak, mint Platon a böl
cseségé, Spartacus a szabadságé. Nevükhöz,
személyükhöz szeretik fűzni egy új korszak
hajnalát, az emberiség haladásának, boldogu
lásának új epochaját.

És csakugyan, hány ily kiválóság ébreszti
fel sokakban a szunnyadó energiákat, mint
ahogy az emberi tudás és ügyesség kényszeríti
a tehetetlen, élettelen széndarabot, hogy izzás
ba jöj jön, hogy sugározzon. világítson, villám-
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gyorsan hajtsa a járműveket s röpítse a gon
dolatokat.

Ámde mindezek az alakok együttvéve sem
jöhetnek számba s még hasonlításra se érde
mesek, ha őket Jézus Krisztussal ősszemérjük.

Ö csakugyan két részre bontja a világtör
ténetet, és időkfeletti alakja benyúlik az egész
örökkévalóságba.

Tehát mennyioel inkább Ö az, akit szeretni
és követni érdemes!

Ez a .snennvioel inkább" adta meg az apos
toloknak az odaadást, a vértanúknak a hősies
erőket, a hitvallóknak, szűzeknek a végsőkig
való kitartást.

Néhány, az emberi életből s a természet
ből vett hasonlat a dolgot talán még jobban
megvilágítj a.

b] Milyeszményileg szép pl. a jó barátság itt
a földön.

Gondoljunk pl. arra a szeretetre, amely
Dávidot Jonathánhoz fűzte, vagy amely Szalézi
Szent Ferenc és Chantal Szent Franciska szí
vét egybekapcsolta, akiknek lelkét holtuk után
de Paul Szent Vince mint két tűzgolyót össze
olvadni látta. Ámde mi ez Jézus barátságához
képest? Szépen jellemzi ezt a keresztény Bölcs:
"Mikor Jézus jelen van, minden jól megven
és mi sem látszik nehéznek ... Ó, áldott óra,
amikor Jézus hív a könnyektől a vigasságra.
Mit adhatna az egész világ Jézus nélkül? Jé
zussal lenni édes paradicsom. Ha Jézus veled
van, nem árthat neked semmi ellenség. Aki
Jézust megtalálta. nagy kincset talált, sőt a
legnagyobb kincset minden kincs felett. "2

Tehát: Mennyivel inkább!
c] Hogyan tudja az anya szeretni gyerme-

50



két! Mily aggódó gonddal viseli szrven il 10
atya gyermekei sorsát! Ámde ha a szűlő meg
feledkezni tudna gyermekéről, "Én még akkor
sem feledkezném meg rólad" - mondja az Úr.
Az Eucharisztia maga az örök emlékezés. Reá
mennyivel inkább illenek az igék, amelyeket
a költő az édesanyáról mond:

Ó, a sír sok mindent elfed,
Bút, örömet, fényt, szerelmet,
De, ki gyermekét szerette,
Gondját a sír el nem tette.

Tehát tnennyioel inkább érdemel Urunk sze
retetet, igényel követést.

d) A sokaktól istenített természet szépsége
de mennyire elhalványodik megette!

Ott vannak a csillagok. Mily szép a resz
kető fényű hajnalcsillag!

Ámde mennyire felülmúlja ezt a csillagot
az, aki magáról mondja: "Én vagyok ... a fé
nyes hajnali csillag."•

Pál apostol látta a korabeli világ összes
szépségét, Látta még az ószövetségi fenséges
istenszolgálatot. látta Rómát és Athént s a régi
klasszikus kultúra művészi alkotásait. De rni
kor feltűnik lelke egén ez a csillag, mindent
felejt, sőt, mint maga mondja: Mindent vesz
teségnek tart s szemétnek tekint, ha azt Jézus
Krisztus ismeretével összehasonlítja, akiért 
csakhogy őt megnyerje - kész mindent elszen
vedni"

Tehát: Mennyivel inkább Jézus Krisztus,
mint bárki más a világon.

e) A csillagnál ragyogóbb a nap. Ámde a
nap is valóságos éjtszaka ahhoz képest, aki
méltán azt állítja magáról: "Én vagyok a világ
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világossága, aki engem követ, nem jár sötétben,
hanem övé lesz az élet világossága.!" Még ma
gáról az oly nagy tekintélyü Keresztelő Szent
Jánosról is azt vallja az evangélista: hogy ő
"nem volt a világosság, hanem (azért jőtt) ,
hogy tanuságot tegyen az (igazi) világosság
ról ... aki megvilágosít minden világra jövő
embert",'

Tehát mennyioel inkább Jézus Krisztus,
mint bármely más teremtmény.

f) Szép a virágszál, elbájol színével, illa
tával.

De Jézus a legszebb virág, amely valaha
virult a földön.

Ö a leggyönyörübb hajtás Jessze törzséből,
a legszebb liliom, "pompásabb, mint a palást,
amelybe egykor Salamon öltözött".'

Tehát mennyiuel inkább Ö!
Mit jelent a forrás a sivatagban, egy-egy

kút tropikus vidéken. Csatákat vívtak a régiek
az ilyen kincsnek bírtokáért.

Ámde Jézus az igazi forrás, akiből "élő
víz folyói fakadnak",' Ö "az örök életre szö
kellő vízforrás"," aki magához hivogatj a, édes
geti a kegyelemre, üdvösségre szomjazó lelket.
"Ha valaki szomj azik, jöj jön énhozzám és
igyék.""

Tehát: ..Quanto magis", ..Mennyivel inkább"
Jézus, mint a földi élet minden előnye, öröme!

3. "HA VALAKI UTÁNAM AKAR
JÖNNI, VEGYE FEL KERESZnlT"12

Ki ne választaná ezt a Krisztust, ki ne kö
vetné őt, ha ez nem járna egyben keresztjének
hordozásával is? Ámde ez a múlhatatlan fel-
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tétel: "Ne kívánja, hogy jobb dolga legyen,
mínt nekem." Minden nagy munka, főleg hadi
vállalkozás sok strapaval. nélkülözéssel, ve
széllyel és szenvedéssel jár, borzalmasan ne
héz a mi kevélységtől és érzékiségtől beteg és
legyengült emberi természetünknek.

Senki emberfia erre magát rá nem szánná,
hacsak egy ilyen elbájolóan kedves Vezér nem
lelkesítené és bátorítaná. Ezért oly fontos a
Vezérnek minél bensőbb ismerete s hogy az
a "mennyivel inkább" bennünket szinte meg
részegítsen. Jézus nagyon jól tudta ezt, s azért
áll katonáinak élére. Nem azt mondja: "Előre'"
"Hanem azt, hogy "Utánam!"

Jóeleve rászánom tehát magamat Krisz
tus országának kiépítésére magamban, az ál
tala adandó programm szerint, nem riadva
vissza nehéz s meredek utaktól sem, amelyeken
Ö jár előttem, hordozva keresztj ét, léte első
pillanatától egészen míg csak lelkét ki nem
leheli.

Beszélgetés az Úrral ígérve és fogadva, hogy
zászlaj ához szegődörn és ahhoz soha hütelen
nem leszek.

1 V Ö. Síerp: Hochschule der GottesIiebe I.
- a Kempís: Kr, köv. II. 78. - 3 Iz. 49, 15. 
• Jel. k. 22, 16. - e V. ö. Fíl. 3, 8. - • Jn. 8, 12.
- T Jn. 1, 8. 9. - s V. ö. Mt. 6, 29. - ' Jn. 7, 38.

II Jn. 4, 14. - 11 Jn. 7, 37. - ra Lk. 9, 23.
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ADVENT MASODIK HETE

IX

KRISZTUS ORSZÁGA III.

HÉTF6

Előgyakorlatok. mint az előző elmélkedé
sekben.

I

"Képzeljük az emberi, de Istentől kiválasz
tott királyt, akivel szemben az összes keresz
tény fejedelmek s népek tiszteletre és hadi
szolgálatra vannak kötelezve." Igy Szent Ignác.
A Szent egészen korának gyermeke. Éppen a
középkor végén (1491) született. Még át van
hatva a lovagias eszmékke\' amelyek a keresz
teshadjáratoknak voltak szent és értékes örök
ségei.

Nevezetesen a középkorban mintegy cáfol
hatatlan dogma, hogy a világon csak két fő
hatalomnak kell lennie: az egyházinak s a vilá
ginak. Az egyházit magától érthetően a Szerit
atya, a római pápa mint Krisztus földi hely
tartój a képviseli. A másikat, a világit pedig a
"római császár", akit Isten azért ruházott fel
karddal, hogy Isten országát, az Egyházat vé
delmezze. A többi király, fejedelem, herceg,
gróf és báró tőle függésben van. Ez az eszme
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motoszkált Napoleon fejében is, amikor ma
gát 1804-ben Párizsban VII. Pius által császárrá
koronáztatta. Hogy mit jelentett a császár a
középkorban, megmutatták a kereszteshadjá
rátok. Mikor egyszer a császár megszólalt és
kijelentette, hogy kész sereggel a Szentföld
visszahódítására indulni, az egész Európa
örömkitöréssel üdvözli és melléje áll. És ke
resztül viharzik az egész kontinensen, minden
nyelven a jelige: "Ezt Isten akarja!" És a férj
kiragadja magát forrón szeretett hitvese karjai
kőzűl, az atya ott hagyja síró-rívó gyermekeit,
a vőlegény jegyesét és keresztet öltve csatla
kozik a seregekhez. Pedig merész, valószínű
leg sikertelen vállalatról volt csak szó, amint
a kereszteshadjáratok egész sorozata igazolta.
Szent Ignác elött tehát ez az ideális kép lebeg,
mikor ismert paraboláját megalkotja.

De térjünk át az alkalmazás elmélyítésére.

II

Elgondolom, amint az édes üdvözítő ked
ves hiveit s alattvalóit kűlön-külön magához
hivatja. Tehát engem is megidéz, hogy tervei
be avasson s a részvételre szelíden, kedve
sen - jelleme szerint - íelhívjon.

Még nem tudom, miröl van szó, de már
eleve meghánytam-vetettem magamban, bármit
is kér majd tölem az én jóságos Istenkirályom,
mindenre a legkészségesebb odaadással vállal
kozom: "Mester, követlek Téged, bárhova
mégy." Hiszen nekem okom s neki jogcíme van
erre bőségesen. Nevezetesen :

al Teremtménye s feltétlen tulajdona va
gyok. Hozzá még, rnikor veszendöbe mentem,
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drága vérén visszavásárolt. S igy kettős címen
az én feltétlen birtokosom.

b) Azután az ő elbűvőlö tulajdonságai,
lángész, hős és szent egy személyben. Milyen
vonzóerő hiányzik belőle? Jézus ellenségei nem
ritkán azzal érvelnek, hogy az ő - evangélis
ták által megfestett - képe oly fenséges, oly
bájos és oly utolérhetetlenűl szép, hogy ilyen
ember nem létezhetett. Fordítsuk ellenűk tu
lajdon érvűket! Jézusnak az evangéliumokban
megalkotott képe oly nagyszerű, hogy azt né
hány, elég műveletlen, tanulatlan halász soha
a saját fejéből ki nem találhatta volna. ök csak
kopírozták a látottakat.

c) Továbbá jótéteményei, amelyeket a ter
mészet és kegyelem rendjében reám árasztott.

d) Végűl még egyet! Gondoljuk el az ese
tet: Tábornok elárulta a királyát. Kitudódik,
börtönbe kerűl, s ott várja az utolsó éjtszakán,
hogy másnap rajta a halálos ítéletet végre
hajtsák.

Iszonyú lelkitusáiban egyszercsak felpat
tan a börtönajtó sbelép ... maga a király. Ge
nerális! - szólal meg - vétked galád, de tu
dom, hogy szíved oroszlánszív. Mit szólnál ah
hoz, ha én neked most visszaadnám rangodat
és kardodat? Királyom, - felelné erre a katona,
fejedelme lába elé borulva - akkor egészen
tied lesz kardom és életem ... Nemde az én
esetem ez? Mit és hányszor vissza nem kaptam
már az én jóságos Istenkirályomtól, annyi, ta
lán szégyenletes, hűtelen árulás, bukás után? l
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A lelhívás

A kihallgatásban reám kerül a sor, Isten
királyom elé bocsátanak. Meghatottságtól re
megve borulok eléje: ,,Itt vagyok, hívtál."
"Szólj Uram, mert hallja szolgád."

És az Úr megszólal: Hatalmam alá akarom
hajtani a földet! Le akarom győzni összes el
lenségeimet, én, "aki igazságot beszélek, és a
szabadítás harcosa vagyok",'

Ó tedd, Uram! hiszen jogod van ahhoz és
győzelmed ellenségeidnek is csak üdvöt jelent.
Ámde mondd is meg, Uram, kik a te ellenségeid,
hol vannak, hogy velük érted és veled harcba
szálljak, ..

Az Úr erre szelíd és részvétes komolyság
gal reám nézve folytatja: Ezeket az ellensé
geket ne kivüled keresd, ne az őrdögre, világra
gondolj! Ezek neked mit sem árthatnak amazok
nélkül, amelyek tebenned vannak. Az igazi el
lenség: a te kevélységed és érzékiséged, a te
világias, élvvágyó, gőgös éned, rendetlen ön
szereteted. Ezek az én ellenségeim, mert én
maga vagyok a Tisztaság és Igazság. Nekem
ugyan ezek nem árthatnak, de igenis tönkre
tehetnek téged, elrabolhatnak téged tőlem, le
szakaszthatnak örökre szívemről. Ezek a szülői
összes vétkednek, ezek benned a rendetlenség,
ezek benned "a világ". Ezt kell legyőznünk,
megsemmisítenünk ! A csata ugyan igen ádáz
és heves. De ne rettenj vissza! Hiszen én 
ígéretem szerint - veled és érted, a harcélen
küzdök .. ,

De hogyan, Uram? Nem értem I Te magad
akarsz ezekkel az ellenségekkel szembeszállani,
tulajdon személyedet a harc tüzébe dobni, mi-
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kor pedig ezek neked, aki, mint mondod, maga
a Tisztaság és Igazság vagy, mit sem árthat
nak? Te akarod ily drága áron dicsőségedet
kivívni s országodat meghódítani?

Bár vakitó fényű, de tiszta ígazsággal ál
lunk szemben.

"Hát nem ezeket kellett szenvednie Krisz
tusnak, és úgy menni be az Ő dicsőségébe?"
- mondja jó Urunk maga.

Miért "kellett?" Talán kényszerítette va
laki? Ó nem! Hiszen ő "az előtte levő öröm
helyett (tehát önként) keresztet szenvedett,
nem törődvén a gyalázattal!"5

Talán azért tette ezt, hogy megváltson en
gem, elégtételt nyujtva Atyjának? Erre elég
lett volna egyetlen vér- vagy könnycsepp,
egyetlen sóhaj.

Tehát a szeretet túlzásával állunk-e szem
ben. azzal, amit az Apostol "Isten oktalansá
gának nevez Z'" Lehet! De már ez mennyit
mond, mily indítóok a viszontszeretetre s után
zásra! De ugyanez az "oktalanság" az Apostol
szerint "bölcsebb az embereknél".'

Tudja Isten nagyon jól, mit cselekszik.
Részvéttel látja, tudja, hogy az emberi termé
szet mitől beteg. Az áteredő bűn a kevélység,
az érzékiség sebét ejtette rajta. Ettől lázas,
ettől hánykolódik szüntelen.

De legalább tudná, ismerné s ne tagadná
le a betegségét! Bár hajlandó volna gyógyulni!
Hasztalan! A homopatia itt mit sem segíthet.
Itt csak az operáció, a hideg vas, vagyis a meg
aláztatás, az önmegtagadás, a szenvedés ment
heti meg az életét. A beteg azonban erről tudni
sem akar. még a hallatára is sikoltoz. Hát még
mit tenne akkor, ha magát a "megváltót", a
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"doktort" is csak dicsöségben és gyönyörben
látná maga elött kéjelegnil Hinne akkor a saját
betegségében?

Az isteni Megváltó tehát, hogy meggyözze
betegét a baj létezéséröl és az operációnak, az
alázatosságnak, tisztaságnak, önmegtagadás
nak, a szenvedésnek szükségességéről, és hogy
arra felbátorítsa, elöbb magamagán hajtja végre
ezt a fáj dalmas mütétet s aztán így szól a be
teghez: Lám, én is kibírtam. nosza, essünk át
rajta! menjünk neki!

Claudius császár impériuma alatt Poetus
szenátort halálra ítélték, de rábízták. hogy az
ítéletet magán végrehajtsa. A szenátor ingado
zik, visszaborzad. Mire felesége, Arria, kira
gadja a kardot kezéböl és a saját keblébe döfi.
Aztán a véres kardot urának nyujtva, remegő,
kékülö ajakkal így szól: "Sume, non dolet",
"Vedd, nem fáj r"

Igy nyujtja nekem is az én jó Uram az ön
megalázásnak. önmegtagadásnak saját vérébe
mártott. saját példájával rnegszentelt kardját,
hogy engem felbátorítson. fellelkesítsen: "Vedd,
nem fáj l" A szeretet irántam majd megédesíti
azt. Ezekután megint csak reám vár a felelet,
ami nem lehet egyéb, mint nagy megajánlás.
hogy Uramnak nyomába lépek, a megtestesü
lésétől fogva a sírig adott példáját követem,
utánzom, a nagy csatát önmagam ellen hősie
sen megvívom, Ámde ezek a megajánlások ne
legyenek csupán regényes elképzelések, hanem
menjenek át az életbe, vágjanak bele az ele
venbe. Hiszen önmegalázásra, önmegtagadásra
nyílik minden pályán, minden helyen, minden
helyzetben, minden nap böven alkalom.

Beszélgetés az Úrral: kérem kegyelmét ah-
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hoz, amire a lelkiismeret, a szeretet, a kegyelem
emez elmélkedéssel kapcsolatban ösztökél és
lelkesít.

1 Mt. 8, 9. - ' I Kir. 3, 9. - 3 Iz. 63, 1. 
• Lk. 24, 26. - • Zsid. 2, 2. - • I Kor. 1, 25. 
, U. o.
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ÁDVEHT MÁSODIK HETE

x

KRISZTUS ORSZÁGA IV.

KEDD

Az előgyakorlatok. mint az előző elmélke
désekben.

l. AZ EGYSZERO MEGAJÁHLÁS

Újra, meg újra átgondolom a parabolát,
hogy abba a "mennyivel inkább"-ba bele
ágyazott hatalmas rugót magamra minél erőseb
ben hatni engedjem. Ez a megfontolás kétség
telenül kitermeli bennem a megajánlkozé st.

Csak az a kérdés, hogy ez minő mérvű,
mennyire nagylelkű?

Lehet egyszerű, amely - mint Szent Ignác
mondja - a józan ész követelménye, s lehet
hősies, amely a lelkesedő, szerető szivnek az
igénye.

Vegyük mindkettőt sorra.
Az egyszerű megajánlás. Szent Ignác ezt

olyannyira természetesnek tartja, hogy sajnál
reá sok szót vesztegetni. Megy tovább - szivét
követve - a nagy, a hősi megajánlásra,

De mi ne siessünk annyira.
al Miben is érvényesül ez az egyszerű meg

ajánlás? Már ez is magában foglalja a fel-
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tétlen hódolatot a Teremtő előtt. Magába zárja
a szent közömbösséget a Gondviseléstől reánk
rótt minden sorsalakulattaI szemben. Megköve
teli a kötelességnek, szabálynak feltétlenül hű
s pontos megtartását, ahogy arra egy Berch
mans Szent János példát adott.

b] Ez ugyan még csak defenzíva, védekező
álláspont minden bűn és hiba ellen, de már
is tiszteletreméltó magaslat, amelyre ugyancsak
nem csekély önmegtagadás árán jut fel az em
ber. Mert lélektani törvény, hogy aki csak vé
dekezni akar és sohasem megy át az offen
zívába, állását a hatalmas ellenséggel szemben
soká meg nem tartja. Igy pl. ha valaki evésben
ivásban mindíg elmegy a mértékletesség végső
határáig, az ilyen itt-ott bizonyosan túlmegy
azon.

Miért is az egyszerű és hősies megajánlás
nem annyira a tárgyban, mint inkább a fokban,
meg a motívumban különböznek egymástól.

Az előbbi a józan észből meríti, a második
a szívéből veszi az indítóokokat és éppen
azért hatalmasabb energiákkal is dolgozik.

Nézzek itt mindjárt körűl. Vajjon a kevély
ség és érzékiség elleni harcban hallgatok-e
mindíg józan eszemre? Nem maradok-e oly
kor a harcvonal mögőtt? Adja meg a fele
letet a Próféta: "Sok a mi gonoszságunk előt
ted, és bűneink ellenünk szólnak."

c] Óvakodnunk kell azonban, nehogy ez
bátorságunkat és bizalmunkat megtörje és a
nagyobbratöréstől kedvünket elvegye.

Minden hibáink, gyengeségünk s vissza
eséseink ellenére sem szabad lemondanunk a
magasabb aspirációkról. Annál is kevésbbé,
mert ha a tiszta szeretet s nagylelkűség szfé-
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rájába fel-fel nem szállunk, a józan ész állás
pontján sem maradunk soká. Akárhányunkat
egyébként már a hivatásunk s fogadalmunk is
kötelez nagy- és hőslelkű megajánlásra,

2. A HAGYLELKO MEGAJÁHW

Mi is az a nagylelkű megajánlás ? Offenzí
várói van szó, vagyis heves reakcióról, a szi
gorú, önkéntes, általános, állhatatos harcról az
élvvágyó, a kevély, önző, "világias én" ellen,
amely valamennyiünkben él, legalább lappang
s fészkelődik szüntelen.

Mit jelent most már ez a csata konkréten
nálam? A tökéletességre hivatott s talán arra
fogadalom által is kötelezett léleknél?

aj Reagálni, felvenni a küzdelmet az érzéki
"én" ellen annyit jelent, mint nem csupán meg
tagadni tőle a bűnöset. veszélyeset, túlságosat.
hanem sok megengedett ártatlan kielégülést
is, ha az nem szükséges. Nemcsak szívesen
elfogadni a kellemetlenségeket, szenvedést és
nélkülözést, amelyeket Isten küld reánk, - ez
csak egyszerű megajánlás volna - hanem
kérni és a lehetőség szerint keresni is azt,
amitől a természet visszariad. Nemcsak ül
dözni magamban minden fajtáját a nemtörő
dömségnek, a szabály és szerénység elhanya
golásának, - ez az egyszerű megajánlás 
hanem bátran túlmenni a szükség és illem által
megvont határokon, a minimumon, s nagyobb,
érezhetöbb. bevágöbb szenvedést, nélkülözést,
vezeklést is felvállalni, amennyiben azt az en
gedelmesség és magasabb érdekek megenge
dik.

b] Felvenni az olfenzívát a kevély "én"
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ellen annyit tesz, mint nem csupán elnémítani
annak követeléseit, elcsitítani a beteges és ér
zékeny ambíciót, tisztázni a szándékot, mi
kor hízeleg nekünk valami s jogos elismerést
arattunk, hanem amennyiben csak lehet és
szabad, magunkban megtámadni a velünk szü
letett gőgös természetet. Még precízebben:

1. A "kevély én" bennem nehézfejü és füg
getlenkedő. Az tehát nem volna elég, hogy az
ember megtilt magának minden külső és belső
ellenkezést a tekintéllyel szemben, engedi ma
gát vezettetni a lelkiéletben, a tanulmányok
ban, az adminisztratív ügyekben stb., nem kri
tizál, nem zúgolódik, nem bújik ki a figyelmez
tetés és dorgálás alól. Ez volna az egyszerű
megajánlás.

A nagylelkű megajánlás átmegy az offen
zívába. Keresi tehát, hogy hibáira figyelmez
tessék, jelentkezik a direkcióra, az engedel
mességre, még ha megaiázó is, sőt éppen azért!

2. A "kevély én" érzékeny és ingerült. Elég-e
tehát nem engedni a bosszúvágynak. a meg
toriásnak, elkedvetlenedésnek, mikor az ön
szeretet megsebesült? Nem! Ez csak egyszerű
megajánlás volna. A hősi megajánlás itt úgy
érvényesül, hogy az ember távol a dactól. nem
kerüli, hanem felkeresi azokat, akik megaláz
ták. Igy akar diadalmaskodni a természet for
radalmán s eifojtani az ellenszenvet, amely
rendesen eloszlik, ha valakit igazában meg
ismertünk.

3. A "kevély én" önző, uralomvágyó. irígy
és versengő. Ez ellen hősiesen küzdeni any
nyit jelent, mint nemcsak mást ki nem ak
názni, mást fölényes, megvető magatartással
vérig nem sérteni, hanem kedves szolgálat-
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készséget tanúsítani mindenkive1. Annyit tesz,
mint mindenben másnak engedni és kívánni
az elsőbbséget, szívünkben mindnyáját ma
gunknál többre értékelni, tiszteletben és be
csületben tartani.'

Annyit tesz, mint nem minden kellemetlen
séget lerázni magunkról, hanem "magunkra
vállalni s gondolni másokkal". úgy, ahogy ezt
Urunk tette, aki elmondhatta méltán magáról:
"Én úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál."
Annyit jelent, mint azzal a lelkülettel lépni
valamely rendbe, egyesületbe, mint aminővel
Urunk jött erre a világra: "Az Emberfia nem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy
ő szolgáljon."

Ime, ez volna a hősi, a nagylelkű megajánlás,
s egyben előkészület egy még nagyobbra, ha
ugyan Isten azzal kitüntetne minket, t. i. hogy
Neki és Érte a vérünket és életünket is oda
adjuk.

E nagy megajánlás nélkül az egész Krisztus
Király-elmélkedés csupán szép álom s lelki
lovagregény, minden hatás nélkül az életre.

3. IHDITÓOKOK

Csak kettőt vegyünk ezúttal szívünkre a
sok közül. Egyik:

al a becsület.
Jézus Krisztus, a mindenség Királya előtt

áll a földkerekség a kétezer milliónyi lélek
kel. Ezek közt hány a keresztény, hány a ka
tolikus, hánynak jutott a hivatás-kegyelem Is
tennek különösebb szolgálatára, a tökéletes
életre?

Ha Isten engem evvel megtisztelt. megbe-
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csült, vajjon összeférhet-e becsületérzésemmel,
hogy én az elől csupa lomhaságból. kényelem
szeretetből kitérjek? Vagy mibe is helyezem
az én dicsőségemet, ha nem abba, hogy Jézust,
a lábnyomát követem és az ügyét még testem
mel is védem?

Minden egyéb dicsőség reám inkább csak
szégyen.

b) a szeretet.
Vajjon letagadhatom-e, hogy Jézus engem

szeret, éspedig jobban, mint sok százezreket?
Hiszen több jót kaptam tőle, mint ezrek
együttvéve.

Ha tehát engem is megkérdez Krisztus,
rnint azt Péter apostollal tette: "Jobban sze
rétsz-e engem ezeknél ?'"

A jelen körülmények közt most már szé
gyen volna azt felelni csak, ami a bukása foly
tán nagyon szerénnyé lett Péternél annyira
érthető: - "Uram, te tudod, hogy szeretlek Té
ged."•

Nem! Mi ezzel nem érhetjük be. Mi, akik
számtalanszor többet kaptunk Urunktól, mint
sokan mások, viszont jobban is akarjuk Öt sze
retni az átlagkeresztényeknél és következőleg
nemcsak egyszerűen, hanem teljes odaadással,
nagylelkűenés hősiesen akarjuk Öt követni.

Mikor Dávid király hálátlan fia, Absalom
elől néhány hívével menekült, az idegenből ide
szakadt Etaj is követte őt. A királyt meghatja
ennek az idegennek ragaszkodása, amikor ő
tulaj don fia elől kénytelen menekülni. Éppen
azért igyekszik öt lebeszélni s arra bírni, hogy
csak maradj on otthonában. Hiszen őt veszély
úgy sem fenyegeti. Mire a Gétböl ideszakadt
Etaj a hűségnek ezt a klasszikus nyilatkozatát
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teszi: "Az Úr életére és a te életedre mondom,
uram, király, hogy bárhol leszesz, uram, király,
akár a halálban, akár az életben, ott leszen
szolgád is. II,

És én? Nem idegen, hanem annyi címen az
övé, mikor Uramat a saját érdekemben a Gol
gotára Ielhágni látom, otthon maradjak, vagy
csakis annyira kövessem Öt, amennyire ez múl
hatatlanul szűkséges?

A nagy megajánlás
Szent Ignác ekkor a mennyei udvar elé szó

Iít, kifejezve ezzel a pillanat fontosságát s ki
hatását idöre és örökkévalóságra. Itt teszem
meg önmagamnak végleges és visszavonhatat
lan megajánlasát. Ünnepélyesen kijelentem
Uram, Istenem előtt, hogy ezentúl, inkább mint
eddig valaha, magamat az Ö tulajdonába át
adom s az ö feltétlen rendelkezésére bocsá
tom. Felveszem a kérlelhetetlen csatát kevély
és érzéki természetem, mint az ö ellensége, az
én ellenségem ellen. Nevezetesen magamra vál
lalom a megaláztatásokat és a szegénységnek
érezhetöbb hatásait is, ha Isten ily sorsra hiv
s arra kijelöl. A Kálváriára induló Szent Fiá
nak nyomába indulok, mert soha többé, egy
pillanatra sem kivánom, hogy nekem jobb dol
gom legyen, rnint neki volt.

Beszélgetés az Úrral, az imént meg tett fel
ajánlást formába öntve, hálálkodva neki, hogy
ehhez kegyelmet adott és kérve segítségét az
állhata tesságra.

l Iz. 49, 12. - ' Sz. Ignác 29-ik szabálya.
3 Lk. 22, 27. - • Mt. 20, 28. - e Jn. 21, 15. 
o Jn. 21, 15. - l II Kir. 15, 21.
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XI

KRISZTUS ORSZÁGA V.

SZERDA

Az e/ágyakoT/alok, mint az előző elmélke
désekben.

A parabolát is átgondolhatom a Krisztus
országa-elmélkedések egyike alapján. (I-Ill.)
A jelen elmélkedés az előzőkben adott indító
okokat bővíti ki.

l. JÉZUS IlRISnUS SZOROS
KÖVETÉSE MÉLTÁHYOS

Gondoljuk csak el, mennyi sóhaj szállott
az égbe, hány könny hullott a földre a Mes
siásért, míg végre négyezer év epedő vágyako
zását Isten betöltötte s egy Fiát a világra
küldte.

Az ég az áteredő bűn folytán zárva, a lelkek
milliói, még a legjobbak, legnemesebbek is on
nan kirekesztve. Istennek ismerete, az örök
életnek reménye még a választott népnél is oly
homályos. A tökéletességről, életszentségről, az
életnek legfőbb javairól a fogalmak oly halvá
nyak! A pogány népek milliói, bennük a mi
őseink pedig vigasztalan lelki éjtszakában bo
lyonganak. Jellemzi ezt az a párbeszéd, amely
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Plátó tanúsága szerint Krisztus előtt mintegy
400 évvel Szokratesz és tanítványa, Alkibiádesz
közt lefolyt.

"Atyám! - szólal meg Alkibiádesz 
mondd meg nekem, hogyan kell az istenséget
tisztelnünk?" Mire a mester: "Kedves barátom,
ezt csak maga az istenség mondhatná meg né
ked. Várnunk kell, míg a Legfőbb Lény bölcset
nem küld nekünk az égből, aki megtanítson
erre minket .. .'" Mire a tanítvány méla búval:
"Ó, bárcsak az én életemben küldené azt el,
be szeretném látni őt!"

Maga Arisztotelesz, az egyik legnagyobb
gondolkodó, akit a föld valaha hordott (384
322 Kr. e.] haldokolva megszólal: "Kétségben
éltem, kétségben halok meg, mert nem tudom,
hová rnegyek. Ó legfőbb Lény, könyörülj raj-
t

'"
am.

Nem esik-e meg a szívünk ezeken az oly
nemes s szép lelkeken? Ó, ha ezek Jézus Krisz
tust megismerték volna, de mennyire csüngtek
volna ajkán s mily lelkesedve követték volna
öt nyomon!

Ime! Jézus Krisztus itt van. Megnyitotta az
eget s megtanított annak legjobb útjaira s én
tétovázom, s csak amúgy unottan, ímmel
ámmal s csak annyira akarom őt követni,
amennyire ez múlhatatlanul szűkséges? Nem
árulna-e el ez nálam értelmetlenséget vagy
gyávaságot?

Méltányos tehát, hogy Jézus Krisztus meg
hívását elfogadjam s neki a nagy megajánlást
megtegyem.
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2. ]~ZUS KRISZTUS SZOROS KÖVET~SE
ARÁNYLAG KÖNNVQ ~S FELETTE ~DES

Főképen két körülmény teszi ilyenné. Mert:
al Az ő szoros követése nagy lelki béké

vel és vigasszal kapcsolatos. Éspedig minél
szorosabban követi valaki Öt, annál nagyobb
és mélyebb a békéje és vigasza.

Nagy és végzetes tévedés tehát, amelybe
nem ritkán még a tökéletességre törekvő lelkek
is beleesnek, hogy Jézus Krisztus követése
csupa lemondás, csupa kereszt! Legjobb cáfo
lat erre annak élete, akinek követéséről van
szó, Magának az úrnak is minden lemondása
és szenvedése mellett is megvoltak a maga
tiszta és mérhetetlen örömei is.

Lám, a világba léptekor, midön Vezérünk a
föld porondjára mint csatatérre lép, nyomban
felveszi a küzdelmet az érzéki szeretet és ke
vélység ellen. Hiszen - amint majd látjuk 
homály, szegénység, nélkülözés várja. Ámde a
tövisek mellett a rózsák sem hiányoznak. Ma
gát ugyan szinte a megsemmisülésig megalázza,
de közben dicsőségét hirdetik az angyalok. A
szegénységért kárpótolják öt szüz Anyja szí
vének mérhetetlen kincsei. A világ ugyan meg
veti, de viszont az emberiség elitje, Szent Jó
zsef, a tisztalelkű, jámbor pásztornép s Kelet
bölcsei leborulva imádják és hódolnak neki.

Az egyiptomi keserves számkivetésben is
élvezhette az egyszerű, de barátságos, békés
családi élet kellemeit.

Az apostoli élet küszöbén negyven napig
hőjtől, imádkozik és vezekel, s elszenvedi a
kísértéseket, de nyomban utána angyalok jön
nek, akik kiszolgálják, megvendégelik öt, s
dicsőítö énekben magasztalják gyözelmét.
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Sőt kimerítően fáradságos apostoli élete
sem nélkülözte az igazi örömöket. Voltak kel
lemes órák, amelyeket Lázárék kastélyában,
meghitt lelkek között tölthetett, no meg ott
volt az egyszerű népnek ragaszkodása, szere
tete, amely nyomon kísérte. Apostolainak szép
haladása is az ő iskolájában sokszor meg
vigasztalta.

Sőt a Tábor hegyén maga a mennyország
nyílt meg számára.

Nem is kell külön említeni, hogy Istennek
színelátásából állandó és mérhetetlen örömet
merített.

Ne csüggedjünk tehát. Adjuk bár magunkat
feltétlenül Jézus Krisztus legszorosabb köve
tésére, azért nem lesz a mi életünk sem csupa
keserűség.

Nem csalódhatott, aki magáról azt mond
ta: "Az én igám édes és az én terhem könnyű."
Egyetlen cseppje az isteni vigasznak bőven
kárpótol a világ minden öröméért, ha arról
Jézusért lemondunk.

Már csak azért sírni, hogy nem tudjuk
Jézust eléggé szeretni, mily édes! Hát még sze
retének vigaszával töltekezni ll!

A Szentek, mint Xavéri Szent Ferenc, ké
rik az Urat, hogy mérsékelje vigaszát, mert
összeroskadnak alatta.

A könnyben, vérben úszó ősegyház nem tesz
szemrehányásokat neki, hogy érte, miatta gyer
mekeinek ennyit kell szenvednie, hanem inkább
öt mint Orfeust festi katakombáinak falára,
mint akinek Szíve az a hárfa, amellyel még a
köveket is meglágyítja, a fenevadakat is meg
szelídíti. Ha Jézus Krisztus követése csupa
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keserűség volna, ezt a rejtélyt lélektanilag nem
lehetne megfejteni. A félelem és fenyegetés ily
hatásokat nem tud kifejteni. Szépen mondja
Szent Agoston: liA bárányt zöld ággal csal0

gatod, a gyermeket pedig úgy, hogy diót mu
togatsz neki. És téged mi vonz? A szeretet.
Miért? Mert édes. Az ember az után indul, ami
gyönyörködteti."

Jézus szerelme volt az a bájital, amely annyi
milliót megrészegített, hogy követték öt Tebaisz
pusztaságába az apostoli utakra, a vérpadra.

Szent Paula és leánya, Eusztochium, bár
elökelö római hölgyek, de lemondanak a világ
fővárosának pompájáról, kényelméröl, Betle
hembe költöznek, hogy az Istenvezérnek, a sze
gény, alázatos és önmegtagadó Jézusnak láb
nyomába lépjenek. És mikor Paula elöször je
lent meg azon a helyen, ahol az Istenkirály a
világ porondján a kevélységgel és érzékiséggel
csatába szállott, mikor elöször csókolhatta a
jászolt, amelyet akkor még ott, a betlehemi
barlangban őriztek. így kiáltott fel: "Tehát arra
méltatott engem az Úr, hogy ajkammal érint
hetem a jászolt, amelyben az én Uram pihent,
abban a barlangban, amelyben Szüz Mária elö
ször imádta Gyermekét! Ez az én nyugvóhelyem,
mert itt az én Uram otthona." És húsz álló
évet töltött itt állandó harcban az érzékiség
és kevélység, a világias önszeretet ellen, az
Istenkirály nyomán.

Mi láncolta ide? Nem a kényszer, hanem
egy édes bilincs: a szeretet.

Mi rakja manap is sokakra a fogadalmak,
önkéntes cölibátus békóit, mi zárja rájuk a
klauzúra lakatját? Az édes hatalom, a szere-
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tet. Szeress és mindent megértesz, számodra
minden könnyű lesz.

b] Jézus Krisztus szoros követését köny
nyűvé és édessé teszi a nagy jutalom reménye
is. "Kincsed leszen a mennyekben.'"

Mintha látnám a keresztet cipelő édes űd
vözítöt. Közben a magasban megnyílik az ég.
És ő visszafordulva így szól hozzám: Gyerme
kem, kövess engem! Csak rövid útról van szó,
s tied az ég összes öröme, amelyet, nézd csak,
nézd ... ott fenn testvéreid már élveznek. Lám!
Hogyan integetnek feléd pálmáikkal. Ne légy
korcs utóda annyi szent testvérednek'

Ha mindezt testi szemmel látnók, mire ha
tároznők magunkat? Nos! és nem biztosabb
az nekünk, amit a hitünk mond, mint amit sze
münk lát?

3. )tIus SZOROS KÖVETÉSE SZÜKSÉGES

aj Meggyőződhetem abból, mert Jézus igaz
mondó. Ő állítja: "Ha valaki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét
mindennap és kövessen engem!'? "Aki nem
hordozza keresztjét és jön utánam, nem lehet
nekem tanítványom!'" A mi állapotbeli keresz
tünk, a legfontosabb kötelességünk a tökéletes
ségre való komoly törekvés, amely elképzel
hetetlen a rendetlen önszeretet, a kevélység és
érzékiség ellen állandóan vívott harc nélkül.

b] De az Úr Jézus végtelenűl jó is. Sokkal
inkább szeret minket, mint hogy szükségtelen.
kínos operációknak vessen minket alá. Amit
tehát tőlünk kíván, az nekünk talán az üdvös
ség, de mindenesetre a tökéletesség szempont
jából múlhatatlanul sziihséges.
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Beszélgetés az Úrral. megtéve elötte a nagy
megajánlást, miként az előző elmélkedésben.

1 Mt. 11, 30. - 2 Mt. 19, 21. - 3 Lk. 9, 23. 
• Lk. 14, 27.
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ÁDVEHT MÁSODIK HETE

XII

KRISZTUS ORSZÁGA VI.

CSÜTÖRTÖK

Előgyakorlatok, mint az elözö elmélkedé
sekben.

Ez az elmélkedés összefoglalja s kidombo
rítja az eddigi Krisztus Király-elmélkedések
anyagának gondolatait, vezéreszméit.

l. KRISZTUS SZEMÉLYE

Vessünk még egy pillantást a mi dicsőséges
királyunkra, Jézus Krisztusnak személyére.
Igazán olyan Ő, aminöt csak a szeretetszom
jas, lelkesedö, ideált keresö szívünk legszebb
álmaiban magának megalkothat.

Nem érezzük-e, hogy szükségűnk van vala
kire vagy valamire, aki vagy ami bennünket
vonz, bájol, örömmel tölt el, eszünket, szívün
ket, fantáziánkat kielégíteni tudja?

Ime, itt van Jézus Krisztus!
Kit lehetne vele még csak összehasonlítani

is? Ki pótolhatná őt az egész világon? fiA föld
királyainak fej edeime ö, ki szeretett minket
s megmosott bennünket büneinktöl a saját vére
által." Tehát nagy, fenséges, és mégis oly ked-
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ves és szeretetreméltó. Hiszen éppen ez kell
a mi szívünknek.

"Fején számos korona és ruhájára és ágyé
kára írva vagyon: Királyok Királya és uralko
dók ura....a

"Én vagyok az Alfa és az Omega, az első
és az utolsó, a kezdet és a vég. Én, Jézus ...
én vagyok Dávid gyökere és ivadéka, a fényes
hajnali csillag."

Gondoljunk a 44. zsoltárra. Ezt a való
ságos király-himnuszt már a zsidó hagyomány
is a Messiásra vonatkoztatta és magyarázta.

Megadják ebben a jelképes nászénekben az
ihletett szerzök a Messiás egész jellemrajzát
és országának tervezetét.

Már a prológ. az ajánlás milyen pompás:
"Szívem ünnepi szózattól árad, zengem dalo
mat a királynak. Gyorsíró vesszeje lett a nyel-..,
vem.

Majd aztán belekap a rajzba:
"Ékesebb vagy az emberek fiainál, kedves

ség ömlik el ajkadon. azért áldott meg téged
örökre az Isten."

Ámde ez a gyengédség legyőzhetetlen erő
vel párosul:

"Kösd fel derekadra kardodat, te hős." Ha
talma azonban ennek a hősnek nem a megfélem
lítés, hanem a szeretet és a szépség.

"Kelj utadra ékességedben és szépségedben,
haladj szerencsével és diadalmaskodjál a hűsé
gért, a szelídségért és az igazságért.'"

Ezek a messiási országnak alapkövei.
"Éles nyilaid népeket terítsenek le eléd, s

hatoljanak a királyelleneinek szívébe."
A szeretetnek és kegyelemnek nyilai ezek,

amelyek szíven találták Sault a damaszkuszi
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úton, az apostolokat, Magdolnát s az idők fo
lyamán annyi milliókat. Nem csoda, ha meg
hódítja a lelkeket.

"Királyleányok jönnek dicsőségedbe" (vagy
mint a héber szöveg mondja: "vannak a te drá
gaságaid között"). Arannyal átszőtt, sokszínű
ruhában a királyné (az Egyház) áll jobbodon."•
A szeritségnek és erénynek különböző színei az
Egyház ruházatán a szeretet aranyában olvad
nak egybe.

Ki ne lelkesednék ily kedves és szeretetre
méltó, hatalmas királyért, aki még hozzá nem
idegen, mert hiszen "a saját vére által mosott
meg bennünket bűneinktől".•

Különösen bennünk magyarokban nem ta
lálna Krisztus lelkesedő szívet, akiket az egész
világ lovagias nemzetnek tart, akiket az Úr
Jézus földi országának eleven védőbástyáivá
avatott a pogányság ellen s a legveszélyesebb
pozícióba állított, s akik valóban századokon
át dicsőségesen véreztünk a Krisztus-ország
ol talmazásában?

Ilyen vért örököltünk öseinktöl s ilyen ha
gyományokat.

Igen, mi szerettük Krisztust mindíg, mutatja
a történelmünk.

Viszont Krisztus is szeretett mindíg rnin
ket. Édesanyját adta Pátrónánknak. Adott ne
künk nagy királyokat, szenteket és hősöket.
Ezer éven át fenntartotta becsülettel ezt a
maroknyi népet a nemzetek nagy családjában.
Milyen kár, örökre kár, hogy milliók mondták
fel közülünk a hűséget Krisztus országának,
az Egyháznak, amelytől annyit kaptunk, s saj
nos, a sátán milliókat rabolt el Krisztustól. Van
bőven, akit vissza kell neki hódítanunk !
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2. A TERV

A munka, a terv, amelynek megvalósítására
Krisztus bennünket meghívott, kiválasztott, a
legnagyobb, legfenségesebb életfeladat. Ugyan
az, ami magának az Istenembernek az élethiva
tása, tehát magának Istennek célja, amelyet
a teremtésben kitüzött: az Ő dicsősége a hal
hatatlan lelkek üdvössége által. Miután a bűnt,
a szenvedélYt, a rendetlent, a ffvilágot" ma
gunkban legyőztük, s így Istennek országát
magunkba befogadtuk, ennek az országnak ha
tárait munka, fáradság, lemondás, áldozatok,
talán vérünk árán is ki kell terjesztenünk. Szó
val lelkeket kell hódítanunk. a Katolikus
Akciót az elméletből a gyakorlatba is átvin
nünk.

Lehet-e valami nemesebbet, magasztosabbat
elképzelni, valami dicsőbbet életcélnak kitüzni,
mint Isten dicsőítését s a lelkek üdvözítését?

Milyen boldog és szerenesés volna a világ,
ha már itt a földön Krisztus tanait és törvé
nyeit mindenki elfogadná, szerelmének meg
hódolna, az Ő Egyházának hűséges tagjává vál
nék! Mert ne feledjük, Krisztus egész gondo
latának egyedüli, kizárólagos hordozója és
megtestesülése a katolikus egyház.

3. KATOLIKUS EGYHÁZ

Milyen grandiózus, nagyszerű s fenséges
birodalom ez! Nincs hozzá fogható ország, nem
is volt, nem is lesz.

Nézzük a dinasztiáját, vérző, dicső uralko
dóházát, a pápaságot. Még az ellenség is, ha
nem egészen vak és elfogult, kénytelen előtte
hódolni s neki elismeréssel adózni. Mennyi
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vértanú, mennyi szent és bölcs ült már Szent
Péter székén s töltötte be Krisztus helytartói
tisztét!

Aztán minő fenséges ennek a birodalomnak,
Krisztus országának alkotmánya, szervezete,
kiterj edése, intézményei, eredményei, története I

Vegyük csak elő a földgömböt! Kísérjük Ii
gyelemmel kiterjedését és terjeszkedését, nagy
szerű munkáit és eredményeit az emberi nem
igazi java, üdve érdekében.

Végűl tekintsünk az égre és szemlél jük az
Egyháznak folytatását az örökkévalóságban! Ó
J ézus Krisztus országa, dicsőséges birodalma!
Milyen pompás dolog résztvenni a te terjesz
tésedben, csa táidban és győzelmeidben !

Mennyien öntözték már verítékükkel és vé
rükkel ezt a munkateret!

De azért maradt számunkra is munka bőven.
Nézzem ismét csak a földabroszt!

Mekkora üres, fekete foltokat látunk még
azon. Mennyi könnyet, verítéket és vért igényel
azoknak a foltoknak eltüntetése!

Ez a munka minket is megment. És ez sem
utolsó dolog! Reánk is babér és korona vár a
kifejtett munka és a hozott áldozatok arányá
ban.

Ha eddig is áldoztunk már valamit e célra,
megérte; ha ezentúl még többet áldozunk, meg
éri. Bármekkora befektetésnek megvan a biztos,
óriási, túl bő fedezete Krisztus gazdagságában,
jóságában, hatalmában, Szívében.

Aki Krisztus országáért dolgozni, fáradni,
áldozni kíván: "derék dolgot kíván"."

Beszélgetés az Úrral. Megismétlem a meg
ajánlást, nevezetesen az apostoli munkák ügyé
ben. Megígérem aztán neki, hogy az előző el-
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mélkedésekben felgyüjtött lelki energiákat most
már értékesíteni is akarom. Istenkirályomat
megtestesülése első pillanatától egész élete
folyamán követem. Adott példáját mintának és
zsinórmértéknek tekintem, s most már nyomá
ba indulok: "Mester, követlek téged, bárhova
mégy.'·u

1 Jel. k, 1, 5. - 2 Jel. k. 19, 12. 16. - • Jel.
k. 13, 16. - • 44. zs. 2. - • U. o. 3. - • U. o. 5.
- 1 U. o. 6. - • U. o. 10. - ' Jel. k, l, 5. 
,. Tim. 3, 1. - II Mt. 8, 19.
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---------------,-
ÁDVEMT MÁSODIK HETE

XIII

A MEGTESTESÜLÉS

A VILÁG K~PE KRISZTUS NÉLKÜL
(Kont.mpláció)

PÉNTEK

Miután Keresztelő Szent János missziós
beszédeit úgy lélekben hallgattuk, sa Krisztus
Király-elmélkedésekkel szívünket a nagy El
jövendőre úgy távolabbról előkészítettük, me
rüljünk most már a megtestesülés mélységes
titkának tanulmányozásába. Fontoljuk meg leg
előbb, mily óriási jótéteményt jelent az em
beriségre és így reánk is, hogy a második isteni
Személy felvette emberi természetünket, értünk
emberré lett. Élénken átérezzük ezt, ha meg
gondoljuk, mily sors várt volna az emberiségre
s így reánk is, ha a bűnbeesés után a megtes
tesülés be nem következik.

l. SZEMÉLYEK

Szemlélem földgolyónkat a rajta nyüzsgő
emberiséggel. Ime a bukott világ, ámde abban
a feltevésben, hogy nem kap Megváltót és így
a megtestesülés nem következik be. Az első
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Adám él tovább faj ában, leszármazottaiban, a
második Adám nem jött el, és nem is eljövendő.

Ebben a feltevésben kettő bizonyos. Először
odavan a mennyország, az istenlátás természet
feletti, mérhetetlen, örök boldogsága. Felfog
hatatlan nagy veszteség. A másik: a pokol ki
kerülhetetlen. Nem mintha a pokol az áteredő
bünért egymagáért kijárna, de tekintve az ál
tala teremtett helyzetet, erkölcsileg szinte
bizonyos. A szenvedélyek elleni csatában 
kegyelem nélkül - az emberiség túlnyomó
többsége halálos bünben élne és halna meg,
s szállna alá az örök büntetés helyére.

Azért mondja Szent Ignác: "mennek", "leszáll
nak", mintegy feltartóztathatatlanul a lejtőn
gurulva "a mélységekbe". [Lelkigyakorlatok.]

És minö ennek a világnak az összképe?
Hogy némi fogalmat alkossak magamnak, össze
kell gyüjtenem képzeletemben azokat a szo
morú vonásokat, adatokat, amelyeket az ókori
és modern pogány világ, az aposztata, forra
dalmár, kommunista világ feltüntet. De ezt a
képet még sötétítenem kell, mert a vonások
a megtestesülés nélkül még szomorúbbak vol
nának. Az ókori és modern pogányság, még
ha nem is tudott, illetőleg nem is akar tudni
róla, azért mégsem képes egészen elzárkózni
a meg testesülés jótéteménye elől. Ha tiltakozik
is ellene, mégis csak hat rá, müködik benne.
Gondoljunk pl. a katolikus morálra, katolikus
ünnepekre! Ki tudja magát azoktól egészen füg
getleníteni?

De képzeletben mindettől most tekintsünk
el. Nézzük a világot Krisztus nélkül, a bűnös,
szenvedélyeinek zsákmányul esett .maturát",
természetet.
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Bontsuk, göngyölítsük ki a képet.
Mily pazar változatosság s rninő siralmas

egység!
Különböző emberfaj ok: fehérek, feketék,

sárgák és vörösek, de valamennyit megméte
lyezte a közös eredete. Mindmegannyi Adám
fia, homlokán a bukás káini bélyege, szívén a
bünseb.

Civilizáció dolgában is minö óriási eltéré
sek: vado, barbár, nornád-, aztán megfinomo
dott élet a maga fényével, iparával, kereske
delmével, Iorgalmával, müvészetével, pol itiká
jával. Emitt sátrak, kunyhók, oduk, amott
Memphis, Babilon, Athén, Róma, London, Ber
lin és Párizs. Amde mindenütt korrupció, itt
durvább, ott fínomabb kiadásban. Nem nagy
a különbség, ha a koporsó kívülről mázolva
van, avagy aranyos.

Nagy a különbség vagyonban is. Egyesek
jómódban, gazdagságban kevélykednek, mellet
tük pedig milliószámra megvetett. lenézett,
számüzött szegények, kisemmizett munkástöme
gek. De valamennyi rabszolga, szegény s gazdag
egyaránt rabszolgája tulaj don szenvedélyei
nek, a bűnnek, az ördögnek.

Nagy a külőnbség személyes értékben, szel
lemben, jellemben, müveltségben, de egyeznek
abban, hogy valamennyi vak, nem ismerve a
legszükségesebb igazságokat. Mind képtelen a
természetfeletti jóra, érdemre, tehetetlenül
hajlik a rosszra, s magában hordja az örök kár
hozat csiráit.

Életükben váltakozik a béke és háború, sza
badság és deszpotizmus, szeretet és gyűlölet,
egészség és betegség a maga fájdalmával, re-
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ménytelen, komor óráival. Sírnak meg nevet
nek: "Az öröm vége a búslakodás....'

Jajgatás és nevetés, a vége pedig: "Sírás
és fogak csikorgatása." Különbözö életkorok.
A születés mire is jó ebben a hipotézisben? A
bűn szerencsétlenséggé változtatja Istennek
ezt az egyik legnagyobb ajándékát is.

És igazat kell adni a görög költönek: "Jobb
nem születni, de ha már egyszer születtünk,
jobb előbb meghalni." Vagy miként maga az
Egyház nagyszombaton az Exultet-ben énekli:
"Mert mit használt születnünk, ha meg nem
váltattunk volna." Egyszóval, tarka-barka kosz
tümökben az árnyalakok szomorú gyászmenete
ez. Egyesek őrülten, vakon rohannak, mások
tapogatódzva járnak, ismét mások kétségbe
esetten vonszolják magukat a tátongó örvény
be, a második halálba, a pokol torkába.

2. SZAVAK

Ezek az árnyak, kisebb-nagyobb színészei
az emberi nem tragédiáj ának, beszélnek is.

Hallgassuk, figyeljük csak a nagy különb
séget itt is, az akadémiai fényes és csiszolt
szónoklatoktól kezdve az útszéli korcsmák és
csapszékek beszédmodoráig. írazeológiájáig,
Sokféle stílus, de a legjobb esetben szószátyár
ság. Aztán szennyes, gonosz, elkeseredett, ha
zug szavak, istentelen káromlások durva nap
lopók és finom tudósok ajkán, szóban, írásban,
könyvekben, ujságokban, még a szalonokban is.

Százszorta inkább illett volna a megváltat
lan emberre az ige: "Hogyan szólhatok jókat,
mikor gonoszak vagytok? Hisz a szív bőségéből
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szól a szal ... a gonosz ember gonosz kincsé
ből gonoszakat hoz elö."

3. CSELEKEDITEK

Mit cselekszenek? Szent Ignác szerint ütik,
verik, ölik egymást. Küzdenek a létért vadul,
hevesen, egymásra vadászva, egymást fojtogat
va. Kegyetlen harca ez az egoizmusnak, fegy
verszünet nélkül. Ha itt-ott kimélik is egymást,
nem egyéb ez politikánál és finomított kiadása
az önszeretetnek. Ez az életbe átvitt darwiniz
mus, a fajoknak kiválasztása. Az erősebb,
életrevalóbb marad, a többi elhull.

Erőszak és csalás az egész világ. A mult
század egyik felkapott regénye két terroristá
ról beszél, akik egy emigráns párt, kik éppen
tengerre akarnak szállni, kézre akar keríteni.
De megjárják. iszapos mocsárba keverednek
s abban elmerülnek. Az erősebbik még utoljára
fölemelkedik az iszapban, lenyomva társa fejét,
aztán maga is utána merül... Hű képe ez a
rivális szenvedélyek küzdelmének. Ki és mi
vethet azoknak gátat, ha csak nem Jézus
Krisztus? Hiszen a mai világ képe is ehhez
hasonlatos. Mi lenne, ha nincs evangélium? Ha
nincs Jézus Krisztus?

Milyen volt a világ képe, mielőtt még Ö
el nem érkezett, még ott is, ahol várták őt?
Ozeás próféta így jellemzi: "Nincs hűség, nincs
irgalom, nincsen Isten ismerete az országban!
Özönnel van átok és hazugság, gyilkosság, lo
pás és házasságtörés, és vérontás vérontást

, 114er.
Érdemes a Prédikátort is meghallgatni.

Hogy igazat mond, arról maga a sugalmazó
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Szentlélek szavatol: "Láttam mindazt az elnyo
mást, mely a nap alatt végbemegy, és az ártat
lanok könnyeit, és hogy senki sincs, aki őket
vigasztalja, és hogy nem állhatnak ellen azok
erőszakosságának, mivel nincs, ki könyörüljön
rajtuk És magasztaltam az elhúnytakat, inkább,
mint az élőket. De mindkettőnél boldogabbnak
ítéltem azt, ki meg sem született és meg sem
látta a gonoszságokat, melyek a nap alatt vég
bemennek.···

Szent Pál," de a profán irók is iszonyú,
ijesztő képet festenek a korukbeli pogányok
erkölcsi züllöttségéről.

Pedig - ne feledjük - ezt a világot Jézus
Krisztus kegyelme mégis csak valamiképen be
folyásolja. De mi lenne Krisztus nélkül?

Az összhatás pedig, amelyet a vázolt kép
kivált, az a részvét, amely Jézusnak ajkára az
igét csalta: "Szánom a sereget l'"

Maga a teljes Szentháromság minö szána
lommal tekinthet le az ő remekmüvére, az em
beri nemre, mikor szemléli a "roppant vaksá
got és hogy miként halnak és szállnak le a
pokolba", (Szent Ignác: Lelkigvakorlatok.]

Tehát az ő nagyszerű alkotásának erköl
csileg bizonyosan ez a vége! A pokol, az örök
kárhozat! Ide lyukad ki minden nagystílű em
beri tevékenység, az észnek, jellemnek, tehet
ségnek, bátorságnak csodái, amelyeket a ter
mészetes ember mégis csak produkál. Gondol
junk csak a klasszikus népek történetére! Ide
jut minden nagylelkűség, barátság, hősiesség,
odaadás. A gyöngyök a sertések martalékai
lesznek.'

Apostoli lelkemet nem rázza-e meg annyi
lélek veszte? Ha egy könyvtár, múzeum leég
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vagy rombadől, a művelt embert iszonyat fogja
el! Minő veszteség! De mily kincsek a lelkek?
Egyetlen lélekért - Borromei Szent. Ká
roly mondja - érdemes volna egy püspöksé
get alapítani.

Mit éreznék. ha valakit saját szemem lát
tára a vízbe Iülni, megégni látnék?

Vagy fiatalembert, aki megmérgezetten sá
pad, torzul, görcsökben vonaglik, meghal?

És a lelkek üdve nem érdekelne?
Ime az egész emberiség képe Krisztus nél

kül!
Váltsa ki belőlem a kontempláció:
a) A borzalmat a bűnne l szemben, amely oly

rettentő katasztrófa okozója. Valóban, bomba
a bűn, amely telve az ideiglenes és örök szeren
csétlenség rémségeivel.

b) A szánakozást és részvétet a modern em
ber iránt, aki nem becsüli Krisztust s az Ö
országát, sőt éppen napjainkban őrült merény
lettel fordul ellene [Spanyol-, Német-, Orosz
ország, Mexikó). Apostoli buzgalommal igyek
szem öt engesztelni, kárpótolni.

c) A nagyrabecsülést Istennek óriási, nagy
lelkű jótéteménye, a megtestesülés iránt!

d) A hálát az istenség második Személyé
vel szemben, aki hálátlan nemünkön meg
könyörült és érte emberré lett.

e) De táplálja bennem a rorátés hangulatot
is, a Krisztus-varás epedő szornját, amely hév
lelki és valóságos áldozásokban találj on ki
elégülést.

Beszélgetés az Úr Jézussal. Formát
szolgaltathat erre akármelyik rokonszenves
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ádventi ének, amelynek refrénje: "Jöjj el édes
üdvözítő!"

1 Péld. 14, 13. - 1 Lk. 13, 28. - • Mt. 12, 35.
- • Oz. 4, 1. 2. -' Préd. 4,1-3. -' Róm. 1, 26.
7 Mk. 8, 2. - • V. ö. Mt. 7, 6.
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ÁDVENT MÁSODIK HETE

XIV

SZOMBAT

A SZENTHÁROMSÁG A MEGTESTESÜLÉST
ELHATÁROZZA

(A••16.6 .Im"k.dé. folytatáoa)

l. AZ ISTENI KOROHATAHÁCS

Szálljunk vissza túl az idők határain abba
a korszakba, amelyet a Próféta "az örökké
valóság napjai"-nak' nevez.

Nincs még világ, nincs ég, sem föld. Isten,
"ki egyedül bírja a halhatatlanságot, ki megkö
zelíthetetlen világosságban lakozik",' egyedül
van még. Egyedül van a teljes Szentháromság,
de egymásnak végtelenűl boldogító és teljesen
kielégitő társaságában. Három és egy! A sze
retetnek és így boldogságnak is utolérhetetlen
ideálja!

Próbáljuk elgondolni a Szentháromságot
fenségének trónján, vagyis amint él, uralkodik
mindenekfelett végtelen függetlenségében és
közölhetetlen dicsőségében. Értelmünk szinte
elájul, ha hozzá felemelkedni igyekszünk.
"Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér, csak
titkon érző lelke óhajtva sejt." (Berzsenyi.)

Nem szorul Isten senkire és semmire. Ha
alkot, nem azért teszi, hogy valamit kapjon,
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hanem hogy adjon. A teremtmény léte vagy
nemléte, boldogsága, üdvössége nem befolyá
solhatja az ö boldogságát, amely végtelen,
mint Ö maga.

Ha mindezt elképzelni nem tudom, de
tudom hinni, sőt az Istenség fogalmából bizton
következtetni is.

És most mit lát az Isten?
Látja, amint az ő ingyen, önzetlen szerel

mének kiáradása megteremti az embert, hogy
megossza vele örök boldogságát.

Szerelmének második, még bővebb kiára
dása ezt a becézett teremtményt, az embert
az égig emeli, természetfölötti rangra fel
magasztalja, bekapcsolja tulajdon rokonságába.
alkalmassá teszi a boldogító Isten színe látá
sára, ami a legmagasabb, amire teremtmény
egyáltalában viheti.

De azután egyben öröktől fogva látja azt
a rettentő helyzetet is, amelybe az áteredő
és személyes bűnök az embert döntik, amí
ről tegnap elmélkedtünk. Látja tulajdon mér
hetetlen jóságát félreismerve, visszautasítva,
meggyalázva s mintegy megbénítva. Látja ter
veit mintegy romba döntve, felborítva az
emberi szabadakarat által, amelyre jórészt
hagyta terve kivitelét, megvalósítasát.

Mit tegyen, mire határozza el magát? All
jon el a teremtéstől? Vagy ha már meg
teremtette, aztán megsemmisítse ezt a hűtlen
emberi nemet? Megtehetné. Miért is ne tenné?
Hiszen századról-szádra hallja, hogy fitymál
ják, kritizálják, káromolják a teremtést s
hogyan sírják vissza a semmiséget. Egyik
modern költőnő pl. így énekel:

"Ki tudja? Hátha meg tudnók Öt úgy sér-
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teni, úgy felbosszantani, hogy a földet bosszú
jában izzé-porrá törje, zúzza. Akkor legalább
vakmerőségünkmegmentené azokat, akik még
a jövő méhében szunnyadnak, attól, hogy
születniök kelljen, s diadalmaskodnánk felette.
Mert pusztulásunkkal arra kényszerítenők
Öt, hogy egyszer már végezzen!" (Mme. Acker
mann: Poésies Philosophiques. Pascal íin.]

Vagy hagyja a dolgokat a maguk útján s
engedje a szenvedélyektöl korrumpált embert
erkölcsi kényszerüséggel a pokolba rohanni?

Vagy - végül - orvoslásra gondoljon s
szerelmének utolsó, még csodálatosabb és még
önzetIenebb kirobbanására, kiáradására szánja
rá magát?

És íme, ezt az utolsót határozza el.
"Váltsuk meg az embert, szerezzük vissza,

ami számunkra elveszett. Emeljük fel a bu
kott embert, elfogadva tőle az elégtételt!"

Ez az elvi határozat. És a kivitel, a mód?
Isten elvégre beérhette volna véges értékű

jóvátétellel is, aminőt teremtmény egyáltalá
ban nyujthat. Ezzel ugyan a végtelen sértés
- mert hiszen a végtelen Ienségű Lény meg
sértése bizonyos értelemben végtelen - nem
volna kiegyenlítve, de a többit, a hiányzót
Isten egyszerűen elengedhette volna. De nem
tette. Ö teljes, tehát végtelen értékű elég
tételt követelt.

Ámde hogyan adja ezt meg teremtmény?
Hiszen erre már természeténél fogva képtelen.
"Mikép leszen ez T"

Istennek bölcsesége és jósága kellett ahhoz,
hogy a gordiusi csomót átvágja, a megoldást
megtalálja. úgy szerzi meg magának a túl
áradó, végtelen elégtételt, hogy azért a könyö-
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rülö irgalom is teljesen érvényesüljön: elhatá
rozza a második isteni Személynek, a Fiúnak
megtestesülését.

2. AZ ISTEHEMBER

Isten tehát emberré lesz. Magára veszi
emberi természetünket. Nemünkből, csalá
dunkból való lesz, egy közülünk. Ösapánk,
Adámunk a kegyelmi rendben, hogy amit az
első Adám valamennyiünk nevében elrontott,
Ö, a második Adám, az Istenember valameny
nyiünk nevében helyrehozza.

Istenember ! Micsoda óriási végleteket ol
vaszt ez össze! A felfoghatatlan istenség és
az ember, az eszes állat egyetlen, osztatlan
állagba, "énbe" olvad össze. "Az Alfa és az
Omega"" vagyis a Kezdet és a Vég egyrész
ről s az "Ecce Homo", másrészről, Istennek
szemében most már elválaszthatatlanul, örökre
egy! Az Istenember ezentúl most már a sark
köve Isten összes terveinek és munkáinak.
Benne függ össze minden!' Rajta fordul meg
minden.

"Minden őbenne áll fenn ."•
Ez a "Mysterium Christi" - a "Krisztus

titka".•
"Titok, amely öröktől fogva el volt rejtve

a mindenekst teremtő Istenben.'" Az Úr az
ószövetségben méltán panaszkodik: "Keres
tem. .. olyan embert, ki falat emelne és
helytállna én előttem résben az országért,
hogy el ne pusztítsam, - de nem találtaml'"
Nem talált az Úr ilyen embert, tehát alkotott
magának ilyen embert. "Ecce Homo!"
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Személyes Isten és valódi ember. AIméI
kodom! Imádom!

3. AZ IGAZSÁGOT MAGAMRA ALKALMAZOM

aj Elfog a csodálkozás. Ekkora leereszke
dés Isten részéről a nélkül, hogy magát le
alázná, degradálná, lerombolná! Minő mész
alliansz az isteni királyfi s a pórleány, az
emberi természet közt! De több! Végtelen
rangkülönbség, és mégis a házasságnál is
nagyobb összeolvadás, egészen az egy személy
ben való egyesülésig! A jegyes, az emberi
természet elbukott, hűtelen lett, és az isteni
Vőlegény leszáll égi trónjáról, hogy vissza
hóditsa. Hozzá még:

b] Mekkora kiáradása, mondhatnám, kirob
banása a végtelen isteni jóságnak, szeretetnek!
,,0, megbecsülhetetlen szeretet! hogy a szol
gát megváltsad, Fiadat adtad halálra." (Exul
tet.) Az evangéliumi gazda (a mennyei Atya)
szolgáit (prófétáit) küldi szőllője bérlőihez
(a zsidó néphez), hogy jogos követelését be
hajtsák. A bérlők "megfogván a szolgákat,
egyiket elverék, a másikat megölék. harma
dikat pedig megkövezék". Végre a tulajdon
fiát küldi. A példabeli gazda abban az illúzió
ban ringatja magát: "Fiamat csak meg fogják
becsülni!'?" A mennyei Atya ellenben vilá
gosan látja. hogy erre bizony ő nem számít
hat. Ámde Ö a Fiát nem is azért küldi, hogy az
adósságot behajtsa, hanem hogy azt saját
vérével, életével megfizesse. "Áldozatot és
ajándékot nem akartál, de testet alkottál ne
kem. Égő és bűnáldozatok nem tetszettek
neked. Akkor mondám: Ime eljövök.'?' Való-
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ban, itt diadalát üli a felülmúlhatatlan szere
tet!' "Nagyobb szeretete senkinek sincsl?"
Megirígyelte Isten, hogy halandók vagyunk,
Ö is halandó lett, hogy tudja "életét oda-
d .,113

a Dl •

Mikor teremt, reánk veti arca fényét. A
teremtésből ugyanis megismerhetjük őt. Mi
kor a megszentelö kegyelem által bennünket
a természetfölötti rangra emel, már a magáé
ból ad. Mikor megtestesül. magát adja. Mit
tehetne többet?

"Ó, szerencsés vétek, me ly .érdemes vala
ilyen és ekkora íölségü Megváltóra!" (Exul
tet) - énekli csodálatosan szépen az Egyház
a húsvéti szertartásban.

ej Az a dekrétum, végzés, amelyet a Szent
háromság az örökkévalóságban hozott, mérhe
tetlen sokat jelent az egyes emberre is. Gon
doljuk csak meg, mi lett volna Saulból a
megtestesülés nélkül? Jelentéktelen zsidó ipa
ros. És mi lett Krisztus ál tal? Világapostol,
akinek a sírja fölé talán a legszebb templom
épült a földkerekségen. Mi vált volna Assisi
Szent F erencböl? Egvszerü posztókereskedő,
aki vidám cimborák közt dalolgatva élte volna
le földi napjait. És mi lett belőle Krisztus
által? Nagy Szent, nagy rendalapító és az
Egyház korifeusa. Mi lett volna Szent Ignác
ból, Xavéri Szent Ferencből? Az előbbiből
talán léha életű katona, a másikból pedig hiú,
dicsszomj as egyetemi professzor. És mik lettek
Krisztus által?

És én? Én mi lennék Krisztus nélkül? Rab
szolgája bűnős szenvedélyeimnek, bélpoklosa
a vétkeknek, tékozló fia a Teremtőnek. .. És
Krisztussal mivé lettem? Megváltott lélek,
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birtokosa a kegyelemnek, a Szentlélek haj
léka, a megtestesült Ige eleven szentségháza
és egykor Isten szemlélője, birtoklója, a bol
dog menny lakója... Mindez most már az
enyém. Tőlem függ, hogy enyém legyen. És
még kiki közülünk hány más privát aján
dékra, jótéteményre is hivatkozhatik, amely a
megtestesülessel szorosan összefügg és a nél
kül elmaradt volna. Rajtam van a sor, hogy
most már megháláljam Isten mérhetetlen jó
téteményeit s ne múljék el nap, hogy valami
nagy tettel vagy legalább sok kicsinnyel rovo
gassam le nagy hálaadósságomat.

Beszélgetés a teljes Szeniháromsággal, az
Atyával, Fiúval és Szentlélekkel, elénekelve
legalább lélekben a Te Deum-ot, hálálkodva
a szent személyeknek. A himnusznak lélek
emelő utolsó akkordjával végzern: "Benned
van Uram reményünk, ne hagyj soha szégyent
érnünk! Amen."

l Mik. 5, 2. - 2 I Tim. 6, 16. - ' Lk. 1, 34. 
• Jel. k, 1, 8. - 'Kol. 1, 17. - • Ef. 3, 4. 
, Ef. 3, 9. - ' Ezek. 22, 30. - ' Jn. 19, 5. - 10 Ml.
21, 37. - 1\ Zsid. 10, 5. - iz Jn. IS, 13. - " Jn.
10, 15.
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ÁDVENT HARMADIK HETE

xv

VASÁRNAP

AZ ISTENI DEKRÉTUM VÉGREHAJTÁSA
(AI .1616 .Im'ik.d'. folytatá.o)

1. A SZEREPLO SZEMiLlEK

Elérkezett "az idők teljessége",' amikor
az örök dekrétum végrehajtására kerül a sor.
A dráma harmadik felvonása kerül színre,
Amde minő ellentét ütközik itt ki az előző
kettővel szemben!

Az első képen láttuk az emberi nemet.
Minden nyomorúság ellenére is, már csak
tömegénél és a beléje rejtett fizíkai és szellemi
kincseknél fogva nagyszerű mű, A második
képen szemléltük a teljes Szentháromságot
fönséges, megközelíthetetlen, mennyei magá
nyában, amint a világtörténelem legnagyobb
eseménye felett tanácskozik és határoz. Ennyi
nagyszerűség után mi van most már hátra?
A harmadik kép fiatal leányt mutat be, amint
angyallal tárgyal. Rövid párbeszéd, semmi más.
Hasonlíthatatlanul szép jelenet a maga nemé
ben. Ebben az elmélkedésben inkább csak a
csodálatos alázatosságnak diadalát szívleljük
meg.

A hely. Kicsiny, homályos szoba. Tiszta,
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de egyszerű, egyik elfelejtett, megvetett galileai
városkában, amelyről közmondás volt: "Jöhet-e
valami jó Názáretből ?'"

A szereplők? Gábor angyal. Kétszeresen
nagy. Először is főangyal. Azután Istennek
nagy követe fontos, világraszóló kiküldetésben.
Ámde mit tesz? Szolgál. "Elküldé az Isten",'
tehát alázatosan engedelmeskedik. Tiszteleg
egy zsidó leányka előtt, akiről tudja, hogy
nagyobb lesz nála. Alázat! Azután imádja
mindjárt a testté lett Igét. Alázat!

Ez volt próbaköve hajdan az angyalvilágnak.
ezen törött meg Lucifernek és angyaltársainak
kevélysége, gőgje. Nem akartak hódolni a
testté lett Isten előtt, aki emberi természetére
nézve valahogy az angyalvilág alá került.

És Mária? Keveset tudunk róla, de ez elég.
Szent Ignác azt mondja róla, hogy amint tudo
másul vette az isteni végzést és az őt ért
mérhetetlen kitüntetést: "Megalázza magát,
és hálát ad Istennek." [Lelkigyakorlatok.]

Csak olvasgassuk gyakran és elmélyedve
azt a remek képet, amelyet Szent Lukács,
a festő evangélista ad az angyali köszön
tésről.'

Színte érezzük ennek a léleknek, amely az
istenemberi lélek után a legremekebb. andalító
illatát. Hármas mozgalom megy ebben a sz ép
séges lélekben végbe. Megijed az üdvözléstől,
lelriad, féltve szűzességét, s aztán mindent be
fejez az engedelmesség "Legyen"-je. "Fiat"-ja.

Tehát az első és utolsó szó az alázatosságé.
közte pedig a tisztaság leheli balzsamos, lilio
mos illatát.

Tökéletes tisztaság, tökéletes alázatosság!
Kettős hajtása ennek a virágléleknek. kettős
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illata. Első legkedvesebb, legtökéletesebb
tanítványa lett ezáltal a Szent Szűz annak az
Istenkirálynak, aki azért lép most a világ
porondjára, hogy a két legnagyobb ellenséget:
a gőgö t és érzékiséget megostromolja és le
térítse.

Végül a harmadik szereplő, a
Verbum, az Ige, aki érettünk testté lőn.

Ö egyébként a láthatatlan mozgató min-
denben. Mi is voltaképen az ő szerepének
lényege? Megtestesülése voltaképen a leeresz
kedésnek, megalázkodásnak, megsemmisülés
nek misztériuma. Szent Pál azt mondja Urunk
ról: "Midőn Isten alakjában volt (vagyis Isten
létére) nem tartotta az Istennel való egyenlő
séget oly dolognak, melyhez erőszakosan
ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, fel
vette a szolga alakját ... megalázta magát,
engedelmeskedett a halálig, éspedig a halálig
a keresztfán."

Megfigyelhetjük fellépésének módját is.
Miért nem jött mint erőteljes, virágzó ifjú,

ahogy az első Adám került elő a Teremtő
kezéből?

Először is szeretetből: Egészen a miénk
akart lenni. Nemcsak éppen emberi nemünkhöz
tartozó, hanem a fajtánkból való, tőlünk örö
kölve a mi vérünket. "Mivel tehát a gyermekek
részesei a testnek és vérnek, ő maga is hason
lóan részese lett azoknak" mondja jellemzően
Szerit Pál. Mária fia lesz. Testét, vérét való
sággal tőle veszi, ahogy mi vettük édesanyánk
tól. Kilenc hónapig anyja szívéről csüng, mint
a gyümölcs a fáról, aztán térdein hordja az
édesanyj a, mint kicsi gyermeket. Mily bámu-
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latos remeke ez a szeretetnek Isten részéről,
de egyben az alázatosságnak is'

Igen, az alázatnak!
Mária már kimondta a "fiat"-ot, a "legyen'·'-t.

A Szentlélek megformálja az Úr testét a Szűz
anya véréből minden lényeges alkotó részével
egyszerre. Beleleheli a lelket a megszentelö
malaszt mérhetetlen fokú kincsével, és ezzel
a testtel, lélekkel egyesül az Ige. A kicsiny
ház fenségesebb lesz a jeruzsálemi templomnál.
A szűzi kebel frigyszekrényévé válik Emma
nuelnek, ami annyit jelent: "Velünk van az
Isten l" Lehetne-e ennél fenségesebb műve Isten
nek? És íme, mégis ki veszi azt észre? Názá
retben folyik a kisvárosi, szürke élet. Senki sem
vesz tudomást az ölében végbement világese
ményről. Jeruzsálem, a főváros, Róma, a világ
feje éppen oly kevéssé tud róla. Még Szent
József sem tudja meg, hanem csak hosszú
aggódás után. Szent Erzsébet ugyan értesül
róla, de csakis a Szentlélek sugalmaból. De
még maga Mária is csak a hit által ismeri meg
a benne lejátszódó titkot. "Boldog vagy te, aki
hittél."

Tehát semmi zaj. semmi fény, semmi hűhó,
semmi jel. Az isteni Ige nemcsak a Ienségét és
dicsőségét rejti, hanem a rejtezkedésének a
tényét is. "Bizony titokzatos (rejtett) Isten
vagy te."

2. A MEGTESTESÜLÉS GYÜMÖLCSE

A megtestesülésnek édes és áldott gyümöl
cseit talán semmi sem jellemzi oly híven, mint
a prófétai szózat: "És íme, a ház betelt az Úr
dicsőségével. '" Igen' Betellett először is az Úr
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Jézus emberi természete, amelyet a vele egye
sült Ige felkent az istenség krizmájával, és a
béke és dicsőség királyává koronázott.

Betelt aztán a szűzi kebel dicsőséggel, rnert
a megtestesülés által a legmegfoghatatlanabb,
legnagyobb és legüdvösebb titkoknak lett a
műtennévé.

Betellett maga az lsten dicsőséggel. Igen!
A megtestesülés mérhetetlen módon kiterjesz
tette, kitágította Isten dicsőségét. Mert sehol
sem ragyogtatja Isten az ő tökéletességeit oly
fényesen és világosan, mint éppen a megteste
sülés titkában. Felragyog ebben az ő minden
hatósága, bölcsesége, jósága, bőkezűsége, igaz
ságossága és irgalma. És mikor az ember mind
ezt megismeri, fellelkesedik, hogy dícsérj e
Istenét és .Jiálalkod] ék neki az ő nagy dicső
ségéért". [Gloria.]

Sőt mi több, a megtestesülés pillanatától
fogva egy Istenember áll az Istent imádók
élére. Szóval mostantól fogva Istennek nem
csak teremtményi, hanem egy isteni imádója
van, aki neki valóban végtelen hódolatot tud
bemutatni. Éppen azért a megtestesülés magára
Istenre új világkorszakot jelent.

De betelik végül az ember is dicsőséggel.
Nevezetesen :
aj Vérrokonai lettünk Istenünknek. Egy

közülünk, emberek közűl, isteni trónon ül az
Atyával és Szentlélekkel, osztva azok dicső
ségét.

b] Mérhetetlenül meggazdagodtunk. Azáltal,
hogy Krisztus miénk lett, a természetfeletti
életnek forrása nyilott meg számunkra s a
kegyelmi javak és égi dicsőség túláradó bősége
lett a miénk.
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Minderre jogunk van, ha Krisztussal egy
ségben, az ő tagjai maradunk.

cl Minő mérhetetlen vigaszt ébreszt ben
nünk az a tudat, hogyamegtestesülés által
Isten rnegszűnt reánk oly idegenszerű lény,
óriás lenni, akire alig lehet feltekintenünk. Az
Istenember immár olyan, rnint mi, amivel több
mint mi, azt ő is csak Istennek köszönheti.
Ezt jól tudja az Úr Jézus. Azért oly rnérhe
tetlenül leereszkedőhozzánk. Ismeri, sőt osztja
minden nyomorúságunkat, az egyetlen bűnt ki
véve. Biztosak lehetünk tehát, hogy szent
Szívére minden körűlményekközt számíthatunk.

Beszélgetés a szereplő szeni személyekkel.
A teljes Szentháromsággal, a megtestesült Igé
vel s a mi Ürnőnkkel, a Szent Szűzzel, kérve
valamit az elmélkedésben ébredt gondolataink
és érzelmeink szerint. Nevezetesen, hogy meg
testesült Urunknak mind hívebb követésére buz
duljunk.

l Gal. 4, 4. - a Jn. 1, 46. - 'Lk. 1, 26. 
l Lk. 1, 26---38. - ' Fil. 2, 6-8. - • Zsid. 2, 14.

- 7 Lk. l, 45. - s Iz. 45, 15. - • Ezek. 43, 5.

101



ÁDVEIlT HARMADIK HETE

XVI

A MEGTESTESÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÁS
(P. Bernhard ZI. S. l. után)

HÉTFO

A megtestesülésről szóló elmélkedés egyike a
legünnepélyesebb és legfontosabb elmélkedéseknek.
Igyekezzünk ismétlés által igazán jól belemélyedni.
Ez az elmélkedés megmutatja, hogy mi az ember
Isten nélkül, másrészt az Atya irgalmát, a Fiú
alázatát, a Szentlélek szeretetét s Szüz Mária eré
nyeit hatalmasan elénk állit ja.

Első előgyakorlat. Emlékezetembe idézem. amint
a három isteni Személy a földet szemleli és látja
azt elborítva a rajta nyüzsgő emberi nemmel, amely
szinte feltartóztathatatlanul a pokol felé rohan ...
Továbbá, amint a legszentebb Háromség elhatározza,
hogy a második isteni Személy emberré legyen ...
Aztán, amint Gábor angyal leszáll, hogy külde
tését teljesítse.

Második előgyakorlat. Elképzelem, mintegy ma
dártávlatból az egész földkerekséget a maga válto
zatosságában ... aztán a názáreti kis házat.

Harmadik előgyakorlat. Kérem a kegyelmet,
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hogy Uramat, Királyomat igazán jól megismerjem,
hogy aztán annál jobban szeressem és kövessem.

Kérdésekre bontom: Kit kell megmenteni? ..
Ki menti meg? .. Ki által menti meg?

1. KIJ KELL MEGMENTEtIl !

Az emberi nemet. Mert mily állapotban van
az emberi nem? S pedig mind, akik csak a
megtestesülés idejében élnek, egykor éltek s
valaha a világra jönnek? Tekintetemmel tehát
végigfutok az egész emberi nemen minden idő
ben s helyen. Mily változatosság s tarkaság!
Egyik fehér, a másik fekete, illetőleg olajbarna,
vagy sárga, vagy rézszínű ... Itt békében éI
nek, ott háborúban... Itt sírnak, ott nevet
nek. .. Egyik kínban, a másik örömben ...
Egyik egészséges, a másik beteg... éspedig
mily gyötrelmeket áll ki ... Ezek szabadok,
azok szolgák, gályarabságra ítéltek, ezek dol-
goznak, amazok tunyálkodnak Ezek gazda-
gok, amazok földhöz ragadtak Ezek szület-
nek, amazok meghalnak.

De necsak külsejüket nézzem I Tekintsek
lelkükbe! Bűn és bűn. S azért kétségbeesés,
kétely, boldogtalanság, bálványimádás, talán
istentagadás. Önzés, irígység, gőg és fajta
lanság.

Milyen a helyzetük aj intellektuális, b] mo
rális, ej szociális szempontból?

Intellektuális szempontból általános a leg
nagyobb tudatlanság a legfőbb igazságok: Isten,
halhatatlanság szempontjából; morális tekintet
ben: züllés uralkodik, szociális téren: rab
szolgaság. A nőnek, gyermeknek helyzete az
ókorban közismert.
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Halljuk csak beszédjüket!
A beszéd: istenadomány, hogy Teremtőn

ket magasztaljuk. Arra való, hogy az ember
"Urát, Istenét dicsérje". [Lelkigyakorlatok.]
Ámde mit hallunk tőlük? Azt hallom itt: "Dí
csérjétek az Urat mind, ti nemzetek:"? Nem!
Hallom, hogyan káromkodnak, hazudnak, rá
galmaznak, egymást szidják, ocsmány beszé
dekre, dalokra nyitják ajkukat! Csábítanak.
Megundorodom tőlük.

Lássuk cselekedeteiket.
Mennyi igazságtalanság! A történelem

aránylag kevésről tud: sokat titokban vittek
végbe, csak Isten volt tanúja s az örangyalok
krónikása i. Mennyi botrány!

Amint ezeket kontemplálom, főleg három
dolog ötlik szemembe, amit nem tudok meg
érteni: a) a vakság, mellyel vesztükbe rohan
nak, b) a rettentő teher, melyet szüntelen lelki
ismeretükre raknak, halmoznak, c) a roppant
szerencsétlenség, boldogtalanság, amelyet ma
guknak készítenek. Valóban: ,,A bűn szegé
nyekké, nyomorultakká teszi a népeket." A
mai világ sem mutat más képet! Járj be egy
világvárost! Szállj az expresszvonatra, vagy a
tengeri gőzösre! Nézd az embertömeget. hogyan
rohan élvezni, hogyan üldözi a boldogság
fantomját!

A tengeri gőzös szalon jában szól az orkesz
ter, lejtenek a párok, alattuk ezer méternyi
mélység, örvény! Ez az emberiség képe. Halál
tánc a pokol felett! És milyen boldogtalan
valamennyi! Nézz csak egy perronon végig!
Vizsgáld csendesen a férfivilágot ! Mily el
fásult vonások, mily ridegség! Mily gőg, vissza
taszító gőg! Ezzel akarnak az ismeretlen előtt
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imponálni. A szemek mily szívnek tükrei l
Évekig szentségek nélkül, állandóan halálos
bűnben! Mi az ember Krisztus nélkül? Ámde
mivé teheti őt Krisztus? És ha magamra tekin
tek! Krisztus nélkül mily nyomorult volnék,
magamon segíteni képtelen. Ez a megfontolás
igen alkalmas, hogyamegváltás nagy kegyel
mét némileg felfogjuk és vágy junk annak javait
kihasználni.

2. KI MENTI MEGr

Forduljunk a földtől az ég felé. Ott látom
a teljes Szenthárornságot égi trónon, kinek
angyalok örök himnuszokat zengenek imádás
sal. Térdre borulok én is előtte, imádom a
nagy Istent, aki letekintve szemleli a földet,
az emberi nemet, "és mélyen bánkódik szívé
ben'", mint midőn a vízözön alkalmával el
törölte azt. Azonban most nem úgy szól, rnint
a vízözönkor: "eltörlöm", hanem: "megmentem",
Elgondolom azután az isteni nagytanácsot s
benne az isteni tulajdonságok versenyét . , , A
Szeniség azt mondja: útálom e nemet, mely
elfordult tőlem. Nem ismerek rá képemre, az
igazságban teremtett emberre, . , De erre közbe
lép az Irgalom: Éppen azért, mert olyan nyo
morultak, bűnösek, meg kell őket menteni! Az
Igazságosság tovább sürget! Jogos rnegtorlást,
elégtételt követelek ! Erre közbelép a Bölcseség,
az Ige, aki megtalálja és proponálja a csodá
latos megoldást. Eleget csakis Isten tehet, vi
szont a bűnös embernek kell eleget tennie",
Leszállok tehát a földre, magamra veszem az
emberi természetet és mint Istenember teljes
elégtételt adok az Igazságosságnak. Az Atya,

105



a Jóság elfogadja, a Szeretet Lelke megpecsé
teli a nagylelkű tervet és felajánlja közreműkö
dését ...

3. KI ÁLTAL MENTI MEG!

Megint szemlélem a szent személyeket. Ná
záret ... Szent József hajléka ... Aztán "Úr
nőnket", ahogy Szent Ignác a Boldogságos
Szűzet hódolattal mindíg nevezni szokta ...
Minö tisztaság, szeretet, alázat ... Mária éppen
imába van merülve. Nézd, hogyan imádkozik ...
Szeme lesütve, keze keble előtt keresztben
összetéve ... áhítat ... szerénység ...

Ez aztán az ima!
Megjelenik az angyal s üdvözli: Ave Maria!
Alljunk meg itt egy kevéssé s Iontolgassuk,

mi által érdemelte meg Mária ezt a kitüntetést,
mivel vonta magára az Úr tekintetét?

a) Mert szűz volt a lehető legtökéletesebb
értelemben. Még az istenanyai máltóságról is
kész lemondani, ha ezt szüzességi fogadalmá
val nem lehetett volna összeegyeztetni. Jó
volna itt magunknak is, (ha van) tisztasági
fogadalmunkra gondolni s megvizsgálni, hogy
minő komolysággal tartjuk meg azokat a sza
bályokat, a klauzúrát stb., amelyek annak ép
ségét körülsáncolják?

b) Mert alázatos volt. Látszik ez abból,
mert oly félelemmel fogadja a legmegtísztelöbb
üdvözlést; nem kap két kézzel a felajánlott
méltóság után. Továbbá, mert méltósága mel
lett is magát az Úr szclgé lójának nevezi.
Azután siet, hogy rokonának, Erzsébetnek szol
gálatokat tegyen.
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Igen, az alázatosság és tisztaság az, ami az
Úr kegyelmét, figyeimét reánk irányítja, vonja.

De fontoljuk meg Szűz Máriának
c) okosságát is. Ö megvizsgálja az angyali

köszöntést s ajánlatot, mert jól tudja, hogy
nem mind arany, ami fénylik. Csak miután
meggyőződött, hogy annak eredete isteni s
hogy szűzességi fogadaimát nem veszélyezteti,
adja meg a beleegyezést az engedelmesség szép
szavaival: "Ime az Úr szolgálóleánya .. :"

Ezzel szent megadást gyakorol Isten szent
akaratával szemben. Mert ez a mérvadó, nem
a saját tisztelete, előnye; aztán

erőslelhűséget is, mert az istenanyasággal
amúgy homályosan már feltűnnek lelki szeme
előtt a kereszt, a Kálvária kontúrjai. De nem
riad vissza, mert Isten ezt így akarja.

Gyakorlati következtetéseket tehetünk itt
sa já t .hivatásunkra.

Beszélgetés a szereplő szeni személyekkel,
hálálkodva, kérve, megajánlva magamat, s
ígérve, hogyamegtestesülés nagy kegyelmeit,
főleg a szentségeket, az Eucharisztiát, amely
a megtestesülést reám egyénileg leginkább
közvetíti, Isten dicsőségére s lelkem javára
jól kiaknázom.

1 116. zs. 1. - a Péld. 14, 34. - 3 Gen. 6, 6.
- • Lk. 1, 38.
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ÁDVENT HARMADIK HETE

XVII

A MEGTESTESÜlÉS IDEJE

KEDD

Első előgyakorlat. "Midőn elérkezett az idők
teljessége, az Isten elküldé Fiát, ki asszonvból lett."

Második előgyakorlat. Elgondolom a teljes
Szenthárcmságot, amint égi trónján mennyei fé
nyességben ül. Szivárványszínű glória veszi körül,
amely az irgalmasságot jelképezi. Előtte az emberi
nem földre borultan, számtalan sebből vérezve ir
galomért esedezik.

Harmadik előgyakorlat. Kérem Istent. hogy
megismerve végtelen írgalmát és könyörületét, hálás
szeretetre gyulladjak iránta és ezt tettekben egész
életemmel kimutassam.

l. ISTEN HALASI"A A MEGTESTESÜLÉST

Ezredéveken át mennyi sóhaj száll az égbe,
mennyi könny hull a földre sürgetve a Mes
siás elj öveteIét, akit az Úr már a paradicsom
ban megígért. De az csak késik, késik.

al Istennek igazságossága akarta ezt így.
Az ember ismerje el, lássa be, mit tett, amikor
Istenét elhagyta. "Tudd meg és lásd, mily rossz
és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a
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te Istenedet." Érezze az ember az ördögnek
kegyetlen rabigáját l Tapasztalja kézzelfogható
an, hogy Isten nélkül semmit sem tehet.

És csakugyan, látom azt a feneketlen testi,
lelki nyomort, amelyben a még meg nem vál
tott ember az ókorban fetreng, poshad. Túloz
nunk azonban mégsem szabad! Az isteni irga
lom és kegyelem akkor is csak müködött,
dolgozott, habár meglehetősen lefokozott mérv
ben. A jóakaratú ember akkor is megmenthétte
lelkét, ha sok és nagy nehézséggel küzdve is,
éspedig hiányos eszközökkel.

b] A halasztást azonban nemcsak az isteni
igazságosság, hanem a bölcseség is követelte.
Ha a Megváltó mindjárt eljön a bűn után,
ahogy azt az ősszülők gondolták és remélték.
akkor sohasem ébredt volna az emberiség a
bűn igazi ismeretére, tudatára és az isteni se
gítség szűkségérzetére. Amde a világtörténet
eléggé kioktatta minderre. Gondoljunk a ren
geteg könnyre, amelyet az első ember óta sírtak.
Mily keserű tengert alkotna, ha azt össze le
hetne gyü j teni ! Fussunk át lélekben a törté
nelem lapjain. Valamennyi a háborúk vérétől
van szinte átitatva, valamennyiről mintha csak
jajveszékelés hangoznék. amelyet nyomorban,
betegségben, ínségben hallat az ember. És a
vége a halálhörgés, a sír, a borzalmas meg
semmisülés itt a földön: "Visszatérsz a földbe,
amelyből vétettél, mert por vagy és vissza kell
térned a porba."

Rémesen megvilágítja mindez azt az iszonyú
és mondhatjuk egyetlen szerencsétlenséget, ame
lyet Isten megbántása, a bűn jelent.

Isten tehát várt, de nem a világ végéig.
Hiszen akkor már nem lett volna idő, hogy
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a megváltás gyümölcsei megérlelödjenek, s mi
azokat megízlelhessük, felhasználhassuk. El
jött tehát a közbeeső időben, hogy mint a
nap, vissza és előre vesse sugarait.

Innen van, hogy olykor minket is Isten nem
vigasztal meg mindjárt a bünbeesés és meg
térés után. Egyideig lelkileg sínylődni enged
és átérezni a bűn keservét. De azért nem is
hagy bennünket soká magunkra. Megint csak
visszatér lelkünkbe és ez a vigasz bevilágítja
a jövőt, de a szomorú multat is.

2. A BOLDOGSÁGOS szOz
SIETTETI A MEGTESTESULÉST

Az ószövetség szentjeinek imái, könnyei,
sóhajai. "Rorátéi" nem vonták le a földre az
Istennek Igéjét. De egyszerre csak megjelent
a Boldogságos Szűz. Jámbor katolikus közhit
szerint ő az, aki erényei, szépsége által mint
egy sietteti az Isten Fiának, a Messiásnak el
jövetelét. Mint hajnal felvonta maga után a
világ egére az igazság napját.

Alázatossága arra ösztönözte Istent, hogy
lehajoljon hozzánk s kegyelmet adjon,' szelíd
sége, szeretete meglágyította Isten szívét.
Tisztasága pedig elbájolta és mint a mágnes
magához vonta öt.

Látott a világ már eddig is erényt. Meg
bámulhatta Abrahám hitét, Abel szelídségét
és ártatlanságát, Dávid kegyességét, Eszter
alázatát, Judit bátorságát és Istenbe vetett
bizodalmát, Abigail tisztaságát, s így tovább.
De ilyen erényt, nevezetesen ilyen abszolút
szűzies, örök tisztaságot a világ még nem
tapasztalt. Ez volt az ószövetségi erény leg-
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nagyobb produktuma, pecsétje és koronája és
az újszövetségi erényélet előképe és ideálja.

Isten, aki alkotta az egek magasait az
angyali karokkal, teremtette a fenséges csil
lagrendszert, a csodásan szép fényt és vilá
gosságot, a földön pedig a virágos mezőket,
homályos erdőket, a tengerek titokzatos mély
ségeit. a csillogó, hóval borított bérceket. nin
csen elragadtatva ennyi pazar szépség által.
De a szentséges Szűznek kegyelemben, tisz
taságban úszó, tündöklő lelke elbájolja és a
földre vonja. Ilyen tiszta vérből még az Isten
is szívesen vesz magára testet. És míg tiszta
lelkeket talál ítt a földön, szívesen marad is
köztünk, nem bánja meg, hogy erre a világra
jött. Hiszen nem kell panaszkodnia, mint
hajdan a vízözön idejében: "Nem marad az
én lelkem örökké az emberben, mivel test ő ..,"
mert íme, Szűz Mária erénye számtalan után
zóra talál és olyanokat termel ki, akik szinte
csupa lelkek, földre tévedt angyalok. Köztünk,
velünk marad tehát az eucharisztikus fátyol
lal borított arcával "az, aki élvezi a lilio
mokat".•

Rajta leszek, hogy az én szívemet, lelkemet
is élvezhesse.

3. AZ IGE AZ IDOK KÖZ~PPOHT.JA

A világnak, az időknek középpontja a
Verbum, az Isten megtestesült Igéje. Az egész
mindenség az Ö céljára van berendezve, sze
rinte igazodik, feléje orientálódik, az Ö meg
dicsőítésére alakul ki és fejlődik.

Az előtte való idők öt várják, érte eped
nek, Öt ezer és ezer alakban vázolják, jel-
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képezik s készítik elő. Mint Szent Agoston
magát kifejezi: "Az ószövetségi törvény méhé
ben hordta Krisztust." Az utána való idők
pedig lelkesedve, hálálkodva, imádva tekin
tenek vissza rá. Az Irás Öt "szegletkő" -nek
nevezi.' Maga az Úr Jézus önmagát kőhöz
hasonlítja s azt állítja, hogy "aki erre a kőre
esik, összezúzódik, akire pedig ráesik, szét
morzsolja azt".'

Tehát én is csak Érte létezem, Érte szű
lettem, Érte élek. Minden gondolatomnak,
szavamnak, cselekedetemnek kizárólag rá,
mint végcéira kell irányulnia, Szíve körül kell
mintegy csoportosulnia. Jézustól magamat füg
getleníteni esztelenség és katasztrófa.

Beszélgetés a szentséges Szüzzel és a testté
lett Igével. Kifejezem előttük, hogy most már
átérzem, belátom, hogy mi nekem Mária Fia,
az Úr Jézus. Egyszóval Ö az én édes Min
denem! Meg is ajánlom mindjárt magamat
Jézusnak holtig hű szolgé latra, egészen az Ö
szándéka és amaz életterv szerint, amelyet
nekem szánt.

1 Gal. 4, 4. - ' Jer. 2, 19. - a Gen. 3, 19. 
• Jak. 4, 6. - s Gen. 6, 3. - • É. é. 3, 16. - t Ef.
2, 20. - ' Mt. 22, 44.
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ÁDVEM' HARMADIK HETE

XVIII

AZ ANGYALI KÖSZÖNT~S I.

SZERDA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet,
amelyet Lukács utolérhetetlen művészettel így
rajzol: "A hatodik hónapban pedig elküldé Isten
Gábriel angyalt Galilea városába, melynek neve
Názáret, egy szűzhöz, ki egy férfiúnak vala el
jegyezve, kinek neve József, Dávid házából, a
szűz neve meg Mária. És bemenvén hozzá az
angyal, mondá: üdvözlégy malaszttal teljes, az
Úr vagyon veled, áldott vagy te az asszonyok
között. Mikor ő ezt hallotta, megzavarodék annak
beszédén, és gondolkodék, miféle köszöntés ez.
És mondá neki az angyal: Ne félj Mária. mert
kedvet találtál az Istennél. Ime, méhedben fogansz
és fiat fogsz szűlni, és nevét Jézusnak hívod.
Nagy leszen ő és a Magasságbeli fiának fog hivatni:
és neki adja az Úr Isten Dávidnak, az ő atyjá
nak királyi székét, és országoini fog Jákob házában
mindörökké és királyságának nem leszen vége.
Mondá pedig Mária az angyalnak: Mikép leszen
ez, mikor férfit nem ismerek? Felelvén az angyal,
mondá neki: A Szentlélek száll tereád, és a
Magasságbelinek ereje megárnyékoz téged, azért
a Szent is, ki tőled születik, Isten fiának fog
hivatni. És íme, Erzsébet, a te rokonod, ö is fiat
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fogant vénségében... mert Istennél semmi sem
lehetetlen. Mária pedig mondá: Ime az Úr szol
gálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. És
eltávozék tőle az angyal."

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet.
Názáret, ahol a függöny felgördül, Jeruzsálemtől
mintegy 20 mérföldnyire, csaknem egyenlö távol
ságra van a galileai tengertől s a tőle délre fekvő
Tábor hegyétől. A városka függ a hegylejtön, sűrű

gránát-, füge- és nopálfák kőzt. Magasra rakott
lombfészeknek rnondhatnók. Ez a zárt hely, amely
felfelé, az ég felé nyílt, magábaszállásra, elmél
kedésre int. Szent Jeromos rózsához hasonlítja,
amely ég felé nyujtja szirrnait. Maga a Názáret
szó is virágot, új hajtást jelent.

Egyik lapos fedelű házikó szobácskájában figye
lem a térdelő, imába merült Szűzet, amint az angyal
lal tárgyal.

Harmadik előgyakorlat. Kérem a kegyelmet,
hogy azokat az erényeket, amelyek ebben a titok
ban tündökölnek, és főleg azok egyikét, amely
engem különösen érdekel, eltanuljam és Istennek
kegyelmével kövessem.

1. AZ AMGYALI KÖSZÖMTÉS ELOZMÉMYEI

Húzódjunk meg a szobácska egyik szögle
tében s szemléljük végig, éljük át teljes oda
adással az előttünk lejátszódó jelenetet.

Nagyon érdekel bennünket. Rólunk is van
szó és az egész világról.

Szerény, alázatos leányka térdel néma
csendben, csendes magányban, imába merül
ten. Még nincsen 16 éves. Egész valóján a szü
zies szemérem fénye, utánozhatatlan, hason
líthatatlan sz épsége ömlik el. Látszik rajta,
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hogy nagy Úrral beszél s teljesen átérzi, hogy
annak jelenlétében van. Köröskörül a szoba
egyszerű, szegényes, de rendkívül tiszta és
rendes.

úgy látom, hogy az egész mennyország
figyelme erre a házikóra és az imádkozó
Szűzre irányul. Főképen a teljes Szenthárom
ság tekint rá gyönyörteli tekintettel. Körös
körül széles e világon látja a milliónyi ve
szendő embertőmeget. amely őt, a Teremtőt,
csak sérteni, bántani tudja. Részvétre indul
a nagy vakság felett. Itt azonban, a Szűzön
örömmel és vigasszal nyugszik meg fenséges
tekintete. Az Atya szemléli benne kezének
öröktől fogva tervezett remekét. A Fiú ki
mondhatatlan gyengédséggel tekint leendő
Édesanyjára. A Szentlélek gyönyörrel figyeli
jegyesét. Most az Úr előszólit egyet a fő
angyalok közül, akinek neve Gábriel, vagyis
az "Úr Ereje". Ez a legmélyebb hódolattal,
szinte remegve áll a háromszor szent Isten elé.
Az egész mennyország figyelme most ide össz
pontosul.

És a háromszor szent Isten megszólal:
"Menj, szolgárn, szállj ama szüzhöz, aki ott
imádkozik. Mondd meg neki, hogy üdvözlöm őt."

(Hallatlan dolog, amely az egész menny
országot bámulatba ejti, mert még sohasem
történt, hogy Isten teremtményét üdvözöftetí.)

"Mondd meg neki, hogy ő teljes az én ma
lasztommal, és én vele vagyok. Kérdezd meg
tőle, vajjon hajlandó-e a Messiás anyjává lenni,
akit én a világnak és atyáinak megígértem."

És az angyal mélyen áthatva a küldetés
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fontosságától, leborul a Szentháromság előtt,
kibontja szárnyait és leszáll a földre.

2. AZ AHGYALI KÖSZÖHTÉS

A Szent Szűz szobácskáját hirtelen szende
fény tölti be mennyei illattal. Fényes, fehérbe
öltözött ifjú jelenik meg, aki térdet hajt az
imádkozó leányka elött és kimondhatatlan
tisztelettel és szelíd nyájassággal köszönti az
ö leendö királynöjét.

Itt azután mondatról-mondatra átgondolom
az els ö előgyakorlatban előadott evangéliumi
jelenetet. Kiemelhetem belőle az angyali igé
ket: "Ne félj Mária ... mert Istennél semmi
sem lehetetlen. '"

Nagy hivatás vár rád, sok fáradság, gond
és szenvedés, de ne félj, Istennél semmi sem
lehetetlen. A nagy hivatással, nagy kitünte
téssel sok és súlyos áldozat is kapcsolatos.
De ne félj, Istennél semmi sem lehetetlen.

Ne félj, mert Isten veled lesz. "Az Úr
vagyon teveled."

Aki a hivatást adja, megadja hozzá a ke
gyelmeket is.

Mi ugyan gyengék vagyunk, de ne féljűnk,
Istennél semmi sem lehetetlen.

Most azután a szentséges Szűzön van a sor,
hogya feleletet megadja, a hivatást elfogadja,
az áldozatot meghozza, avagy megtagadja.

Mintha csak az egész rnindenség lélekzet
visszafojtva figyelne ...

Tehát most eldől az ember sorsa. Isten a
tervvel készen, de a végrehajtás egy szűz
"legyen" szavától függ.

Ó, édes Szűz, ne késsél a "Legyen"-t meg-
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adni. Gondold meg, hogy milliókról oldod le
ezzel a pokol bilincseit, milliók könnyét sz árí
tod fel, rnilliók életét nemesíted, milliók halá
lát boldogítod. és milliók számára az eget meg
nyitod. .. Mennyország Ajtaja! Könyörülj
rajtunk!

"Mária pedig mondá .. ."'. Ah! Mit monda?
Igent vagy nemet?

"Mária pedig mondá: Ime az Úr szolgáló
leánya, legyen nekem a te igéd szerint.'" Ebben
a pillanatban megnyílik a menny és Mária
szüzi keblébe befogadja az Isten Igéjét.

Messze távol talán megrendült az ég. A
Szent Szüz nem haIIotta azt. Fejét keblére
hajtja. Végzi a nagy hálaadást, példát adva,
hogy szentáldozás után hogyan tegyünk. Lelke
hallgatásba rnerűl, amely Istennek békéj éhez
volt hasonlatos. "És az Ige testté lőn és mi
köztünk lakozék.'"

"És eltávozék tőle az angyal."

3. KÖVETKEZTETtSEK

a) Hajdanában, amikor a föld még kaotikus
állapotban, "puszta és üres volt", az Isten Lelke
mint nagy galamb, szárnyát kitárva lebegett
felette.· És elhangzott a nagy "Legyen" és
az Úr teremtő erejével rendet és termékeny
séget adott. Most ismét ugyanaz a Szerit
lélek lebeg a szűzi kebel felett. Újra el
hangzik a "Legyen!" Ezúttal a szűzi ajakról, és
az isteni bölcseségnek és szeretetnek egy má
sik, sokkal remekebb műve létesül: Isten em
berré lesz. E fenséges pillanatban megdobban
értünk az isteni Szív és valóra vált, hogy
Istennek emberi szíve lett és Jézus Szíve való-
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ságos isteni Szív. Imádjuk mindjárt lélekben a
Szent Szívet ebben a pillanatban. Még senki
más nem tud róla. Mi már szeressük, imádjuk
együtt Szüz Máriával.

b) A második, ami e titokban megszívle
lendő, a nagy alázatosság, amelyet az Isten
ember kifejt és tündököltet. Az az Isten, aki
elmondja magáról: "Én vagyok az, Aki va
gyok",· íme, emberré lesz, akire ráillik: "Létem
olyan, rnint a semmi előtted."lo

Felveszi emberi természetünket. Egyesíti
magával nemcsak halhatatlan lelkünket, hanem
testünket is, ezt a gyenge, szenvedni és halni
képes testet. Mintha csak ezt hangsúlyozná az
Irás, mikor kiemeli: "És az Ige testté lőn."n De
mintha még ez sem volna elég a megalázkodás
ból. Nem azt a testet vette fel, amely Isten ke
zéből teljesen épen került ki, hanem Ö, a vég
telen szent a bűn testéhez hasonló testet öl
tött magára." Sőt, amint magát Szent Pál erő
teljesen kifejezi: "Azt, aki nem ismert bünt,
(Isten) értünk bűnné (bűnért való áldozattá)
tette."" Szállhatna mélyebbre, hogy velem az
alázatosság főbenjáró szűkségességétmegértes
se? Nekem, aki Krisztus szoros nyomonköveté
sére szántam rá magam, legfőbb kötelességem
Uramat ebben az alapvető erényében utánoz
nom: "Mester, követlek Téged, bárhova
mégy l'?' Az alázatos egyben engedelmes,
őszinte, tiszta és a szegénységnek kedvelője is.
Szereti Istent és felebarát jait.

c) A harmadik, amit ebben az elmélkedés
ben különösebben meg kell fontolnom, az a fe
lelet, amelyet erre a kérdésre adnom kell, vaj
jon mily helyet kell elfoglalnia az én szívem
ben a Boldogságos Szüz Máriának? "Szentséges
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Szűz, mily dícséretekkel halmozzalak el téged?
Hiszen azt rejtetted kebledben, akit az egek sem
tudnak befogadni." Látom, hogy Isten meny
nyire megbecsül téged, ám tisztellek-e téged én
is eléggé? Látom nagyszerű erényeidet tündö
kölni, az alázatosságot, tisztaságot és engedel
mességet, stb., vaj jon követlek-e, hasonlítok-e
hozzád, Anyámhoz? Látom, mekkora áldozatot
hoztál a hivatásodért, vaj jon van-e nagy esz
mérn, felfogásom a hivatás kegyelméről? Nagy
hivatás, nagy áldozat, ezt felednem sohasem
szabad. Vajjon nem tesz-e lelkem erre ellen
vetéseket? A természet mindíg ellenzi a kegye
lem műveit. Nekem azonban mindíg a kegyelem
pártján kell állanom.

Beszélgetés elöször a Szent Szüzzel. Az
antifona gyönyörű szavai ötlenek elmémbe:

Hozzád kiáltunk, Évának árva fiaí ...

Azután Jézushoz fordulok:

Krisztus! dicsöség királya
S Isten fia, légy imádva.
Te, hogy az embert megmentsed.
Szűz méhében vettél testet.
Halál fulánkját elvetted,
S megnyitád nekünk a mennyet.

(Te Deum.)

Aztán a mennyei Atyához esedezem, aki
"úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne
vesszen ...'"

Végül a Szentleiket is imádom, s hálalko
dom neki, mint aki a Szent Szüz megterméke
nyítése által lett igazán Paraklétussá, Vigasz
talóvá.
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1 Lk. 1, 26-38. - ' Lk. 1, 30. 37. - 3 Lk. 1, 28.
- • Lk. 1, 37. - • Lk. 1, 38. - • Jn. 1, 14. 
T Lk. 1, 38. - • V. ö. Gen. 1, 2. - • Exod. 3, 14.
l. 38. zs. 6. - 11 Jn. 1, 14. - 11 Róm. 8, 3. 
ra II Kor. 5, 21. - 11 Mt. 8, 19. - " Jn. 3, 16.
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ÁDVEHT HARMADIK HETE

XIX

CSÜTÖRTÖK

AZ ANGYALI KÖSZÖNTÉS II.
(.Küldet'k Gábriel angyal egy Szüzhöz·l)

Az első és második előgyakorlat, mint az előző
elmélkedésben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem a kegyelmet,
hogy rnindíg nagyra becsüljem azt a hiva
tást, életállapotot, amelyre engem kiszemelt az
isteni Gondviselés, amely "elér egyik végtől a má
sikig s a rnindenséget üdvösen igazgatja".'

1. A HIVATÁS KEGYELME

"Szereted mindazt, ami van, - mondja az
Irás Istenről - mit sem útálsz abból, amit
alkottál, mert ha gyűlöltél volna bármit is,
meg sem teremtetted, meg sem alkottad vol
na az!''''

Ugyanezért Isten minden teremtményének
kijelöli, vagy legalább is felajánlja helyét, po
zícióját az emberi társadalomban, tekintettel
arra, hogyan éri el legj obban, legkönnyebben
az egyed és a társadalom a kitűzött célt, t. i.
a boldogságot.

Ez a kijelölés, amelyet hivatásnak is nevez-
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hetünk, rendesen az adottság, a képességek és
a beoltott hajlamok által történik.

Fontosabb pozfciókra, aminő pl. a papi,
szerzetesi állapot, Isten rendesen különös kül
ső és belső kegyelmek által szokott meghívni.
A Boldogságos Szűzet egyik Iöangyal, Gáb
riel által hívta meg a minden elgondolást és
fogalmat felülmúló istenanyai méltóságra,

Ki kapta ezt a fenséges hivatást? Egy, bár
királyi és főpapi nemzetségből származó, de el
szegényedett, szerény, igénytelen 14-15 éves
leányka, aki a világhátamegetti kicsi faluban,
Názáretben éldegélt, és a legegyszerűbb élet
körűlmények között szolgált Istennek.

De még Názáretben sem jutott semmi sze
rephez, ott is eltűnt a többi közt. Hisz honfi
társai fitymálva és szájbiggyesztve emlegetik:
"Nemde anyja (t. i. Jézusnak, "az ács fiának")
Máriának neveztetik?'" És Isten mégis űt vá
lasztja: "Mert nem az én gondolataim a ti gon
dolataitok, és a ti utaitok nem az én utaim"
- mondja az Úr. Ennek a szerény leánykanak
népe mennyi kiváló, híres asszonyt termett,
akik felett elsiklott a Mindenhatónak tekinte
te. Ott vannak Rebekka, Judit, Eszter, Zsuzsan
na, Debora és mások.

De mindezeknél azt ismételte a Szentlélek:
"Ezt sem választotta az Úr."· És teltek a szá
zadok. Végre így szólott Gábrielhez: "Kelj
fel ... mert ez az," Mondd meg neki: "üdvöz
légy, malaszttal teljes ...• "Sok nő gyűjtött már
vagyont, de te túltettél valamennyin." "A leá
nyok szám nélkül vannak, de egy a galambom,
a szeplötelenem."'"

És ha kutatom Szűz Mária hivatásának
okát? Mindenesetre látom, hogy a Szent Szüz
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a leghűségesebben működött közre a kegyelem
mel. De a végok mégis csak az isteni bölcseség-
nek és szeretetnek titka marad. Ha a hivatásra
gondolunk, a Boldogságos Szűzére és bármelyi
künkére, álmélkodva kell felkiáltanunk: "Mek
kora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcse
ségének és tudásának! Mennyire megfoghatat
lanok az ő ítéletei és felkutathatatlanok az ő
út jai. "ll Nincs más hátra, mint imádni és hálál
kodni!

Igy tett a Szent Szűz, amikor elzengte az
ő magasztos Magniíicatjat.

2. AZ tM HIVATÁSOM

Reám is öröktől fogva gondolt az Úr és
megadta a saját hivatásomat. "Örök szeretettel
szeretlek téged, azért könyörületességemben
magamhoz vontalak téged. ""

Magához vont az Úr, amikor meghívott a
keresztény katolikus hitre.

Másfél milliárd ember közt, kik a föld hátán
ma élnek, alig negyedrésznek jutott ez a ke
gyelem. S a katolikusok közt hány kapta azt
a kegyelmet, amely nekem jutott? A kegyelmek
mily hosszú sorozatának az utolsó szeme ez!
Mily könnyen meghiúsulhatott volna velem,
rajtam az isteni szándék! Ki hárította el a ve
szélyeket és akadályokat?

Itt aztán kiki közülünk Iontolgassa meg,
hogy mily magasztos és fenséges az ő hivatása,
és az reá nézve mennyi kegyelemnek forrása.
Fenséges hivatást kapott a pap, akit a teremtő,
megváltó és rnegszentelö és üdvözítő Isten sa
ját munkájába oly szorosan bevont, hogya föl
dön saját képviselőjévé, második Krisztusává
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tett meg. Nagy hivatást kapott a szerzetes, akit
Isten a világnak zaj ló, viharos tengeréről a
biztos révpartra vont s földi paradicsomába he
lyezett, ahol Bernát szerint "tisztábban élnek
s ha hibáznak, könnyebben tisztulnak, bátrab
ban nyugosznak, bővebb mennyei harmatban és
egy~or az égben nagyobb jutalomban részesül
nek.

Mint szerzetes vagy szerzetesnő rendesen
azt a megtisztelő hivatást is kapom Istentől,
hogy az Ő gyermekeinek legyek nevelője, vagy
az Ő sebeit kötözzem, őt ápolj am, amikor em
bertársaim betegségét, nyomorát enyhítem s
vele szemben a karitász munkáit végzern. "Amit
egynek. .. cselekedtetek, nekem cselekedté
tek !"'IJ

De magasztos hivatások vannak a világban
is. Vajjon nem ilyen-e a szülői hivatás, amely
által a Teremtő alkalmas építőkövekről gon
doskodik az ő földi és égi országának feleme
lésére? De magasztossá tehető minden hivatás,
ha azt apostoli szellem élteti és példás, tiszta,
keresztény élet teszi példaszerűvé, tiszteletre
méltóvá. Bizonyítja ezt az a tény, hogy nincs
az a foglalkozás és életállapot, amely már Szen
teket ne adott volna az égnek. Az optinai gör.
kat. barát abban látta a hivatását, hogy év
tizedeken át türelmesen feküdt a betegágyán.
És valóban, messzefőldről seregesen zarándo
koltak hozzá türelmet tanulni. Vaj jon nem
volt-e ez is szép és nagyon üdvös hivatás? Kö
szönjem meg én is Istennek a tulajdon hiva
tásomat. Ne azon törjem a fejemet, hogy rni
ként lehetne azon változtatni, hanem töreked
jem azt rninél tökéletesebben betölteni s ma
gam és mások üdvére kiaknázni.
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3. ISTEM IT~LETEI ~S A VILÁG IT~LETEI

A világ "nem ismeri meg az Atyát"," éppen
azért nem ismeri meg az ő ítéletét, gondola
tait, szándékát sem, és ellenzi azokat. Sok vi
lágias szellemű szülő mennyire igyekszik a
gyermekeiben ébredező hivatáscsírát az egyházi
pályára elfoj tani! A zárdába igyekvő fiatalok
gyakran mennyi akadályba ütköznek a világ
részéről! Sőt maga a természet is ellenezni
szokta a kegyelem munkáit. De a világban sem
lehet egészen Istennek odaadott életet élni a
nélkül, hogy az ember ne tapasztalná önmagán
Szent Pál jóslatának teljesedését: "Akik jám
borul akarnak élni Krisztus Jézusban, mind
nyájan üldözést fognak szenvedni,":"

Ne ütközzünk ezen meg s ne féljünk. "Ne
félj Mária, mert kedvet találtál az Istennél."'·
"Ne féljetek az emberek gyalázásától, ne ijed
jetek meg szidalmaiktól'": - int már a Próféta.
És maga Urunk azt hirdeti: "Boldogok lesztek,
mikor gyűlölnek titeket az emberek és mikor
kirekesztenek és szidalmaznak... örüljetek
azon a napon és vigadjatok. mert íme nagy a
ti jutalmatok mennyekben.""

A Próféta jól jellemzi a világ fiait, amikor
azt veti szemükre, hogya "rosszat jónak mond
játok és a jót rossznak, ... a sötétséget vilá
gossággá teszitek és a világosságot sötétség
gé ... a keserűt édessé teszitek és az édeset
keserűvé".'.

A világ azt is lebecsülte, fitymálta, akit
Isten a legmagasabbra emelt és legtöbbre ér
tékelt, any jává választott. Ámde Szűz Mária
semmit sem vesztett ezzel. Elég volt neki, hogy
"kedvet talált Istennél". Ezzel beérte. A vilá-
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got viszont, a világ szellemét. amely "ellensé
geskedés az Isten ellen"," szívből megvetette ...

Mi se kacsingassunk a világra, annak ítéle
teire. véleményére, fecsegésére. "Senki két úr
nak nem szolgálhat.'?' Nem lehetünk egyszerre
Istené, őrdögé, a világé.

Elégedjünk meg azzal, hogy Isten kedvében
vagyunk, neki szolgálunk és neki adhat juk éle
tünket. Isten ments, hogy abból az égő áldo
zatból, amelyet már egyszer az oltárra tettünk,
egy szemernyit is visszakívánjunk, elrabol
junk ... Kezdjem el mindjárt ma a hivatás ta
lentumát jobban kamatoztatni!

Beszélgetés az Úrral, felfrissítve magunkban
a hivatás szeretetét, nagyrabecsülését. Szűz
Máriának nagy hivatása, amelyet az ádvent
ünnepel és amelyért az Egyház a Rorátékban
hálálkodik, ragyogja be újra az én hivatáso
mat is kedves fényességgel s adja vissza annak
azt a szent zománcot, amellyel egykor ideális
gondolkodásom bevonta.

1 Lk. 1, 26. 27. - 2 Bölcs. 8, 1. - 3 Bölcs. 11, 25.
- • Mt. 13, 55. - ' Iz. 55, 8. - • I Kir. 16, 8. 
7 I Kir. 16, 12. - • Lk. 1, 28. - • Péld. 31, 29. 
10 É. é. 6, 7. 8. - t r Róm. 11,33. - 12 Jer. 31, 3. 
13 Mt. 25, 40. - H V. ö. Jn. 17, 25. - 10 II Tim. 3,
12. - 16 Lk. 1, 30. - rt Iz. 51, 7. - rs Lk. 6, 22. 23.
- ra Iz. 5, 20. - 20 Róm. 8, 7. - " Mt. 6, 24.
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ÁDVEllT HARMADIK HETE

xx

PÉNTEK

AZ ANGYALI KÖSZÖNTÉS III.
(_Malaaztlal telj••-I)

A)

Első és második előgyakorlat, mint a XVIII.
elmélkedésben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem a kegyelmet,
hogy mindennél többre becsülj em az Isten meg
szentelö kegyelmét és buzgón törekedjem arra, hogy
az bennem mindinkább növekedjék.

1. A MALASZTTAL TELJES

Elgondolom, amint az angyal ezeket a titok
zatos szavakat a Boldogságos Szűzhöz intézi:
..üdvözlégy malaszttal teljes:" Közben maga
Gábriel is ámul-bámul és szinte el van ragad
tatva a csodálkozástól és gyönyörtől. Pedig
ő szüntelen látja Istenben a kegyelemnek
óceánját s minden malaszt forrását.

De hogy teremtmény ekkora kegyelmet
befogadhat és elbírhat, ő sem sej tette soha.
Annál csodálatosabb előtte, mert ezt a lelki
oázist a földnek bűn által kiszárított, kiaszalt
Szaharáján látja virulni, És hozzá az Úr
"a gyönyörűségnek e paradicsomát" egy ily
igénytelen kisleány szívébe, lelkébe "űltet-
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te".' Ez a szív, ez a lélek csakugyan teljes a
kegyelemmel. Athatja a malaszt egész valóját.
Értelmére ragyogó fényt lövel, akaratát a
szeretet izzásában tartja. A Szentlélek úgy
lebeg benne, mint saját kedves otthonában,
Allandóan dolgozik, műkődik, hogy a Szent
Szüz akaratát indítva és azzal közreműködve,
ezt a belső várkastélyt rninél díszesebbé tegye.
És ez a szűzi lélek állandóan leheli magából,
mint a virág, a mennyei illatokat, árasztja
a lelki meleget, s mint a mágnes vonzza magá
hoz a tiszta szíveket.

A Szent Szűz az én szívemet is vonzza,
me lengeti és világit ja. Én is szent elragad
tással és örömmel rebegem: "üdvözlégy!
üdvözlégy malaszttal teljes."

2. .. KINCSEK KINCSE

Ami a Boldogságos Szűzet oly széppé,
kedvessé, boldoggá és gazdaggá teszi, az a
megezentelő malaszt. Jól megfontolom. amit
csak egyházam erről a titokzatos kincsről
tanít. Először is azt tanulom tőle, hogya meg
szeritelő malaszt természetfeletti ajándék.
Tehát Ielűlmúlja mindazt, amit a természet
alkothat, nyujthat összevéve. Nagyobb, érté
kesebb tehát minden vagyonnél, szépségnél,
jólétnél. becsületnél, hatalomnál és dicsőség
nél. Az ember erre a kincsre nem formálhat
semmi jogot, igényt, mert hiszen ez éppen a
természetét felülhaladja. De nemcsak az em
bernek természetét múlja felül a kegyelem,
hanem minden teremtményét. Még Szüz Máriá
nak is természetfölötti ajándéka az. Csak a
hitből tudjuk, hogy teremtmény egyáltalában
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képes ezt az ingyen ajándékát Istennek el
fogadni, birtokolni. Mily nagyszerű és képzele
tünket felülmúló kincsnek kell tehát a meg
szentelő malasztnak lennie! Valóban az. Hi
szen Szent Péter apostol, az első pápa által
tévmentesen tudtunkra adja az Úr, hogy
a malaszt által ővele, Teremtőnkkel rokoni
viszonyba lépünk, mert hiszen "részeseivé
leszünk az isteni természetnek".' Kapunk vala
mit az ő isteni életéből, tudniillik valami lelki
minöséget, amely bennünket isteni életre tesz
képessé. A rnegszentelö malaszt által ugyanis
már csírában, bimbóban hordjuk magunkban
az erőt és képességet: Istent magát látni,
élvezni, birtokolni és élni. Szóval azt tudjuk
tenni, amit az Isten tesz öröktől fogva örökké,
és ami Öt is - a végtelent - boldogítja. Az
üdvözítő ítélete egykor majd így hangzik a
malasztos lélekhez: "Menj be a te Urad örö
mébe."· Abba az örömbe, amely magát Istent
tökéletesen kielégíti. Micsoda örömnek kell
ennek lennie!

És ennek a kincsnek, rangnak. méltóság
nak én is hordozója, birtokosa lehetnék?
Mindenesetre. Hiszen ez az én első emberi
hivatásom, feladatom, kötelességem. A Meg
váltó ezt a paradicsomban elvesztett kegyel
met hozta vissza nekem. Ezért várom Öt, ezért
sóhajtozom Utána az adventben. A kegyel
meknek, az isteni malasztnak Anyja ezt aján
dékozza nekem. Ö teljes a malaszttal. Sőt Ö
az egyetlen, aki azt még Adám bukása foly
tán sem vesztette el. Tehát Ö léte első pilla
natától fogva szeplötelen, és teljes kegyelem
mel. És ha mégis azt állítja róla az Irás, hogy
"kegyelmet talált", bizonnyal, mint Szent Ber-
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nát szépen mondja, azt találta meg, amit nem
Ö, hanem én vesztettem el. És Ö oly jóságos.
Kész nekem azt mindíg visszaadni. Mindjárt
kérem is tőle, hogy a kegyelmet, ha nélkülöz
ném, visszaadja, ha már birtokolom, bennem
mindíg inkább és inkább gyarapítsa. "Asszo
nyunk Szűz Mária, imádkozzál érettünk."

3. AZ ISTEMI ~LmELEK

Nagy titok az élet. Az már a természetes
élet is. Ama dolgok közé tartozik, amelyeket
"ignoramus et ignorabimus" (Du Bois-Ray
mond) , "nem ismerünk és sohasem fogunk
ismerni". Mennyivel inkább kell ezt monda
nunk arról az életről, amelyet Isten él mi
bennünk.

Ámde, ha nem is tudjuk az élet lénycgét,
de tudjuk imnak hatásait, jelenségeit. A meg
szentelő malaszt által vagyunk igazak Isten
előtt. A kegyelemnek lelkünkbe öntése esz
közli bennünk a bűnbocsánatot és a kegyelem
jelenléte igazol bennünket Isten előtt és tesz
kedvesekké, szentekké.

A kegyelem bennünk az igaz élet. Nála
nélkül valóságos lelki hullák vagyunk Isten
szemében. A kegyelem teszi lelkünket mér
hetetlenül sz éppé, az isteni lényeg természet
fölötti arcképévé. Mily bájossá tette a "ma
laszttal Teljest" !

A kegyelem képesít bennünket isteni cse
lekedetekre. oly értékek létesitésére, amelyek
kel a mennyországot megvásárolhatjuk. Legyen
bár az a jócselekedet nem több a szeretet
ből nyujtott friss víznél,' a megazentelő ma
laszt isteni bélyeget nyom arra. Bizonyos érte-
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lemben isteni rangra emeli és mennyei juta
lomra tesz érdemessé, "melyet megad nékem
azon a napon az Úr, az igazságos Bíró",'

Végül a kegyelem tágítja ki a csepp lel
kemet, ezt a kis kagylót, hogy az Isten bol
dogságóceánját is be tudja fogadni, illetőleg
abba el tudjon merülni. Altala Isten "énben
nem marad és én Őbenne",'

Ébresszek magamban itt hő vágyat a kegye
lem után, Hiszen ezt célozza az isteni Advent,
"hogy életünk legyen és minél több legyen","

Amde ki által meríthetek Krisztusból több
életet, ha nem a minden kegyelmek Közveti
tője, az Isten Édesanyja által? Reá alkalmaz
hatók az Irás szavai: "Mi mindnyájan az ő
teljességéből vettünk, éspedig malasztért ma
Iasztot"," vagyis a Fia érdeméből neki teljes
mértékben juttatott malasztból malasztot.

Beszélgetés főleg a "malaszttal Teljessel",
a Boldogságos Szűzzel,

Kérem tőle, mint Mesternőmtől, tanítson
meg engem a malasztot igazán megbecsülni
és a világ minden kincsénél többre értékelni,
De oktasson ki arra is, mennyire kell a ma
lasztra vigyáznom és mily buzgón kell annak
gyarapításán fáradoznom.

1 Lk. 1, 28. - 2 U. O. - ' Gen. 2, 8. - • Lk.
1, 28. - e II Pél. 1, 4. - e Mt. 25, 23. - t V. Ö.

Mk. 9, 40. - ' II Tim. 4, 8. - u Jn. 6, 57. - 10 Jn.
10, 10. - " Jn. 1, 16.
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ÁDVENT HARMADIK HETE

XXI

SZOMBAT

AZ ANGYALI KÖSZÖNTÉS IV.
(oMala..t1al lelje.ol)

B)

Első és második előgyakorlat, mint a XVlII.
elmélkedésben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem a kegyelmet,
hogya megszentelö malasztot lelkiismeretes gond
dal óvjarn és növeini törekedj em.

1. szOZ MÁRIA HOStGE A KEGYELEMHEZ

Ami viharos éjtszakákon a holdfény, mere
dek szirteken a havasi gyopár, az az Isten
végtelen igazságossága mellett a Boldogságos
Szűz közbenjáró hatalma. És minek köszönheti
az Istenanya ezt az egészen kiváltsagos hely
zetét? Annak, mert hű volt a kegyelemhez.
Nem szabad figyelmen kivűl hagynunk, hogy
Szűz Mária hűsége is nagy, kivételesen nagy
próbának, kísértésnek volt kitéve, s állhata
tossága egészen kiváló erényt tételez fel.

Isten Lucifert az angyalvilág élére állította
és megkövetelte töle, hogy alázatos marad
jon. Lucifer nem maradt hű a kegyelemhez,
bukott és magával rántotta az angyalvilág egy
részét.
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Adámot a Teremtő az embervilágnak állí
totta élére, s megkövetelte tőle, hogy az em
berkirály engedelmes maradjon. Adám hűtelen
lett a kegyelemhez, és bukásával szerencsét
lenné tette ivadékainak milliárdjait.

A Boldogságos Szűzet Isten az egész terem
tett világnak élére állította, sokkal maga
sabbra Lucifernél, vagy Adámnál. A próba
tehát annál nagyobb és veszélyesebb, amely
nek Mária hűsége volt kitéve ... Amde Mária
hű maradt és ezzel kimondhatatlan boldoggá
tette önmagát és mindnyájunkat. "Ime mostan
tól fogva boldognak hirdet engem minden
nemzedék."

Ez a szörnyű próba a názáreti kicsiny
hajlékban ment végbe.

Angyal jelent meg, fényes, mennyei angyal.
Hódol és a lehető leghízelgöbb ígéreteket teszi.
És íme a Szent Szűz óvatos és az angyalinál
is nagyobb szűzies tisztaságát félti. Az angyal
tudtára adja, hogy az ő kezébe van letéve a
világ sorsa s íme, mégis ő magát az Isten
"szolgálójának'" vallja és engedelmeskedik.

Bátran elmondhatjuk, hogy bár a Szent
Szűz saját érdeme nélkül lett malaszttal tel
jes, de a saját hűsége folytán maradt malaszt
tal teljes.

Gratulálok a Szent Szűznek mindjárt ehhez
a hűséghez. amelynek nincsen párja a törté
nelemben.

2. AZ ~M HOS~GEM A KEGYELEMHEZ

Lélekbe és örökkévalóságba vágó kérdést
kell itt felvetnem önmagamnak. Vajjon teher
bíró, próbaképes-e az én hűségem Istenhez
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és az Ö kegyelméhez? Vajjon tiszta tudatá
ban vagyok-e annak, hogy rni forog kockán?

Ha kegyelemben vagyok, igaz vagyok, élek,
szép vagyok, a mennyországért tudok érde
melni, képes vagyok Istent bírni és élvezni.

Ha elvesztettem a kegyelmet: Istentől el
vetett és előtte lelki hulla vagyok. Aztán
szörnyű rút vagyok. Mert amint Szent Tamás
mondja, a végtelen Széptől elfordult állapot
végtelen rútság. Továbbá a kegyelemvesztett
állapotban képtelen vagyok bármit is érde
melni az égért. Szeretet (kegyelem) nélkül,
mint Szent Pál mondja, még ha hőstetteket
hajtanék is végre, "semmi vagyok", "semmit
sem használ nékem".. Végül kegyelem nélkül
nincs képességem Istent felölelni, látni, bírni,
szóval az égbe bemenni. Még ha Isten be is en
gedne a mennyorsz ágba, ott olyan volnék,
mint a vak a képtárban. És ezzel az örök
sorsom meg volna pecsételve. Kegyelem híján
oda utasítana Isten, ahol "sírás leszen és
fogak csikorgatása".'

És íme, az élet hányszor tesz próbára,
hányszor állít válaszútra ! Vagy-vagy! Hűség
vagy hűtlenség! Hiába! "Katonasor az ember
élete a földön." Hányszor érzem oldalam
mellett esküdt ellenséaemet: a gonosz szelle
met s a világot, sőt önmagamban a test és
vér szörnyű forradalmát tapasztalom. A fejem
szédül, bódul, szívem lázong és lábam alatt
inog a talaj. A másik oldalamon ott van szent
őrangyalom,aki rámutat a megszentelö malaszt
óriási kincsére, és a rettentő következmények
re, amelyekkel annak elvesztése jár.

6, bárcsak engem is eltöltene ilyenkor az
a tudat, az az érzés, amely Szent Lajos királyt
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lelkesítette, aki ily kritikus pillanatban azt
mondotta: "Inkább akarok mint jó keresztény
meghalni, mint kegyelemvesztetten tovább
élni."

"Miként a kígyó - mondja szépen Arany
szájú Szent János - szívesebben odaáldozza
ellenségeinek az egész testét, csakhogy a fejét
megmentse, éppen úgy kell nekünk inkább
odadobnunk testünket és mindent, ami előt
tünk drága és kedves, semhogy lemondjunk
a kegyelemről."

3. MI A TEEMDO l

a) "Legyetek okosak és virrasszatok imád
ságokban" -' int az Apostol. Tehát okos
éberség! Nekünk egy pillanatra sem szabad
felednünk, hogy "ez a kincsünk cserépedény
ben van".'

És ebben nincs kivétel, mert amint Szent
Agoston mondja: "Nincs akkora bűn, amelyet
ember valaha elkövetett, bármily rettenetes
és gyalázatos is az, hogy el ne követhetné
a másik is, hacsak vissza nem tartja (kegyel
mével) az, aki az embert teremtette." Aki
finom alabástrom edényben drága kenetet visz
síkos úton, vagy kincsekkel megrakottan akar
áthatolni rablóktól megszállt sűrű rengetegen,
bizonnyal óvatosan járja útját.

Ez már a helyes önszeretet és okosság
elemi szabálya.

Még maga a Boldogságos Szűz is, akinek
érzékeihez a legkisebb kísértés sem íérkőz
hetett, egyszerűen, szerényen öltözködik, be
fátyolozza szépségét, szereti a magányt, még
az angyallal is fél egyedül lenni, s Erzsébet
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látogatásakor nem a népes országutat, hanem
az elhagyott hegyi ösvényt választva siet célja
felé.

Magam pedig, aki telve vagyok bűnös haj
lamokkal, nemcsak nem kerülöm, hanem még
fel is keresem azt a veszélyes társaságot,
mozit és színházat, mulatságot, ahonnan már
akárhányszor tisztaságom romjaival és kegye
lemvesztetten, mint megrabolt. lerongyolódott,
lelki koldus tértem haza.

bj De még az óvatosság sem elég imádság
nélkül.

Hiszen, mint Szent Ciprián mondja: "Hal
latlan vakmerőség és saját gyengeségünknek
és nyomorúságunknak teljes félreismerése azt
hinni, hogy imádság nélkül a kísértésből ép
lélekkel kerülünk ki," És Szent Agoston: "Még
csak csatázni sem tudunk, annál kevésbbé
győzni imádság nélkül,"

,,Kire tekintek tehát? Arra, aki szegény,
aki megtört lelkű s aki beszédeimet féli" 
úgymond az Úr. "Járuljunk azért bizalommal
a kegyelem trónja elé, hogy irgalmasságot
nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas idő
ben való segítségre,""

Beszélgetés az Úrral és szent Anyjával,
az Ö kezükbe téve le legféltettebb kincsemet,
a megszentelö kegyelmet és kérve őket, ment
senek meg engem attól a botorságtól. hogy
igazgyőngyömet a sertések elé dobjam."

1 Lk. 1, 28. - 'Lk. 1, 48. - 3 Lk. 1, 38.
4 I Kor. 13, 2. 3. - ' Mk. 13, 42. - e Jób 7, 1.
- ' I Péld. 4, 7. - ' II Kor. 4, 7. - • Iz. 66, 2.
- " Zsid. 4, 16. - 11 Mt. 7, 6.
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ÁDVEMT HEGYEDIK HnE VASÁRHAP

XXII

AZ ANGYALI KÖSZÖNTÉS V.
(oAz Úr .agyon 'e..redOI)

A)

Első és második előgyakorlat, mint a XVIII.
elmélkedésben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Úr Jézust,
hogy vele szívvel. lélekkel, szellemmel mind bel
sőbb egységben éljek.

l. ISTEM TEREMTldMYEIVEL ÁLTAL4BAH

Ennek az igének: "az Úr vagyon teveled"
- minden teremtményre nézve mélységes az
értelme.

Hiszen Isten, aki mindeneket teremtő ere
j ével emelt ki a semrniségböl, mindeneket fenn
is tart, hogy ne hulljanak vissza a semmiségbe.
Ő tehát feltétlen szűkségszerűséggel minde
nütt ott van, ahol csak egyáltalában valami
van. Ő adja teremtményeinek állandóan a
létet, a sajátságokat, tulajdonságokat, erőket
és szüntelen közreműködikvelük, hogy képes
ségeiket ki tudják fejteni.

"Isten, - mondja Szent Pál - aki alkotta
a világot s benne mindent, mivelhogy ő a

137



mennynek és a földnek ura ... Ő ad mindenek
nek életet, lehelletet és mindent.'"

Tehát minden teremtett dologra méltán
alkalmazható: "Az Úr vagyon teveled." Ámde
ez a jelenléte az Úrnak más és más teremt
ményben különböző a szerint, amint kevesebb
vagy több tökéletességét közli azokkal.

Jelesebb a jelenléte a növényekben, mint a
kövekben. A növények ugyanis nemcsak sok
oly bámulatraméltó, szép tulajdonságot kapnak
tőle, mint a különböző ásványok, hanem már
életet is. Még kiválóbb a jelenléte Istennek
az állatokban, mert ezek már érző és bizo
nyos megismerő képességgel is fel vannak
ruházva. Még kitünőbb jelenléte Istennek az
emberben, akit már saját képére és hason
latosságára formált, megáldva őt értelemmel
és szabadakarattal. .

Sőt még saját természetéből is adott neki
valamit, amikor rokonává tette a megszentelő
malaszt által.

Egészen sajátságos és minden elgondolást
messze felülmúló módon van Isten a Boldog
ságos Szüzzel, akihez ugyanazért különösen is
intézte az igéket: "Az Úr van teveled.'"

Éppen ezért erről majd a következő pont
ban mi is külön elmélkedünk.

Ezt a jelenlétét Istennek már csak az Úr
Jézusban való jelenlét múlja felül, akivel már
a saját személyiségét közli. Isten jelenlétének
foka szorosan kapcsolatos, vagy éppen azonos
az ő szeretetével az illető teremtmény iránt.
Hiszen ez már a szeretet természete, hogy
mind szorosabb kapcsolatot, bővebb jelenlétet
keres azokkal, akiket inkább és inkább szeret.

Csodálkozzunk itt mindjárt a bölcs és jó-
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ságos világterven. amely egészen a szeretet
alapján épül. "És mi megismertük és hittünk
a szeretetben, mellyel Isten irántunk visel
tetik."

Hálálkodjunk is mindjárt Istennek, a Terem
tőnek, hogy abban az óriási, fenséges lépcső
csarnokban, amely a legalacsonyabb rendű
teremtménytől kezdve a legfelsöig az Úr
zsámolyához vezet, oly magas fokon jelölt
nekünk helyet.

2. ISTEIl szOz MÁRIÁVAL

Mikor Szent Agoston az Irásnak igéit ma
gyarázza, értelmezi: "Az Úr vagyon teveled",'
Gábrielnek ezeket a ki egészitő szavakat adja
ajkára: "Inkább, mint velem, mert nemcsak
a lelkedet, hanem a testedet is betölti." Szent
Bernát ugyancsak álmélkodva beszél erről a
mélységes és egyben fenséges titokról: "Egész
kűlönlegesenvan az Úr Máriával, akinek nem
csak akaratával, hanem testével is kapcsolatba
lépett. Az ő véréből, állagából formálja ki azt
az egyetlen Krisztust, aki így nem egészen
Istenből, nem is egészen a Szűzből van véve,
és mégis egészen Istené és egészen a Szűzé,
de azért mégsem két fiú, hanem mindkettő
jüknek közös fia." Amint a Szűzanya ki is jelen
tette Szent Brigittának: "Mintha (Istennel)
egy szív lettünk volna." Mily páratlanul vált
tehát valóra benned, ő Szűzanya az ige: "Az
Úr vagyon teveled,";

Mig szíved alatt hordoztad ezt az áldott
gyümölcsöt, egy volt veled az isteni magzat
nak lélekzete, teste, vére. Közős volt vele a
rneleged, a mozgásod, úgyhogyelmondhattad

139



Pál apostollal minden pillanatban: "Élek, pedig
már nem én, hanem Krisztus él énbennem."'
"Ö él általam ."•

Jézus úgy függött tőled, rólad, mint virág
a száráról, a szőllőfürt a vesszejéről, a sugár
a naptól.

"Qui creavit me, requievit in tabernaculo
meo", "Aki teremtett engem, megnyugodott
az én sátramban""0

A Szentlélek árnyékában elmondhattad,
ellentétben a Makkabeusok anyjával: "Tudom,
mi módon jelentél meg méhemben , . , én aján
dékoztam neked az életet és illesztettem össze
tagjaid.'?' Mert amint a mennyei Atya, én is
elmondhatom: "Fiam vagy te, a mai napon
nemzettelek én téged.'!"

Ó, most már inkább sejtem, mint eddig, 
mert felfogni egészen sohasem tudom - mily
nagy, ó Szűzanyám, a Te fenséged. Méltán
kiáltok fel Egyházunkkal: "Szent és sérthe
tetlen Szüzesség! Nem tudom, minő dícsére
tekkel magasztaljalak téged; mert hiszen azt,
akit az ég befogadni nem tud, kebledben hor
doztad." Mily boldogító a tudat, hogy ily
anyám van az égben; ó, bár méltó gyermeke
lennék itt a földön! ...

3. ISTEN VELEM

Igen! Isten velem is van, éspedig nagyon
sok és intenzív módon, Velem volt már, és
én ővele öröktől fogva. Hiszen biztosít engem
tévmentes igéjével: "Örök szeretettel szeret
lek téged,""

Mi voltam öröktől fogva? Istennek eszméje,
gondolata, akivel, mint önmagával, szeretet-
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lel foglalkozott, akár csak az anya, aki gyer
mekét keblében hordja. Mióta létezem, mi
vagyok más, mint Istennek testet öltött gon
dolata?

Multam Isten, jelenem Isten. Kezén hordoz
s rólam nem is mondhatna le a nélkül, hogy
egyben ezzel meg ne semmisítsen. És a [ő
vöm? ... Az is Istenbe torkollik. Benne leszek
örökre, a boldogítóban. vagy a büntetöben.
De vele leszek. "Az Úr van teveled." Nem
volna tehát egészséges lelkiállapot, ha Isten
ben magamat oly idegennek érezném, ha rá
csak ritkán s nagy megeröltetve gondolnék.
Nekem elemem Isten, akiben "élünk, mozgunk,
és vagyunk"."

Egész különösen van azután velem Isten
az Úr Jézus eucharisztikus jelenléte által.
Minden örökmécs azt rebesgeti: "Dominus
vobiscurn!" "Az Úr veletek!" Ez a jelenlét
teljesen egyénivé válik bennem a szentáldozás
által, Ilyenkor elmondhatom Jézusról: "szere
tett engem és önmagát adta értem"," A szent
áldozásban ö adja nekem lélekzését, melegét,
Az ö kegyelme kering bennem, mint a szöllö
vesszöben a töke nedűje."

Amit tehát az Úr oly meghatóan, szinte
esengve kér tölem: "Maradj meg az én szere
tetemben!"" komolyan megszivlelem. Nemcsak
a kegyelem állapotát örzöm féltékenyen, ha
nem gondolattal, szívvel, lélekkel az Úr Jézus
példáját nyomon követve, Istennel akarok
maradni. Erre emlékeztessen minden "Domi
nus vobiscum l", "Az Úr van veletek!"

Beszélgetés az Úrral, kérve öt a Zsoltáros
sal: .Szined elöl el ne vess engem, szent lel
kedet meg ne vond tölem!""
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Hiszen legfőbb vágyam, kívánságaimnak
netovábbja: "Esse cum Christo", - "Krisztus
sal lenni" most és mindőrőkre,

l Lk. 1, 28. - 2 Ap. csel. 17, 24. 25. _ 3 Lk.
1, 28. - • U. o. - • I Jn. 4, 16. - • Lk. 1, 28.
- 'U. o. - • Gal. 2, 20. - • Jn. 6, 58. 
10 Jézus, Sir. fia 24, 12. - 11 II Makk. 7, 22. 
12 2. zs. 7. - lJ Jer. 31, 3. - H Ap. csel. 17, 28.
- " Gal. 2, 20. - 10 Jn. 15, 4. - 11 Jn. 15. 9. 
" 50. zs. 13.
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ÁDVENT NEGYEDIK HETE

XXIII

HtTFO

AZ ANGYALI KÖSZÖNTÉS VI.
(.A. Úr vagyon teveled·l)

B)

Első és második előgyakorlat, mint a XVIII.
elmélkedésben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az eleven és
gyümölcsözöen tevékeny hitet az Eucharisztiában,
mint a megtestesülés "kiterjesztésében", ahogy a
szentatyák azt nevezik.

1••MIKtPEN LESZEN EZ1·2

A megtestesülés titka korlátolt elménket
mély megalázkodásra, hódolatra kényszeríti.
Szivünket ugyan elbüvöli-elbájolja, de az értel
münk tűnődve kérdi: "Miképen leszen ez?"
És éppen azért, mert eszünket felülmúlja és
csodálkozásra indítja, s szívünket édesen le
foglalja, azért oly alkalmas anyag a kon
templációra.

Tapasztalták ezt a misztikusok és az el
mélyedő lelkek általában. De talán senki
annyira, mint Szent Bernát, aki ezzel a titok
kal oly csodálatos remekül és annyit foglalko
zik. Szernlélödö lelkéből a következő látszó-
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lagos ellentmondásokat váltja ki a szerető
ámulat.

A megtestesült Ige szerinte: .snérhetetlen
kiterjedtség. amely (a szűzi kebelben, a jászol
ban) szerong. Magasság, amely (hozzánk) ala
csonyodott, mélység, amelyhez sima út vezet.
Világosság, amely nem lénylik. Ige, amely nem
beszél; viz, amely szomjazih, kenyér, amely
éhezik. Lásd és figyeld meg a hatalmat, ame
lyet kormányoznak (József és Mária), bölcse
ség, amelyet tanítanak, erő, amelyet lenn
tartanak; Isten, aki mialatt szoptatják, köz
ben még az angyalokat is táplálja, aki, míg
maga nyöszörög, vigasztalja a nyomorultakat.
Lásd és figyeld meg! Ime, maga a vidámság
szomorkodik, a bizalom Iéi, az üdv szenued,
az élet meghal, a bátorság és erő gyengélkedik
és ami nem kevésbbé csodálatos, a szomorúság
mégis másokat vidámit, s léleime másokat
megeriisii, a szenoedés iidoiizii, s a halál
éleszt, a gyengeség erősít.

"Istenhez ilyen születés illett, hogy tudni
illik szűztől szülessék, de a szűzhőz is illett,
hogy Istent hozzon a világra."

"Miképen leszen ez?" Bizony hallatlan
új dolog, amelyen még az angyalok is ámul
nak. Vajjon a Próféta erre céloz-e, mikor Isten
sugallatára ezt állítja: "Az Úr új dolgot teremt
a földön, nö férfiút vesz körül (vagyis rejt
keblében) ." Valóban új dolog, amelyen az Egy
ház is kifejezi bámulatát, amikor adventben
énekli: "Ki szűlöje Istenednek, Anyja lettél
Teremtődnek." Igen, anya lettél, éspedig
mint a latin szöveg még közbeveti: "natura
mirante" - "a természet legnagyobb csodál
kozására".
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A szeniséges Szűz azonban az Isten szavá
ban egy cseppet sem, egy pillanatra sem kétel
kedett. Ezeket a szavakat: "Miképen lehet
ez?" - nem a kétkedés, hanem a szűzességért

való aggódás csalja ajkára. Bizonnyal Ő nem
szolgált rá Fia feddés ére, mint egykor az apos
tolok, akiknek "szeműkrehányá hitetlenségüket
és szívűk keménységét", mert "nem hittek".'

Hiszen Ő, aki az Irásokat ismerte, tudott
Sárának, Annának, Sámson anyjának csodála
tos termékenység éről. A zsoltárokban gyakorta
zengette ő is ősatyjának, Dávidnak énekét:
,,(Isten) lakást ad a házban a magtalannak.
mint a fiain örvendő anyának."" lzaiás jóslata
sem volt előtte ismeretlen: "Ime a szűz méhé
ben fogan és fiat szül." És szokása szerint:
"megjegyzi vala mindeme dolgokat, szívében
forgatván".' Tudta, hitte, hogy "Istennél semmi
sem lehetetlen"." Magasztaljuk tehát a Szűz
hitét Szent Erzsébettel: "Boldog vagy te, ki
hittél.": Indítsuk fel hitünket, hogy Isten,
kinél "semmi sem lehetetlen"," amint a meg
testesülést az ő végtelen bölcseségével és
mindenhatóságával eszközölte, annak kiterjesz
tését is az Eucharisztiában meg tudja való
sítani.

2. HIT AZ EUCHARISZTIÁBAN

Az Eucharisztia a keresztény hitnek a
megtestesülés mellett a legnagyobb tűzpróbája
és gimnasztikája. Akinek a hite ezzel a mély
séges titokkal szemben a helyét megállja,
nem lesz baja, nehézsége azzal, hogy a kato
licizmust teljes egészében hívő lélekkel el
fogadja. Viszont az Eucharisztiában az isteni
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hit valóságos diadalát ünnepli. Istennek kegyel
me íme oly erős, hogy még ezt a mérhetetlen
titkot is, amelynek összes érzékeink annyira
ellentmondanak, az emberiség elitjével el tudta
Iogadtatni. Ez magában véve is valóságos csoda,
csodája a kegyelemnek.

Az isteni Eucharisztia a szellemeknek való
ságos vízválasztőja.

Akik nem tudnak oda felemelkedni, hogy
"a szellem az, ami éltet, a test nem használ
semmit?" és anyagias, zsidós szívükkel azt
hánvtorgatjék: "Kemény beszéd ez, ki hall
gatja azt"," elszakadnak, mint a Napjától fel
szabadult bolygó, Krisztustól, és lassan-lassan
elvesztik Istennek helyes és igazi ismeretét is,
Megszünnek keresztények lenni. Ellenben,
akik alázattal meghajtják eszüket és térdüket
az Eucharisztia előtt, azoknak lelki egére fel
jön a Nap, "amely megvilágít minden világra
jövő embert"," Forrásra lelnek. amely őket
felüdíti, vulkánra, amely keblüket felmelegíti,
orvosságra, amely őket meggyógyítja. Ámulva
kiáltják: "De hát gondolhatni-e arra, hogy az
Isten az emberek között a földön lakjék ?""
És szinte hajlandók Egyházunkhoz így szólani,
hogy már nemcsak a te beszéded miatt hi
szünk. "mert mi magunk... tudjuk, hogy ez
valóban a világ üdvözítője"," Azonos a bet
lehemi Kisdeddel, a Megfeszítettel s az egykori
Világbíróval.

3. AZ ELEVEN HIT

Amit az Úr teste-vére élvezőinek ígért: "én
bennem marad és én őbenne"," legelsöbb a
Boldogságos Szüznél, a megtestesülés titkában
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ment teljesedésbe. Míg gyermeke szíve alatt
volt, áthatotta kegyelmével anyjának egész
valóját. Viszont azonban a Szüzanya is egé
szen Fiában volt emlékezetével, gondolatával,
szívével, lelkével. Ki tudna ebben kételkedni?

Bennünk ez az édes titok folytatódik a
szentáldozás által. "Énbennem marad és én
őbenne." Fizikailag így van, míg csak a szent
színek meg nem emésztődnek bennem. Ámde
a szellemi jelenlétnek s kegyelmi kihatásnak
e néhány percnél sokkal tovább, az egész na
pon, sőt életen át kell tartania. A fizikai jelen
lét a hitem elevenségével legyen szoros kap
csolatban. Közvetlenül a szentáldozás után
minden keresztény előtt örökmécsest kellene
gyujtani. Aztán, folytatólagosan a hit és sze
retet alkossa naphosszat ezt az örökmécsest.
Igyekszem tehát beleélni magamat ebbe az isteni
légkörbe, amelybe engem Egyházam helyez. Ha
a Szent Szüzet "aranyháznak" nevezzük, mert
a lakójához csakis ilyen hajlék méltó, akkor
nekem is "aranyháznak" kell lennem, aki ugyan
annak a mennyei Felségnek adok lakóhelyet.

Legyen tehát főleg a mai nap az eleven
hitnek napja. Egy így töltött nap a legjobb
előkészület a következő szentáldozásra, ez me
gint a következőre ... így aztán "erényt erényre
tetézve haladnak az úton és meglátják az iste
nek Istenét Sionon"."

Beszélgetés az Úrral és a Szűzanyáual,
kérve főképen az utóbbitól, közölje velem az
ő kifej ezhetetlen anyai hangulatát. Hadd ter
melje ez ki bennem az eucharisztikus lelküle
tet, amely hitből, tisztaságból és áldozatkész
szeretetből tevődik össze.

Az eucharisztikus lelkület a Boldogságos
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Szűzzel szoros rokonságba kapcsol, mert az
ő szívéből lett a drága vér, amely az én tes
temmé és véremmé is lesz az Eucharisztia él
vezete által.

1 Lk. 1, 28. - ' Lk. 1, 34. - 3 Hom. 2. Super
Missus est. - • Jer. 31, 22. - 'Mk. 16, 14. 
e 112. zs. 9. - T Péld. 7, 14. - ' Lk. 2,19. - • Lk.
1,37. - re Lk. 1,45. -" Lk. 1,37. -" Jn. 6, 64. 
1:1 Jn. 6, 61. - 14 Jn. 1, 9. - " II Krón. 6, 18. 
H; Jn. 4, 42. - " Jn. 6, 57. - "V. Ö. 83. zs. 8.
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ÁDVEHT HEGYEDIK HETE

XXIV

AZ ANGYALI KÖSZÖNT~S VII.
Col. Slentlélek lIáll reádOl)

KEDD

Az első és második előgyakorlat, mint a XVIII.
elmélkedésben.

A harmadik előgyakorlat. Kérem a Boldogságos
Szüz által a Szentlélek iránti gyengéd áhitatot.

1. A SZEHTLtLEK ts AZ ISTEH AHYJA

J óli ehet, az Istenség művei kifelé közösek,
de mégis az egyes munkákat különös vonat
kozásaiknál fogva egyik, vagy másik Személy
nek tulajdonít juk. Minthogy pedig a Szentlé
lek az Istenben a szeretetet képviseli, azért a
szeretet legnagyobb művét, a megtestesülést is
vele hozzuk szoros kapcsolatba. Igy lett a
Szentlélek a Boldogságos Szűznek egész kűlő
nös értelemben jegyesévé. Ő eszközölte, hogy
a Fiú, aki az Atyától öröktöl fogva örökké szű
letik, mint ember a Boldogságos Szüztöl vegye
fel az emberi természetet. Mikor a Szent Szűz
aggódik szűzessége miatt, az angyal azt a meg
nyugtató választ adja: "A Szent/élek száll te
reád, és a Magasságbelinek ereje megárnyékoz
téged, azért a Szerit is, ki töled születik, Isten
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Fiának fog hivatni." Hajdanában, a világ kez
detén, Isten igy szólott ünnepélyesen önmagá
hoz: "Alkossunk embert." Most a Szentlélek
szól így a Szent Szűzhöz: "Alkossunk embert!"
Én adom a teremtő erőmet, megalkotom a leg
szebb emberi lelket, felékesítem azt a malasz
tok kincseivel és egybekapcsolom azt az Isten
Igéjével. Te pedig, ó Szűzek Szüze, bocsássad
rendelkezésemre a te illatos, szűzi véredet,
hogy abból megépítsem az Isten Igéjével egye
sült lélek számára a testet, a haj lékot, a templo
mot, a legmagasztosabbat, amely valaha léte
zett.

Ez a közreműködés szőtte a Szentlélek és
a Boldogságos Szűz közt a szent viszonyt,
amelyet mi - minthogy emberi hasonlatokra
vagyunk utalva - jegyességnek nevezünk.
Maga Isten bátorít fel erre minket, mikor az
Énekek énekében valóságos nászhimnusszal ün
nepli eljegyzését a malasztos lélekkel. Ámde
a Szent Szűzhöz való viszonya erre a címre
még sokszorosan több és nagyobb alapot szol
gáltat.

2. A ]EGYAJÁHDtKOK

Ha a nap, amely nemcsak a mi földünket,
hanem sok más világot beragyog s milliárdnyi
lénynek ad meleget, életet és szépséget, rnind
ezt a termékenyítő erejét egyetlenegy virágra
pazarolná! Mily nagyszerűvé kellene annak a
virágnak fej lődnie, amelynek Isten külön na
pot teremtene.

Viszont mily lehetőségeket és képességeket
kellene Istennek ebbe a virágba oltania, hogy
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egy napnak egész energiáját igénybe tudja
venni.

Némi bepillantást enged ez a hasonlat
Szűz Mária remek lelkébe, de megsejteti ve
lünk a Szentléleknek jegyesi szerelmét is Szűz
Mária iránt.

Öröktől fogva választottjának képe lebeg
a Szentlélek előtt. A képéről alkotott vázlato
kat a Szent Iratokban, mint valami albumban
összegyűjti. Már az első lapra belediktálja a
Szentlélek az "Asszonynak" nevét, akinek lel
kéhez nem férhet a kígyólehellet, s akinek szép
ségét még kicsi árnyék sem tudja elhomályo
sítani.'

öt, az Ö Jegyesét rajzolja meg a Szentlé
lek az egekig érő létrában. amely a mennyeket
a földdel összeköti, akin keresztül száll le hoz
zánk az Isten. öt jelképezi Áron vesszej ében,
amely gyökerétől elmetszetten, mégis kivirág
zik. öt láthatjuk Mózes csipkebokrában. amely
ben Isten volt jelen, de meg nem sértette, éget
te, épen hagyta; Gedeon gyapjában, amely szá
raz maradt, míg a környéket ellepte a harmat,
s viszont. Szóval Ö az egyedülálló, egészen ki
váló. Ráismerhetünk Évában, az élők anyjában,
Sárában, Juditban, Eszterben, Abisságban, kik
már előre magukon viselték a nagy eljövendő
"Asszonynak" egy-egy vonását.

Végre aztán hozzálátott a "Creator Spiri
tus", a Teremtő Lélek az Ö Jegyesének meg
alkotásához. Először elhalmozza őt természetes
adományaival: ad neki szépséget, kellemet,
méltóságot, észt, szívet, jellemet, aminő nem
volt sem előtte, sem utána. Igy illett az Isten
nek eleven tabernákulumához. Aztán elővette
kegyelmi ajándékait, s ezeket oly pazar mérv-
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ben árasztotta Szűz Mária lelkébe, hogy ez rnin
den képzeletet felülmúl. Megadja neki az át
eredő bűntől való mentesség hallatlan privi
légiumát, a legnagyobb életszentséget, amelyre
teremtmény képes. De még ezzel sem fogyott
ki jegyesi bőkezűsége. Megtette Jegyesét kincs
tárosává, akinek teljességéből mindnyájan me
rítünk. Hiszen az Atyák szerint nem száll ke
gyelem az égből, ha nem Mária kezén keresz
tül.

Altala terjed az Egyház, térnek meg a bű
nösök, szűnnek meg az eretnekségek, üdvözül
nek a lelkek, teremnek a Szentek.

3. Á SZENTLtLEK IRiNYI iHITAT

A Szentlélek és a Szent Szűz iránti áhítat
tehát valami benső összefüggést mutat. A
Szentlélek sugallja, ajánlja Jegyesének, a Szent
Szűznek gyengéd tiszteletét. Viszont Szüz
Mária az őt tisztelők és szeretők lelkét meg
fürdeti és bearanyozza Jegyesének, az isteni
Napnak sugaraiban. Innen van, hogy Szüz
Mária tisztelői kapják meg a bölcseséget, mint
a magasabb imaélet csiráját. jutnak mind ma
gasabbra a tökéletességben. Egyértelműlegvall
ják a haldokló Berchmans Szent Jánossal:
"Attól fogva, hogy Máriát intenzívebben kezd
tem tisztelni, indultam meg lendületesebben a
tökéletesség útján."

A keresztségben, bérmálásban és talán a
papi rendben reám nyomta a Szentlélek az ő
eltörölhetetlen bélyegeit. Mindez különös jog
cím a kegyelmek bőségére. Szüz Mária segít
hozzá, hogy ezt ki is használjam. Segít pedig
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főleg azzal, hogy rávezet engem a Szentlélek
iránti különös áhítatra.

Először magamnak kell a SzentIeIket jól
megismernem. Tanulmányozzam a Szentlélek
nek tanát, teológiáját. De azután terjesszem is
tiszteletét, hiszen akárhány nem pogány, ha
nem keresztény is azt válaszolja majd nekem,
amit az efezusiak Szent Pálnak: "De még azt
sem hallottuk, hogy van-e Szentlélek." A Szent
ségek felvételében, kiszolgáltatásában gondol
jak arra, aki azok által működik, szentel. Főleg
pedig ne szóljak se szóval, se pedig makacs,
az igazságnak ellenálló magatartásommal a
Szentlélek ellen. Mert ezekhez intézi Krisztus
a félelmetes igéket: "Aki a Szentlélek ellen
szól, annak meg nem bocsáttatik sem ezen a
világon, sem a jővendőben ...•

Ellenkezőleg, legyünk a Szeritlélek kezes
eszközei, s képviseljük az ő szelíd, vigaszos
lelkűletét. "Ne bántsátok (szomorítsátok) meg
Isten Szentlelkét, akivel meg lettetek pecsétel
ve a megváltás napjára. Minden keserűség és
harag és dühösködés, szóváltás és szitkozódás
minden gonoszsággal együtt legyen távol tőle
tek.... '

Beszélgetés a Szentlélekkel és Jegyesével,
a Boldogságos Szűzzel.

B. Labouré Zóé Katalin irg. nővér 1830 no
vember 27-én Párizsban úgy látja, hogya Szent
Szűz jegyesi gyűrűjén, amelyet a Szentlélek
húzott ujjaira. némely ékkő homályos és nem
lőveli azt a sugarkévét. amely a többi drága
köböl dúsan áradt. Meg is kapta a magyara
zatot. Ezek a drágakövek azokat a kegyelmeket
jelképezik, amelyeket a világ elfelejt Szűz
Máriá tól kérni.
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Tűnödöm, gondolkodom, hogy én nem ha
gyok-e kiaknázatlanul számos oly kegyelmet,
amelyet Szüz Mária által megnyerhetnék és
talán nagy káromra nélkülözök, Mindjárt lás
sak is hozzá, hogy ezeket kérjem a Szentlélek
től az ö forrón szeretett kedves Jegyese által.

1 Lk. 1, 35. - 2 U. O. _ 3 Gen. 1, 26. _ 4 Gen.
3, 14. - ' Ap. csel. 19, 2. - 6 Mt. 12, 32. 
1 Ef. 4, 30. 31.

154



ÁDVEllT llEGYEDIK HETE

xxv

SZERDA

AZ ANGYALI KÖSZÖNTÉS VIII.
(.Imo Er..'bol, a 10 rokonod, 6 i. lial logani .'n"g'bon·')

Az első és második előgyakorlat, rnint a XVIII.
elmélkedésben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem, főleg a Boldog
ságos Szüz által a kegyelmet, hogy rnindíg rnelegen
együtt érezzek az Egyházzal.

f. A CSODA SZEREPE A VALLÁSBAll

Mikor Sára, Abrahám felesége, tudomást
szerzett az Úr ígéretéröl, hogy öreg létére
anyává lesz, nevetni kezdett, mert hinni nem
tudott.

Mire megfeddi öt az Isten mondván: "Vaj
jon nehéz-e valami az Istennek?" Mikor Za
kariás ugyancsak kételkedik abban, hogy tekin
tettel magas korára, tud-e Isten neki utódot
adni, az angyal által az Úr némasággal sujtja:
"Ime, megnérnulsz és nem fogsz tudni beszélni
ama napig, mikor ezek meglesznek, mivelhogy
nem hittél szavaimnak.'"

De nem így a Szent Szűz! Ő megérdemelte
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Szent Erzsébet ajkáról az áldó dícséretet: "Bol
dog vagy te, ki hittél. ..•

A jóságos Isten a hitet rendesen csodák ál
tal támogatja, könnyíti, szilárdítja és jutal
mazza. Igy tett íme Szűz Máriával is Erzsé
betnek csodás termékenységére utalva. Innen
van, hogy az Egyház is, mint valami királynő,
állandóan a csodák ékköveivel lép fel és mu
tatkozik be a világnak. Isten ezzel teszi az ő
igazságát könnyebben felismerhetővé. A leg
több csodát pedig kétségkivűl a Boldogságos
Szűz keze által műveli. Mindjárt az elsőt is,
a kánai menyegzőn, a Szent Szűznek köszön
hetjük.'

Gondoljunk azután a számtalan búcsújáró
helyre, amelyek telvék a Szent Szűz közbejöt
tére végbement csodák emlék- és diadaljelei
vel. És ezek a jelek hány és hányezerben éb
resztik fel újra a szunnyadó hitet és buzgósá
got. Ily búcsúiáróhelyeken, mint pl. Lourdes
ban, mintha csak mennyei légkörbe jutottunk
volna és az evangélium talaján, a Szentföldön
járnánk, amely az Úr annyi csodáját látta. De
egyben érezzük Mária finom kezének tapin
tását is, amely a lelki, testi sebeket érinti, gyó
gyitja. Odanyujtom én is neki a lelkemet ...

2. A CSODÁK ts A HITETLEH VILÁG

A "műveIt", "felvilágosodott" világ való
ságos csodaiszonyban szenved. Megmosolyog
ja, idegesen visszautasítja a csodáknak még a
lehetöségét is és azokat a babonák birodal
mába utasítja. És ugyan miért? Vajjon nincs-e
Isten, aki mint teremtő, a természet törvényein
felül áll és azok alól felmentést is adhat s mél-
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tányos okokból kivételt is tehet? Vajjon nem
így tesz-e minden bölcs törvényhozó? És vaj
jon nincs-e egyes esetekben Istennek sziikség«
a csodára? Különben mi által bizonyosítana
meg bennünket, hogy most Ö beszél, és Ö közli
velünk akaratát? A csoda az a pecsét, amellyel
Isten hozzánk intézett leveleit, okmányait hite
lesíti. Ezért művelte főleg Krisztus a csodáit,
ezért kísérték az apostolok és sok utóduk pré
dikációjukat sok csodával. Főképen eleinte
történt ez, amikor az evangélium palárttája több
öntözésre szorult. De ma is Lourdesban alig
kevesebb csoda történik a művelt világ szeme
láttára s tudományos eIIenőrzése mellett, mint
hajdan, Krisztus életében. Csodát pedig Isten
csakis és kizárólag az Ö Egyházának igazolá
sára műoel, Más vaIIások erőlködése ezirány
ban még mindíg nevetséges csődbe fulladt.

Mit szól ehhez a hitetlen világ? Mert íme,
ez az asszony "csodajeleket művel, nyilvánvaló
és nem tagadhatjuk".•

Keresi a körmönfont magyarázatokat, ame
lyek mi egyébre sem jók, mint a lelkiismeret el
némítására.

Én pedig köszönöm Istennek, hogya csodák
által annyira igazolt Egyházának lehetek tagja
és az igazságnak teljes és tökéletes biztonságát
élvezhetem.

3. Al tH ÁLLÁSPOHTOM

Alkalmas idő ez, hogy én magamat is meg
vizsgé ljam, revízió alá vegyem áIIásponto
mat a csodákban való hitet és egyben egy
házias gondolkodásomat illetőleg. Mert e kettő
szorosan összefügg,
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Ma oly légkörben élünk, amely telve van
a hitetlenség és hitkételyek öldöklö bacillusai
val. Bár a spiritizmus és általában az okkultiz
mus babonái hódítanak. söt csaló jósok és kár
tyavetök óriási haszonnal dolgoznak, az igazi
csodákat, amelyeket Isten egyháza érdekében
hellyel-közzel müvel, vagy amelyek a Szentek
életében előfordulnak, a legnagyobb gyanako
dással fogadják. Igen! A könnyenhívés is bűn,
de a túlkriticizmus is oktalanság.

Hiszen nincs abban semmi különös, ha az
Egyház isteni légkörében olykor csoda is tör
ténik. Mily kár és hálátlanság volna ezeknek
a csodáknak emberi hitélességét letagadni csak
azért, nehogyelmaradottaknak tartsanak ben
nünket. Mily kár volna az igazgyöngyöket is
eldobálni, mert akad hamisított is. A többek
közt azt mutatná ez a gyávaság, hogy már
hiányzik belőlünk az Egyházzal való belsö
együttérzés. Ez az együttérzés a többek közt
a következő jelekből ismerhető fel:

(A Lelkigyakorlatok szabályai az Egyház
zal való együttérzést illetöleg.]

a) "Ha félretéve minden egyéni véleményt,
mindíg szent készségben tartom magamat, hogy
Krisztus jegyesének, az ősi, eredeti, katolikus,
hierarchikus Egyháznak hódoljak.

b) Ha dicsérem a papnak végzett gyónást
és a minél gyakoribb szentáldozás gyakorla
tát.

c) Ha ajánlom a napi szentrnisehallgatást,
hosszú istentiszteleteket, az egyházi éneket, a
szent zsolozsmát.

d) Ha magasztalom a szerzetesrendeket, a
szent celibátust és többre becsülöm a szűzes
séget, mint a házasságot.
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el Ha helyeslem az evangéliumi tanácsok
követését, a szegénységet, tisztaságot és enge
delmességet.

fl Ha dícsérem a szent ereklyék tiszteletét,
a Szentek, főleg a Szent Szűznek segítségül
hívását, a búcsúnyerést, búcsújárást. a temp
lomban a tömjén- s gyertyaégetést és a többi
jámbor gyakorlatot, egyházi ruhákat és szer
tartásokat.

gl Ha magasztalom a bőjtöket és a peni
tenciának külső és belső gyakorlatait.

hl Ha dícsérem a templomok építését és
díszí tését,

il Ha helyeslem, sőt védem az Egyház tör
vényeit és rendelkezéseit. (Vegyesházasságok
tilalmát és akadályozását l]

il Ha nem "csaholok" az egyházi és világi
íelsöbbségek ellen, hanem ha lehet, szót emelek
ott, ahol a visszaéléseken segíteni tudnak.

kl Végül ha cselekedeteimben inkább a sze
retet, mint a félelem indít, de azért nem vetem
meg a pokol szent félelmét sem, amely alkal
mas nehéz pillanatokban a bűntől visszatar
tani."

Vizsgálj am meg magamat ebben a tükör
ben, amelyet a Lelkigyakorlatok nagy Szerzője
tart elém. És talán pirulva kell bevallanom,
hogya protestantizmus által megmételyezett
légkör bezzeg még nekem is kissé megártott.
és világnézetemben. felfogásomban már nem
vagyok százpercentes katolikus.

Nincs más hátra, mint megtérni, javulni, s
kérni a jerikói vakkal: "Uram, add, hogy
lássak l"

Először magamnak kell minden "moderniz
rnusból" kigyógyulnom, hogy aztán másokon is
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segíteni tudjak és teljesíthessem a Zsoltáros
felhívásá t:

"Áldjátok az Urat, hívjátok segítségül ne
vét,

Hirdessétek a nemzetek között műveit.
Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, be

széljétek el minden csodatettét;"
Beszélgetés az Úrral, hálálkodva a világos

sdgéri, amelyben Krisztust követve járhatok;
a nyugalomért. amelyet életemben és halálom
kor élvezek, miként Szent Teréz, aki haldo
kolva, magát így bátorította: "Mit félsz Teréz?
Te a katolikus egyháznak vagy a gyermeke."
Stolz Albán pedig ezt íratta a sírkövére: "Aki
oly boldog és szerencsés, hogy magát katolikus
nak vallhat ja, imádkozzék el lelkemért egy
Miatyánkot •.."

l Lk. 1, 36. - 2 Gen. 18, 14. - a Lk. 1, 20. 
• Lk. 1, 45. - • Jn. 2, 3. stb. - • V. ö. Ap. csel.
4, 16. - r Lk. 18, 41. - • 104. zs. 1, 2.
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ÁDVEMT MEGYEDIK HnE

XXVI

CSÜTÖRTÖK

AZ ANGYALI KÖSZÖNTÉS IX.
(olmo az Úr ..olgáláloánya, logyon nokom a 'o igéd ..orin,Ot)

Az első és második előgyakorlat, mint a XVIII.
elmélkedésben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy a
Boldogságos Istenanya remek példája szerint mind
hívebben símuljak az isteni akarathoz.

1. AZ ÚR SZOLGÁLÓLEÁMYA

"Szolgálónak hívnak téged, aki Isten any
jának vagy kiválasztva l" - kiált fel álmélkod
va Szent Ambrus. Lám! a Szentlélek az ő je
gyeséhe már eleve belelehelte azt a szellemet,
amely maj d egykor az ő Fiát élteti, aki sz igo
rúan elítélt minden nagyzást és gőg őt. "Sze
retik - úgymond - (az írástudók és farizeu
sok) a köszöntéseket a piacon és hogyha rabbi
nak hívják őket az emberek (ami a magyar
ban "Nagyuram" címnek felel meg). Ti pedig
ne hivassátok magatokat rabbinak ... sem mes
ternek ... '" Ámde a Boldogságos Szűzben ez
a név: "szolgáló", amelyet önmagának adott,
távolról sem volt csupa szerénykedés és alá-
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zatoskodás, hanem önmagának mélyen átérzett
csekélyrebecsülése Istennel szemben és alkal
mazkodni kész akarat.

"Legyen nekem a Te igéd szerint", ez volt
az ö életelve és vezércsillaga, Ezért hagyta el
már gyermekkorában a szülői otthont, hogy
templomi szolgálatot teljesítsen, ami a mai
zárdai nevelésnek felel meg, Azért lépett Jó
zseffel jegyesi viszonyba, mert tudta, érezte,
hogy ez Istennek akarata, Márpedig mi egyéb
ö, mint Istennek "szolgálóleánya",

Azért szorgoskodott, fáradt és dolgozott a
názáreti szerény háztartásban, a legegyszerűbb
házi munkákban. Azért vált meg a halálos ágy
nál Józseftöl, sőt késöbb Fiától is, mikor azt
hivatása a nyilvános pályára hívta. Özvegysé
gét, árvaságát ez vigasztalta: Mi vagyok én
egyéb, mint az "Úrnak szolgálóleánya",

Azért állta meg helyét a kereszt alatt és
nem roskadozott, mert ebbe a hitbe, tudatba
kapaszkodott. Azért töltött még éveket a föl
dön, hö epedésben Fia után, miután Jézus már
az égbe távozott, rnert a szclgáIónak türelem
mel illik várni, míg az ura nem szólítja.

Méltó anyja volt tehát annak, aki magáról
azt vallja: "Nem azért szállottam le a menny
böl, hogy a magam akaratát cselekedjem, ha
nem annak akaratát, aki engem kűldött."

Ö is elmondhatta Fiával: "Az én eledelem
az, hogy annak akaratát cselekedjem, ki engem
küldött. ..• De éppen azért illik is reá, amit az
Apostol Szent Fiáról mond: "Engedelmes lett
a haláláig", ezért az Isten is felmagasztalta
öt. "S
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2. "SZOLGÁD VAGYOK ÉH"6

Igen, a te szelgád vagyok, Uram! Éspedig
többszörösen. Nagyon sok jogcímed van tehát,
hogy akaratodat teljesítem és ahhoz símuljak.

Hiszen teremtményed vagyok és így abszo
lúte függök tőled létrejöttömben és fennmara
dasomban. A te közreműködő erőd nélkül még
lélekzetet sem tudnék venni. Mint teremtmény,
a te feltétlen és kizárólagos tulaj donod vagyok.
Tehetsz velem, amit akarsz, a nélkül, hogy erről
bárkinek felelni tartoznál. Veled szemben nin
csenek jogaim.

De meg aztán mennyire jó voltál és vagy
hozzám! Létem olyan, mint a fogas, melyet
azért állítottál be a létbe, hogy tudjad mire
aggatni a jótéteményeket. De még hozzá a fo
gas maga is, vagyis a lét, tiszta ajándék.

Továbbá megvettél. mikor számodra elvesz
tem, éspedig nem kisebb árért, mint Szent Fiad
vérével. És mikor buktam, hányszor és hány
szor újra megvásároltál. kebledre fogadtál, ma
radéktalanul visszaadva újra előbbi kegyelme
det, pozíciómat, méltóságomat.

Lehetnek egyéb címek is emez általánosa
kon kívül, hogy tőlem szelgálatot. éspedig egé
szen különös, odaadó szolgálatot igényelj.
Ilyen lehet a papi rend, vagy fogadalmak általi
felszenteltségem.

Ez esetben "áldásod kiárad reám, mint a
folyam'" s "jó és tömött, megrázott és kiáradó
mértéket adtál az ölernbe".' Tehát mennyivel
igazságosabb és méltányosabb, hogy viszont én
akaratodat a leghívebben teljesítsem. Ha vala
kire, ám akkor reám vonatkoznak igéid: "Te
azt parancsoltad, hogy rendeleteidet gondosan
meg kell tartani:"
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3. _URAM, ITT AZ IDEJE A CSELEKVéSNEK-to

Amint a Boldogságos Szűz sem maradt meg
puszta elméletnél és jámbor óhaj oknál, hanem
a gyakorlatban is az Úr szolgálóleányának tanú
sította magát, úgy nálam ís végre-valahára
"ítt az ideje a cselekvésnek"." Míért ís telje
sítenem kell elsősorban Istennek reám vonat
kozó parancsaít. Éspedig egytől-egyig: "Mert
aki az egész törvényt megtartja. de egy ellen
vét, valamennyiben vétkes lett."'" Hasztalan va
gyok szegény, ha nem vagyok türelmes, hasz
talan vagyok tiszta, ha nem vagyok engedelmes,
hasztalan vagyok vallásos, ha nyelvemmel vé
tek." De teljesítenem kell aztán állapotbeli kö
telességeimet is. Ez voltaképen a legfőbb, amit
Isten tőlem kíván és elvár. Nem lehet Istennek
kedves még az ima, áhítatgyakorlat sem, ha
miatta hivatásbeli teendőim lényeges kárt szen
vednek s hozzátartozóimnak méltányos panasz
ra szelgáltatok okot.

Végül nem szabad felejtenem, hogy Isten
akárhányszor akaratát nem parancsok, hanem
a velem való rendelkezései által nyilatkoz
tatja ki.

Egyes dolgokat, amelyek minket érnek, Is
ten megenged, mert ha nem kívánná, hogy azok
reánk törjenek, megakadályozná azokat. Ilye
nek pl. az üldöztetés, rágalom s általában azok
a dolgok, amelyek az emberek szabadakaratá
tól függenek, bűnből, rossz akaratból erednek.

Más dolgokat Isten egyenesen akarhat, mint
a rossz idő járasból eredhető inséget, szegény
séget, vigaszainak visszavonásából eredő szá
razságot, betegséget, korai halált stb.

Ilyen esetekben tehát nem annyira tenni,
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mint inkább megnyugodni kell, hogy Isten szent
akaratával találkozzunk, ahhoz simuljunk.

Ilyenkor juttassuk érvényre azt az elvet:
"Amit nem lehet változtatni, azt Istennek kell
ajánlani."

Hányszor szükséges saját .szívünkkel színte
birokra kelni, míg dacos, ágaskodó akaratunk
magát meg nem adja és meg nem csókoljuk a
reánk nehezedő, javunkat kereső kezet.

Mily nehéz olykor magunkat meggyőzni,
"hogy az Isten közremüködtet mindent azok
javára, kik őt szeretik"."

Idézzük ilyenkor emlékezetünkbe az Úr
szolgálóleányát, aki minden körülmények közt
"hitt az Isten szeretetében"" és midőn szinte
az egész világ összeomlani s a nyakába sza
kadni látszott, még akkor is bízott abban, hogy
sorsa majd csak jobbra fordul. úgy is lett.

Beszélgetés az Úrral és az ő Szolgálólea
nyával.

Kérem tőlük, hogy segítsenek engem a
bizalmas odaadásban Isten akaratával szem
ben. Tanítsanak meg rendületlenül bízni abban,
hogy életem borongós ádventjére majd eljön az
örvendetes karácsony, aztán anagybőjtre,
nagypéntekre a húsvét, a földi küzdelmek
után a győzelem, a mennyország. Miért is:

"Örvendezzünk annyi napig, mint ameddig
megaláztál minket, s annyi évig, mint ameddig
nyomorúságot láttunk. "16

I Lk. 1, 28. - 2 Mt. 23, 6-10. - 3 Jn. 6, 38. 
• Jn. 4, 34. - • fil. 2, 8. 9. - • 118. zs. 125. -
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t Jézus, Sir. fia 39, 27.' - ' V. ö. Lk. 6, 38. 
• 118. zs. 4. - ro 118. zs. 126. 11 U. O. - 12 Jak.
2, 10. - ru V. ö. Jak. 1, 26. - 11 Róm. 8, 28. 
re I Jn. 4, 16. - " 89. zs. 15.
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ÁDVENT NEGYEDIK HETE

XXVII

"AZ ÚR rESZ MEGALÁZOTTÁ ÉS
FELMAGASZTALTTÁ"l

PÉNTEK

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Mikor pedig el volt jegyezve az ö anyja, Mária
Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, úgy talál
taték, hogy méhében fogant a Szentlélektől. Jó
zsef pedig, az ő férje, igaz ember lévén és nem
akarván őt elhíresztelni, titokban akarta elbocsá
tani. Amint pedig ezen gondolkozott, íme az Úr
angyala megjelenék neki álmában, mondván:
"József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni felesé
gedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szent
lélektől vagyon."

Második előgyakorlat. Mária már az angyali
köszöntés előtt Józsefnek el volt jegyezve. Bár
külön laktak, ámde a zsidó törvény szerint bár
mikor egybekelhettek és egymás iránt éppen olyan
hűségre voltak kötelezve, mint a házasok. A hűte
lent mint házasságtörőt kövezték agyon. Elgon
dolom tehát Máriát családi otthonában, Józsefet
pedig saját műhelyében Ioglalatcskcdni. Mindkettő
jük szörnyű megpróbáltatásnak van alávetve, ami
kétségkívül külsejükön is meglátható.

Harmadik előgyakorlat. Kérek az Úrtól nagy
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bizalmat a megpróbáltatás óráira, nemkülönben
okosságet és részvétet a szenvedökkel szemben.

l. MÁRIA TISZTASÁGA

Csakhamar elérkezett az idő, midőn a szent
séges Szűznek volt alkalma megmutatni, hogy
magát nem csupán vallja az Úr saolgálóleá
nyának," hanem annak tanúsítja is. A körül
mények őt rövidesen olyan kérdések elé állí
tották, amelyek emberileg megfejthetetlenek.

Jefte leánya hajdanában, mint minden haja
don Izraelben, megsiratta, hogy szűzen kellett
a sírba szállnia. Mielőtt atyja őt, oktalan foga
dalmát betöltendő,véres áldozatként bemutatná,
esengve így szól atyjához: "Engedj el engem,
hadd menjek két hónapra a hegyekbe s hadd
sírjak a szűzességernen barátnőimmel. ..• Máriát
azonban égi jegyes, a Szentlélek, már eleve
beavatta az ő leendő gyermeke evangéliumá
nak szellemébe. Ö megismerte már - egyetlen
az ószövetségben - azt az igazgyöngyöt, ame
lyet, ha valaki megtalált, elmegy és eladja
minden vagyonát és megveszi azt.'

Látom őt már ifjúsága hajnalán mint tiszta
galambot a templomba mint ..sziklaüregbe,
a kőszál rej tekébe" elvonulní.

Szíve leghőbb vágya azok közé tartozni,
akik "nem házasodnak, sem férjhez nem men
nek, hanem olyanok (lesznek), mint az angya
lok az égben",' akik Istennek elmondhatják:
"Enyém a kedvesem és én az övé, ki élvezi
a Iiliomokat"," akik "testüket élő, szent és
tetsző áldozatul adják Istennek...• Mennyi lelki
élvezetet és kimondhatatlan szellemi gyönyört
hozott neki ez az Istennek való teljes odaadott-
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sága, szuzi erénye. Hányszor kiáltotta szent
elragadtatásban: "Ujjongva eped szívem és
testem az élő Isten után.?"

Ö a szent szűzességet nem mint kényszer
zubbonyt, búsongva hordja, hanem azért mint
legnagyobb ajándékért, hálálkodik Istennek:
"Örvendve örvendek az Úrban és lelkem uj jong
az én Istenemben, mert felöltöztetett az üdv
ruházatába s az igazság köntösével vett körül
és mint a menyasszonyt, ki ékszereivel díszíti
fel magát.'?'

Kérjem itt mindjárt a szentséges Szűzet,
lángoltassa fel ismét bennem a tiszta erény
szeretetét, hogy átértsem és érezzem az igazi
szakértönek. a Szentléleknek ítéletét: "Min
dennél bájosabb a szent és szemérmes ... és
nincsen semmi méltó ellenértéke a mértékletes
(önmegtartóztató) léleknek."" Mert a szüzies
életnek, főleg napjainkban s különösen ha
valaki a világban él, igen sok az ellensége.
Az elsőt, a legnagyobbat tulaj don testünkben,
vérünkben hordjuk, amely földi paradicsom
mal kecsegtet a tisztaságért, szerénységért,
szemérrnességért cserébe.

Erre építi a sátán és a világ is haditervét.
Ö, mily boldog a semmi megalkuvást nem
ismerő lélek! Boldog, aki testét, érzékeit, fan
táziáját szent fegyelemben őrzi. Az ilyen el
kerüli a minden botlással kapcsolatos szé
gyent, lelkifurdalást. Az ilyennek nem kell
keservesen kiábrándulnia. Békét élvez, Jézus
Szívével bizalmas viszonyba jut, s egykor majd
az égben a szűzek Szűzével élén "követi a
Bárányt, amerre csak megyen?" s olyan éneket
zenghet neki, aminőt még az égben sem tud
senki utánozni." Megvizsgálom itt magamat,
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vajjon a SZUZl erény dolgában nem teszek-e
szívemnek, érzékeimnek némi engedményeket.
nem sérült-e meg már a zománc, amelyet
előbb-utóbb a romlás követ?

2. MÁRIA ISTENRE HAGYATKOZIK

Szüz Mária lelkének tiszta, azúros egére
egyszerre csak felhők tornyosulnak. Ime, Isten
tudtára adja, hogy a Gondviselés örök tervei
szerint jegyet kell váltania. Mária, az Úr szol
gálóleánya lelkében megremeg, de bízik Isten
nek benső ígéreteiben s megnyugszik. Ez a
viszony bizonnyal két liliomnak lesz egybe
Ionódása.

Később az angyali köszöntésnél azt is meg
tudta, hogya Magasságbeli az istenanyai mél
tóságot kínálja fel neki. "Mikép leszen ez ?":"
- sikolt fel a lelke. Az angyal megnyugtatja
s megvlgasztal ia. Az Úr szolgálóleánya hisz,
megnyugszik és bízik.

Az Erzsébetnél tett látogatásból hazatérve,
anyai reményei tovább titokban nem marad
hattak. A szentséges Szüz eddig mélyen hall
gatott, jól tudva: "üdvös dolog rejtve tarta
nia király-titkát"."

Erzsébetnek is csak a Szentlélek nyilatkoz
tatta ki ifjú rokonának istenanyai méltóságát.
Ámde hallgasson jegyese előtt is? Ha beszél,
vajjon hitelre talál-e? Meg aztán van-e egy
általában joga Isten terveibe avatkozni, "az
Atyától előre meghatározott idöt?" megelőzni?

Mária tehát hallgat. Jóllehet becsülete és
élete forog kockán.

6, bár megtanulnánk tőle inkább hallgatni,
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mint beszélni, védekezni! Bár hagynők Istenre
problémáink megoldását!

3. MÁRIA BÖLCSEK ÉS SZERETETTEL ITÉL

Mária közben látja forrón szeretett jegyese
arcán a bánatot és töprengést. József szörnyű
lelkitusákat vív. Tehát csalódtam? Bár Mária
életszentségében nem tud, nem mer kételkedni,
de ennek ellentmondani látszanak a tények.
Ú, mennyi könnyet hullatott titokban, mennyit
gyötrödött, mennyit imádkozott! Ha Máriával
frigyét meg nem szakítja, a Törvénnyel kerül
összeütközésbe, ha Máriát ellöki magától, a
szeretet szenvedhet sérülést. Végre oda dönt,
hogy középutat választ, Máriát titkon el
bocsátja, hogy így az ő és gyenneke becsületét
megmentse. Maga pedig elbujdosik ismeretlen
tájra, ismeretlen emberek közé kínzó bána
táva!.

Mária látja ezeket a lelkitusákat és sokat
mond neki jegyesének néma ajka. "Szemem
epedve várja igédet, - sóhajtozza gyakran
magában - kérdem, mikor vigasztalsz meg
engem?""

De azért nem ítéli el jegyesét, nem tesz
neki lelkében szemrehányásokat: Tehát még
bennem is kételkedni tudsz? Nem érdemeltem
meg tőled a bizalmat? Vagy legalább az őszinte
nyilatkozatot?

Viszont József helyzetét is meg kell érte
nünk. Bámuljuk okosságát, tapintatosságát és
szerető magatartását.

Végre az Úr megelégelte és meg szánta e két
galambszívnek vergődését. Angyalt küld Jó
zsefhez, aki felvilágosításával eloszlatja a felle-
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geket. József most örömkönnyekkel borul
Mária lábához, bocsánatot kér tőle, meghívja
most már otthonába mint hitvesét, és mint
eleven tabernákulumct tiszteli öt. "Jó az Úr
azokhoz, akik benne biznak, a lélekhez, mely
őt keresi."'.

Beszélgetés az Úrral és a szent szeraplök
kel, kérve kegyelmet azokhoz a tündöklő eré
nyekhez, amelyekre ők példát adnak. Neve
zetesen kérek szent mérsékletet ítéleteimben.
Inkább százszor tévedjek, mást jobbnak ítélve
a valónál, mint egyszer rosszabbnak, mint
ahogy megérdemli.

, I Kir. 2, 7. - 2 Mt. l, 18-21. - 3 Lk. 21, 38.
- • Bir. k. ll, 37. - • V. ö. É. é. 2, 14. - • U. O.

- T Mt. 22, 30. - • É. é. 2, 16. - • Róm. 12, 1. -
10 83. zs. 3. - II Iz. 61, 10. - 12 Jézus, Sir. fia 26, 20.
- 13 Jel. k, 14, 4. - " U. o. 3. - 111 Lk. 1, 34. 
" Tób. 12, 7. - IT Gal. 4, 2. - '8 118. zs. 82. I. Jer. 3, 25.
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KARÁCSONY VIGILIÁJA

XXVIII

ÚTBAN BETLEHEMBE
(A S.enlClalád lelküle'e)

DECEMBEAU.

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Történt pedig ama napokban, rendelet méne ki
Augusztus császártól, hogy írassék össze az egész
földkerekség. .. És mennek vala mindenek, hogy
összeírassanak, kiki a maga városában. Fölméne
tehát József is Galileából, Názáret városából Jú
deába, Dávid városába, mely Betlehemnek hivatik,
mivelhogy Dávid házából, nemzetségéből való volt,
hogy összeírass ék Máriával, az ö eljegyzett fele
ségével. Lön pedig, mikor ott valának, eljött az
ideje, hogy szűljön. És szülé az ö egyszülött Fiát
és bepólyázá öt és jászolba fekteté, mert nem kap
tak helyet a szálláson."l

Második előgyakorlat. Elgondolom az utat Ná
zárettöl Betléhemig. Három-négy napi járás Ezdre
Ion síkságán át, Szamaria és Júdea hegyvidékén
keresztül, végig Refaim alföldién. A karavánok egy
mást követik az úton. A nép rendszerint gyalog
megy, de Júdeában ritkaság, hogy még az utolsó
családoknak is ne legyen szamaruk. A fáradhatat
lan, türelmes állat kevéssel beéri és cipeli gazdá
jának eleségét, ruháját.
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A vándorok meg-megállnak a hosszú út mentén,
a források mellett, egy-egy lombos fa árnyékában.
Este napnyugtakor az esős évszakban sátort ütnek
a városok előtt, a karavánszerályokban, amelyek
oltalmat és némi kényelmet adnak az utasoknak
s barmaiknak. Másnap aztán a Jeruzsálemről szóló
zsoltárokat énekelve és Jahve házát magasztalva
folytatják útjukat. Igy utazik József is Máriával.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
a hangulat, amely az ő szívéből áradva édes Any
ját és Szent Józsefet eltöltötte, az én lelkületemet
is megazentelje.

1. MÁRIA ÉS JÓZSEF SZEHT KÖZÖMBÖSSÉGE

Valóban, amit a Lelkigyakorlatok zseniális
szerzöje a szent közörnbösségröl tanít, gyö
nyörüen megvalósul Mária és József magatar
tásában. Gondoljuk csak el ezeknek a szent
személyeknek helyzetét és körülményeit a nagy
családi esemény küszöbén.

Isten mintha csak tekintettel sem volna erre.
Nem tanácskozik, hanem rendelkezik velük. Ha
emberi szemmel nézzük csupán, azt mondhat
nók, hogy eljárásában szeszélyes és kímélet
len. De ök nem lázonganak. hanem engedel
meskednek. A felebbvaló dolga a gondolkodás,
az alattvalóé az engedelmesség.

Isten tesz velük, ez esetben pogány világi
hatalom által, - mint az élettelen sakkfigurák
kal. De jól tudják, hogy az a kérdés: "Miért
parancsolta meg neked az Isten?" - a paradi
csomi kígyó ajkáról van ellesve s többnyire
mai napig az ö sugallata. S vaj jon nem vetem-e
mégis fel magam is gyakran ezt a kérdést azok-
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kal szemben, akik jogosultak nekem paran
csolni és velem rendelkezni?

Azután mindenütt visszautasíttatás. Ne lás
sunk ebben rosszakaratot. Hiszen a városka
hemzseg a sok idegentől, akiket a császári dek
rétum ugyancsak odarendelt. Meg aztán semmi
sem árulta el náluk, hogy kik és rnik. ök pedig
hallgatnak arról. Végre az ístálló marad csak
hátra, hogy az Isten Báránykaja ott lásson nap
világot. Ilyenek általában Istennek művei. Ren
des en homályos eredetűek, mint ahogy anagy
folyamok is apró csermelyekből indulnak ki.
"Boldog az, aki bennem meg nem botránko
zik. H

:!

Az Isten szent Fia tehát istállóból szárma
zik. Istállóban születik. Hadd botránkozzék
meg ezen a zsidó, hadd húzza fel orrát a po
gány. Jézus nem szégyenli származását, sőt ma
ga alakítja így a helyzetét. Mi pedig talán
büszkék vagyunk rokonságunkra és dicsekszünk
származásunkkal, vagy pedig, ha az homályos,
gondosan rejtegetjük. "Nem az én gondolataim
a ti gondolataitok, és a ti utaitok nem az én
utaim, úgymond az Úr.'"

2. MÁRIA ÉS JÓZSEF ALÁZATOSSÁGA

Ime, a legmélyebb megaláztatás előzi meg
a legédesebb és legmagasabb vigasztalást. Igy
szokott az már lenni a lelkiéletben. Isten a
kicsinyeket, vagyis alázatosakat emeli fel, éne
kelte csak néhány hónappal előbb, s azóta ki
tudja hányszor a szentséges Szüz.' Márpedig
jól tudja ő, hogy alázatosság nincsen megaláz
tatás nélkül. Keblének isteni Lakója közölte
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vele ezt a hangulatot, s tőle s általa kedves
J egyesére is ugyanaz átszármazott.

Miért is nem követelődznek, nem méltat
lankodnak, nem hivatkoznak erre vagy arra.
Csak egyre gondolnak szívük mélyén: ez az Is
tennek akarata, ez válik Istennek dicsőségére
és a mi legnagyobb javunkra.

Ezért önti rá Isten a mennyei dicsfényt arra
a barlangra s annak lakóira. Ezért látja a bar
lang-istálló nyirkos falai közt a világ legbol
dogabb embereit.

Ezért készülnek már az angyali karok a leg
szebb szerenádra, hogyelzengjék a legmagasz
tosabb és legvigaszosabb éneket, amelyet ez a
föld valaha hallott. A megaláztatásnak örvé
nyei a dicsőség sugaraiban fürdenek és hüen
feltüntetik előttünk Istennek ízlését és gondo
latait.

3. MÁRIA VÁGYAI

Az isteni Gyermek tehát eleve közli Édes
anyjával Szíve szellemét és érzületét. Ebben a
legkiemelkedőbbek egyike a szent vágyakozás.

a) A Szent Szüz először is vágyik a világ
nak adni az édes Üdvözitőt. Tudja, hogy ő az
egész világ váltságdíj át hordozza, kivánkozik
tehát azt értékesíteni. Tudja, hogy az isteni
Bölcseség rejtezkedik benne, aki hivatott min
den világra jövő embert megvilagítani." Óhajtja
tehát, hadd szórja az már szét sugarait! Adni
kívánja Jézust mindenkinek. Nem irigyli őt
senkitől. Hiszen ez a kincs kimeríthetetlen. Ó
mily nagy s végtelennel határos Szűz Mária
szeretete! De sej ti-e azt is, hogy így kínra, szen
vedésre is adja azt, akit mindennél jobban sze-
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ret? Igen! De annál nagyobb és hősiesebb anyai
jósága irántunk. Ó szentséges Szüz, add nekem
is Fiadat és engem Fiadnak! Legyen Ö az én
életem és világosságom. Nélküle szegény, árva
vagyok, nélküle "sötétségben és halál árnyé
kában ülök".'

b] Vágyik aztán a szentséges Szűz meg
látni Jézust. Igen, meglátni, akit "sok próféta
és igaz kívánt látni, és nem látta",' "kit az an
gyalok is látni kívánnak","

Élnek-e bennem is a vágyak meglátni Jé
zust? Vagy talán hidegen hagy engem ez a
gondolat? Vajjon kémlelem-e őt szívem sze
mével az Eucharisztia leple alatt? Aztán kí
vánom-e egyszer már színről-színre látni őt az
égben? Az Istent igazán szeretőknek, a Szen
teknek egész élete ebben a vágyban olvadt fel.
Szent Teréz az óraütéskor fel-felsóhajt: Örülj,
mert egy órával közelebb vagy ahhoz a pilla
nathoz, mikor meglátod Istent. Ó Jézus, "örök
halmok kívánsága"," tartsd bennem is ébren a
reménykedő epedést te utánad, amely csitítson
el bennem minden főldi vágyat.

cl Mária vágyódik szent Fiát kiszolgálni.
Mint anya gyermekét, mint teremtmény urát.
S minthogy ő az egyetlen, aki anyja Terem
tőjének, ez a szolgálatkészség s a vágyódás ezt
érvényesíteni is, csodálatos s felülmúlhatatlan
módon fokozódik benne és egekig lángol. Ó,
milyen örömmel látja ezt a mennyei Atya,
mennyire gyönyörködik abban a Fiúval és
Szentlélekkel!

Kérjek én is egy cseppet ebből a tengerből,
hogy én is vágyódjam Istennek mind hívebben
szolgálni. Kiszolgálni őt főképen testvéreim
ben, embertársaimban, a betegben, a szegény-
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ben. Hiszen "amit egynek a legkisebb atyám
fiai közül cselekedtetek, nekem cselekedté
tek".ll

Beszélgetés az Úrral és a szeatséges Szűz
zel. Kérem Jézustól Szűz Mária által azt a
lelkületet, amely öt a betlehemi útban eltöl
tötte.

Kérem az alázatos alkalmazkodást a Gond
viselés út jaihoz, terveihez, és a szent vágyakat
neki hűen szolgální. Ez irányban mindjárt gya
korlati jófeltételt is teszek.

l Lk. 2, 1-7. - ' Gen. 3, 1. - ' Ml. 11, 6. 
4 Iz. 55, 8. - ' V. ö. Lk. 1,52. - o Jn. 1, 9. -' Lk.
1, 79. - ' Mt. 13, 17. - • I Pét. 1, 12. - 10 Gen.
49, 26. - II Mt. 25, 40.
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KARÁCSONY MAPJÁN

XXIX

DECEMBER 25.

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE I.
(S.em"16dél Melchler: bercitien ut6n)

1. Róma építése után a 749. évben* különös
esemény hozta izgalomba a "Nagy"-nak neve
zett Heródes király országának, Júdeának
lakóit.

Agusztus császár, akinek jogara alá akko
riban Júdea is tartozott, összeíratj a országa
minden alattvalóját és szővetségesét.

A népszámlálási parancs Názáretbe, ebbe
a világ háta mőgötti kis zsidó faluba is elér
kezik. A nagy hazafiak dúlnak-fúlnak mérgűk
ben az országukat megszálló idegen hatalom
újabb beavatkozása miatt. Egyik házikóban
egészen másképen fogják fel a dolgot, pedig
a parancs teljesítése őrájuk a körülmények
folytán különös nehézséggel jár ...

Megszokták már ök mindenben, kellemes
és kellemetlenben a jóságos isteni Gondviselés

* Jelenlegi ídöszámításunk a VI. században élt
Dyonisius Exiguus nev ü szerzeleslöl származík, aki
4 évvel tévedell, úgyhogy Urunk 4 évvel elöbb szű

letett, mint azt hivalalosan számílják.
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bölcs intézkedését látni, amely az őt szeretök
nek mindent javukra fordít.'

Tehetségük szerint felkészülve megindulnak
Betlehembe, ahová mint Dávid király leszár
mazottai tartoztak és ahol éppen ezért jelent
kezniök, felíratkozniok és adójukat lefizetniök
kellett.

A karavánok egymást érik az úton, izgatot
tan és türelmetlenül törtetnek előre. Nem így
az a két szent személy, akik abból a názáreti
kis haj lékból indultak útra. Csendesen, nyu
godtan haladnak céljuk felé.

A nő, akit a férfi Máriának nevez, öszvé
ren ül, fátyol borul arcára. A férfi, akit viszont
a nő Józsefnek szólít, 30 év körülínek látszik.
Arca komoly, jóakaró, barátságos. Ha a szellő
Mária fátyolát kissé fellebbenti, látni engedi
szüzies arcát, kedvesen telt piros ajkát, finom
metszésű száját, bizalmat gerjesztő vonásait,
nagy kék szemét. Gazdag aranyaágra haja
dúsan omlik vállára. A tisztaságnak és benső
ségnek leírhatatlan kifejezése, bája fénnyel
árasztják el egész valóját.

Minő szerénység és összeszedettség külön
bözteti meg ezt a két utast. Pedig mik és kik
voltak ők? Az Úr eleven tabernákuluma vonul
most itt át és senki sem vet rá ügyet.

2. Végre megérkeznek az igénytelen kis
Betlehembe, amely Jeruzsálemtől délre, Judea
hegyeinek kellős közepébe épült. Az utcák
hemzsegnek az idegenektől. minden ház és a
primitív vendégfogadó már túl van zsúfolva.
A két szerény jövevény hiába kopogtat be itt
is, ott is. Mindenütt elutasító vagy mentegető
a válasz. Ök értik, megértik és mindenre talál-

180



nak mentséget, A szükség kényszere folytán,
amelyben ugyancsak a Gondviselés kedves in
tézkedését és örök terveit látják, a város végén
levő barlangistállót keresik íel, hogy ott töltsék
az éj tszaká t.

3. Az Úr születése az Isten Anyjára bi
zonnyal nem jött váratlanul, hanem eredménye
volt hö imáinak és epedésének, hogy Isten arcát
megláthassa. Midőn szeretete, elragadtatása
tetőfokra hágott, íme, szűzi keble legkisebb
sérelme nélkül, Isten csodája által ott pihen
köntöse szegélyén tisztán, mint a frissen hul
lott hó, az újszülött Istenfia, az Ö gyermeke.

A római Martyrologium a következő ünne
pélyes szavakkal hirdeti ezt a világraszóló
eseményt, az emberiség történetének ezt a
fordulópont ját:

December 25. A világ teremtésétől, mikor
Isten kezdetben teremtette az eget és földet
5199-ik évben, a vízözöntől 2957-ik évben,
Abrahám születésétől 2015-ik évben, Mózesnek
és a zsidó népnek Egyiptomból való kijövetele
óta 1032-ik évben, Dániel jövendölésétől a 65· ik
évhétben, Olimpiász 191-ik évében, Róma ala
pítása óta 752-ik évben, Octavianus Augustus
uralkodásának 42-ik évében, mikor a földkerek
ségen béke honolt, a világ hatodik korszaká
ban Jézus Krisztus, az örök Isten, az Atyának
Fia, meg akarván menteni szeniséges jövetelé
vel a világot, a Szentlélektől Iogantatván, a
fogantatás kilencedik hónapjában (emelkedet
tebb hangon kell a következőket olvasnunk és
mindnyájan térdrehullnak]

Júda Betlehemében Szűz Máriától emberré
lévén megszűletett.
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(Az előbbi hangoni]
A mi Urunk, Jézus Krisztusnak test szerint

való születése.
Boruljunk mi is térdre, szemléljük a túl

boldog Istenanyával a Kisdedet. Ime, mint te
kint Anyjára, mint tárja felé karját, mintegy
felkarolás ért esengve, ez a világon annyira
elhagyott Isten.

Kitárja karját és nyomban sírni kezd. Néz
zük csak pergő könnyeit, hallgassuk sírását és
okuljunk. Mert Jézus nem úgy sír ám és nem
azért, mint a többi gyermek.

Más gyermek sír, mert érzi az áteredő bün
terhét, Ö sír, hogy a bün terhét rólunk levegye.

Más gyermek sír, mert siratja a saját nyo
morúságát, gyengeségét, Ö sír, mert mi oly
gyengék és nyomorultak vagyunk.

Ö sír, mert mi nem sírunk, jóllehet volna
elég okunk sírni. Sír tehát helyettünk, sír mi
attunk, sír érettünk ...

És nem töltenek~e el bennü~ket ezek a
könnyek szégyennel, bánattal, fájdalommal? ...

Érzéketlenek maradunk-e, sőt életünkkel
szinte gúnyoljuk-e ezeket az isteni, értünk on
tott könnyeket?

Ó, ha kőből volna is szívünk, akkor is meg
lágyíthatnák ezek a könnyek.

Azonközben édes Üdvözítőnk ott a jászol
ban megkezdi az ő megváltói munkáját. Végzi
a felajánlást a szeretetnek ezen az oltárán.
Nagy buzgalmát Atyja dicsőségéért szinte szo
rongátja az a szűk, kicsi jászol és szívében
sóhajtozza: "Keresztséggel kell megkeresztel
tetnem és milyen nehezen várom, míg be nem
tel jesedik,"
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Végzi reggeli imáját földi élete hajnalán
és ígérí Atyjának, hogy számára visszahódítja
a földkerekséget és megalapítja az Ö országát,
amelynek nem leszen vége.

Édesanyját és Szent Józsefet átöleli szerető
gondjával. De gondol reánk is, leendő munka
társaira is. Szóval az ő belső, lelkiéletében
nincs semmi öntudatlanság, aléltság, hanem
csupa hatalom a gyengeségben is, nagyszerű,
világot átölelő tevékenység.

Már ott a jászolban engesztel, tanít, szerét
és boldogít.

Tartsunk aztán ott a jászolnál szívből fa
kadt beszélgetést. Fontoljuk meg, mit szólhat
nánk a három szent személyhez: Jézushoz,
Máriához és Józsefhez. Kérjünk megfelelő
állapotbeli kegyelmeket. Mit ne kapnánk meg
attól a kedves, bőkezűségben szinte önfeledt
Gyermektől? Kérjük főképen az alázatosságot
s annak szülötteit: a gyermekdedséget, egysze
rűséget. Aztán az odaadást. Hiszen Ö is, ott
a jászolban, a megtestesült odaadás ... Oda
adással kezdi, azzal folytatja egész élete fo
lyamán, mígnem azzal végzi majd egykor a
keresztfán ...

l Róm. 8, 28. - 2 Lk. 12, 50.
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DECEMBER 26.

xxx

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE II.
(Az érzékek alkalmazása)

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szőveg: "És
az Ige testté lőn és miközlünk lakozék."

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet
elgondolása az előző napí szemlélődés alapj án.
Nevezetesen elgondolom azt a faluvégi. mészkö
hegybe váj l, 38 láb hosszú, 12 láb széles és 9 láb
magas, "islál1ónak" vagy "jászolnak" nevezett bar
langot, amelyet emberi kezek készítettek, hogy rossz
ídöben barmaíkkal magukal ott meghúzzák. Kele
ten nem ritkaság, hogy az utas ilyen helyet választ
éjtszak ai pihenésre, de abban a helyzetben, amely
ben a Szentcsalád volt, ez a szál1ás mégis csak
mélyen megható és jelentőséggel teljes.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Ural, hogy
az ő születése az én lelki új jászületésemnek legyen
mintája.

1. LÁTÁS

Látom a homályos barlangot, állatok tanyá
ját. A jászol a falhoz van erősítve. A Próféta
ökörről és szamárról is beszél. Talán a Szent
család hátasaról és arról a kis baromról van
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szó, amelyet az adó lefizetésére magukkal
hoztak. Némán tanúskodnak ezek a jámbor
állatok, hogy az ember hiányzik. "Tulajdonába
jöve, de övéi őt be nem fogadák. '"

Az állatok lehelletétől melengetve, pó
lyákba takarva látom az isteni Gyermeket, a
testté lett Igét, aki "nélkül semmi se lett, ami
lett",' az Atya szerelmét, a mindenség Kirá
lyát, Urát az időknek és az örökkévalóságnak.
S íme, mégis milyen csekély és jelentéktelen
Öl Ne mondd többé, hogy az Isten nagy, mér
hetetlen, végtelen, megközelíthetetlen. Ó, Ö
kicsiny, kedves és szeretetreméltó. Nincs semmi
akadálya, hogy Öt megközelítsem. Bája, szép
sége vonz, szegénysége nem riaszt vissza, hiszen
azt is bearanyozza kedvességével.

Kis Testvérem imádlak, szeretlek, áldalak.
Szemlélem aztán Máriát és Józsefet. Moz

dulatlanok, elragadtatott imába merültek. ök
fogadják csak a Teremtőt az összes teremt
mények nevében. Örülni lehet, hogy az emberi
nem az ő Királya fogadásánál így van kép
viselve. Az első éjféli misén vannak. A jászol
az oltár, rajta van már az áldozat.

Köröskörül a városban, vidéken álomba
vannak merülve, vagy mulatoznak, s mindenre
az éj tszakának sűrű, sötét leple borul. O beata
nox! Boldog éjtszaka, amely oly nagy vilá
gosságot hoztál! Ó hozz az én lelkembe is
világosságot s e földi éjtszaka után ébressz
az örök világosságra.

Lelkemet elönti a bizalom, az áhítat emez
éj jeli szentségimá dáson.
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2.. HALLÁS

Benn: sirsis. Alig születik meg, máris vias
kodik a szenvedéssel, máris meg csipte a bün
fulánkja, megszúrta a vétek tövise. Vezekel
értük. Itt a földön mindenbe beleszól a hamis
hang, a teljes harmónia majd csak ott fenn
lészen. De vigaszos is ez az isteni sirás, mert
ez tette az én sírásomat is hathatóssá,

Künn: csend honol a tájon. Szent csodálat
tal szemlélödik a természet.

Fenn: angyali ének és zene. Pompás meló
diák. Az éjtszaka csodálkozva hallgatja. Mi
van azokban az akkordokban? Imádás, szere
tet, gratuláció. Ezt ébreszti az én lelkemben is.
Hallgatom: "Dicsőség a magasságban ......

3. IZLtS

Van itt valami kimondhatatlanul édes, de
van keserü is. Próbálom ízlelni Mária és József
lelkületével. Ez az édes gyermek keserű köny
nyeket sír. Sír, mert szenved. Viseli a szegény
ségnek érezhető hatásait. Sír miattam, hogy
nekem megédesítse a bűnbánat könnyeit.

Izleli aztán az isteni Gyermek édesanyjá
nak szűzies tejét. Mária reája is az életforrás.
"Cseppnyi tej jel étetik. ki által a madár sem
éhezik", zengi róla a liturgikus ének. Mekkora
igénytelenség! Ennyi elég annak, aki az egész
mindenséget birtokolja. Megköszönöm Máriá
nak, hogy számomra táplálja ezt az isteni kis
Bárányt. Ha szentáldozáskor Jézus oldalsebére
teszem ajkamat, Máriának szüzi tejét, amely
Jézusban vérré válott, ízlelem én is és merítem
belőle az életet. Ave!
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4. SZAGLÁS

Ez a Kisded bebalzsamozza lelkemet szere
tettel, tisztasággal. Erényillat árad itt minden
lélekből. Az én szívem árasztja csak az istálló
szagot? Ó ne! Alabástromedény legyen, ame
lyet széttörök ott, mint egykor majd Magdolna,
hogy odaöntsem a kicsi Gyermek lábához az
áhitatnak, az odaadásnak édes, illatos kenetét.
Füstölő legyen szívem, amelyből az imának
kellemes tömjénillata szálljon fel hozzá és
édesítse meg álmait. Fogadd el Uram, fo
gadd el!

5. TAPINTÁS

Tapintom lélekben a sziklafalakat. Kemé
nyek, fagyosak, nedvesek. A föld is nyirkos,
göröngyös. A jászol nyers, durva. A szalma
szúrós, Mária fátyola könnytől ázott. A kicsiny
kezek hidegtől dermedtek. Ó ha szabadna öt
keblemre ölelnem és szívemen felmelengetneml

Csakugyan meg is teszem. Mintha Szüz
Mária nyujtaná nekem, mint tette Szent Sza
niszlóval. És csakugyan Ielmelegednék-e Jézus
az én szívemen? Nem fáznék-e még inkább,
önmagán tapasztalva, hogy milyen hideg, önző
és szeretet nélkülöző vagyok testvéreimmel
szemben, akikben erkölcsileg Ö rejtezkedik?

Kérem tehát az isteni Szívet, melegítsen Ö
fel engem amúgy igazában. Éppen készülök a
szentáldozásra. Agyacskát készítek neki lel
kemben.

Eleven hittel, reménnyel vetem meg ezt az
ágyat, szeretetemmel melegítem azt meg, s
aztán szent vágyakozással emelem öt ki jászo-
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lából, hogy szívembe fektessem. Majd jó hála
adással zengek neki altatódalt. Halkan járok
körötte, meg tartva az összeszedettséget és hall
gatást. Szűz Mária és Szent József is segítenek
ebben nekem készségesen.

1 Jn. 1, 14. - ' Jn. 1, 11. - 3 Jn. 1, 3. 
• Lk. 2, 14.
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DECE~BER 27.

XXXI

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE III.

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet: "És
szülé az ő egyszülött fiát és bepólyázá őt, és já
szolba fekteté, mert nem kaptak helyet a szálláson."

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet el
gondolása, az előző elmélkedés második előgyakor
la ta szerint.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
Öt születése titkában mindjobban megismerjem,
forróbban szeressem és buzgóbban kövessem.

l. MIKOR SZÜLETIK JÉZUS!

Akkor születik, "mikor elérkezett az idők
teljessége",' mikor Szüz Máriának "eljött az
ideje", ami éppen egybeesett a legnagyobb
nélkülözéssel és nyomorral határos szegénység
idejével. Látszólag véletlenül találkozik a kettő,
de valójában a Gondviselés örök terve szerint.

Akkor született Jézus, "mikor elérkezett az
idők teljessége", amelynek eljöttét az angyali
karok is annyira várták, hogya hézagok, ame
lyeket a kevélység soraikban okozott, betel
jenek.

Mikor eljött az idő, amely után az igazak
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lelkei oly hőn epedtek, amelyet a próféták
annyiszor beígértek, megénekeltek, amely után
Szent Pál szerint "minden teremtmény együt
tesen sóhajtozott s vajúdott".'

2. KI SZÜLETIK I

A világ a tudatlanságnak és tévelyeknek sűrű,
sötét éjtszakájába van merűlve,
megszűletík a Világossága.

A világ életét kioltotta a bűn, 
megszületik a világ Élete.

A világ Lucifer bilincseit csőrgeti, 
megszűletik a világ igazi Királya.
Igen, megszűletik a dicsőség Királya, hogy

visszaadj a Istennek a dicsőséget. Megszületik
a békesség Fejedelme, hogy a világnak, a lel
keknek visszaadja az igazi békét.

3. HOGYAN SZÜLETIK I

A dicsőség Királya, a világ Világossága és
Élete szegényen szűletik. És e pontnál különös
melegséggel, a mi Istenkirályunk követésének
hő, epedő vágyával foglalkozzunk azzal, hogy
miként van hangolva Jézus alázatos Szíve a
szegénységgel szemben?

A születés első fellépése Urunknak ezen a
világon. A megtestesülésben csak Szíve dobo
gását hallgattuk. Most íme, látjuk öt. Sok függ
az első lellépéstől. Vigyázni is szoktunk arra
nagyon. Hiszen az első benyomások, jók, rosz
szak maradandók és szinte előre képet adnak
rólunk. Jézus Krisztus születésével fellép a
világ katedrájára. Hogyan?

Az idő? Sötét, csendes éj. Egészen olyan,
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mint a többiek. Nincsenkivilágítás, csak a csil
lagok pislognak őrhelyeiken, no meg az istálló
kormos mécsese. Nincs semmi ünnepély a kis
Király tiszteletére, születése örömére, ahogy ez
a földi királyfiak születésekor történni szokott.

A hely? Nem palota, nem kastély, nem is
közönséges, bár egyszerű lakóház, hanem is
tálló. De ez sem urasági. hanem amolyan szűk
ségből igénybevett, keleti istálló.

Tápláléka? Mint a többi halandóké: Édes
anyja vére, teje. Hiszen élete teljesen szegény,
kis édesanyjától függ.

Ruházata? Pólyák, rongyok. Ezek az Ö ki
rályi palástja, Édesanyjának első, szegénynél is
szegényebb ajándékai.

Fekvőhelye? Jászol, kemény, kényelmetlen,
kölcsönkért jászol, Ez a trónja a királyok Ki
rályának.

Maga a kis Király pedig sirdogaló csecsemő.
Mikor olyan lelkesülten mondottuk, főképen

a Krisztus Király-elmélkedések végén: "Mes
ter, követlek Téged, bárhova mégy",' vaj jon
nem számítottuk-e el egy kissé magunkat? Nem
jön ez az első fellépés meglepetésszerűen? Ha
talán csatatérre hivna. vagy az aréna porond
jára, hogy százezrek szemeláttára viaskodjunk
a fenevadakkal s aztán angyalkezekből fo
gadjuk a vértanúi pálmát... akkor talán
lelkesülten indulnánk nyomába... De ilyen
utakra ... ?

Az erős, felnőtt, okos emberre semmi sem
ellenszenvesebb, mint a gyengeség, mint a te
hetetlen, siró-rívó csecsemő. Pedig ime, ez a
modell: "Bizony mondom nektek! (szóval: es
küszöm lj, ha meg nem változtok, és nem lesz-
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tek, mint a kisdedek, nem mentek be mennyek
országába. "~O

Ha tehát komoly volt bennünk az elhatáro
zás Urunk szoros követésére, akkor ne kíván
juk, hogy nekünk jobb dolgunk legyen, mint
neki volt.

Sőt örülnünk kellene, ha a szent szegénység
hatásait, legalább itt-ott mi is érezzük, tapasz
taljuk. Furcsa önkéntes szegények azok, akik
semmiben sem akarnak nélkülözni.

Jöj jünk lélekben gyakran a jászolhoz, íő
leg olykor, ha igényeink támadnak! Vagdaljuk
le azoknak Ieleslegét az itt látott mérték sze
rint!

A lakásunkat. szobánkat, táplálékunkat. ru
házatunkat mérjük csak össze az övével! Ruhá
zatunkat egyszerűség dolgában hasonlítsuk
csak össze az övével! A mi divatlapunk nemde
az Evangélium?

Fekvőhelyünkpuhaságát, kényeImét mérj ük
össze az övével!

Metéljünk le mindent a jászol, a barlang,
az istálló, a pólyák, a tejecske méretei szerint.

És ha látjuk, hogy ez bizony teljes lehetet
lenség, akkor legalább mérsékeljük igényeinket
állapotunknak meglelelöen. Szent Ignác sza
bályba iktatta:

"Táplálékuk, fekvőhelyük, ruházatuk olyan
legyen, aminő a szegényekhez illik." És
ha hibáztunk ebben, nem is egyszer, a kis Jézus
legyen az orvosunk. A szeretet iránta legyen
az olló, amellyel feleslegünket az ő példája
szerint lenyirbáljuk, a szalma legyen a tépés,
a pólyák a kötés, amelyekkel a szegénységen
esett sebeket kötözget jük, gyógyítgat juk.

Sohase azt nézzük, hogy mi fér még valami-
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képen a szegénységgel össze, hanem mit le
hetne még - magasabb érdekek sérelme nél
kül - nélkülöznünk.

4. MI~RT SZÜLETIK )~ZUS KRISZTUS
ILYEM SZEG~MYEM l

A Lelkigyakorlatok halhatatlan Szerzője
erre a kérdésre így jelöli meg a benső végokot.

Mindez azért történik, - úgymond - hogy
aztán annyi fáradság után, éhség és szornjú
ság után, forróság és hideg után, elszenvedett
igazságtalanság és gyalázatok után végre meg
haljon a kereszten ... és mindez énérettem ...
Az "után" szó sok ismétlésével a Szent mint
egy időt akar adni a léleknek, hogy ízleljen,
Iontolgasson s aztán, mikor már felmelegedett,
mintegy pöröllyel rácsapjon a lelkemre ... és
mindez énérettem.

Következtetés mi lehetne más, mint a lelke
sedett elhatározásnak megú] ítása, hogy Krisz
tust tűzőn-vizen keresztül követni, utánozni
akarom.

Beszélgetés az Úrral. Kérek és ígérek az el
mélkedés anyaga szerint. Főképen felteszem
magamban az Úr kegyelmével, hogy Öt a szent
szegénységben, amelyet ez a titok annyira hang
súlyoz, híven követem. Nevezetesen, kívüle
egyetlen teremtményhez sem ragaszkodom. Igé
nyeimet mérsékelem és a szegénység egyes ha
tásainak örülök. Igyekszem valamicskét meg
takarítani magamon, hogy Isten szegényeinek
annál több jusson.

l Lk. 2, 7. - ' Gal. 4, 4. - a Róm. 8, 22. 
• Mt. 8, 19. - e Mt. 18, 3.
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DECEMBER 28.

XXXII

A PÁSZTOROK IMÁDÁSA I.
(SlemléI6dél)

Jézus Krisztus születésekor pásztorok vir
rasztottak nyájaik mellett Betlehem közelében.

Ezen a vidéken gyüjtötte hajdanában az Úr
egyik ősanyja, Ruth, a kalászokat, itt legeltet
te Dávid, sőt maga Jákob pátriárka nyáját.

Itt virrasztottak tehát a pásztorok a szent,
a csendes karácsony éjjelén. Elvégezve szerény
vacsoráj ukat, majd esti imájukat, nyugalomra
térnek. Csupán egy-egy virraszt közülük álldo
gálva, vagy fel-alá járva ...

Éppen éj fél van s most akar az őr maga
helyett mást felkelteni ...

Még egyszer körültekint.
Hirtelen egészen szokatlan látvány tűnik

szemébe. A keleti domb fölé világos felhő emel
kedik mind magasabbra, majd aztán leszáij a
völgybe. mindinkább közeledik, a fákat és cser
jéket, melyek fölött áthalad, nappalinál fénye
sebb világításba helyezve.

Társaihoz fut. "Keljetek fel! Ébredjetek!"
A kutyák vonítanak, a nyáj hirtelen össze

fut. Az emberek fegyvereikhez kapnak.
A fényesség hozzájuk ér és körülözönli
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őket. A csillagok teljesen eltűnnek fénye mel
lett.

A fényesség mind ragyogóbbá válik kőrös
körűl, a pásztorok pedig beléje bámulnak
térdreborulva.

A fényesség legragyogóbb közepéből alak
válik ki, gyönyörűséges szép, fényességes alak,
glóriával övezve.

Vakítóan fehér ruhába van öltözve, vállán
szárnyak, amelyek a szivárvány színeiben ját
szanak. Arca mennyeien szép, barátságos, ked
ves, de azért méltósággal teljes.

A pásztorok nem kételkednek, hogy ez
mennyei jelenés. Aki nekik megjelent, az vagy
valami angyal, hacsak nem Jahve maga.

A jelenés erre kedves, csengő, barátságos
hangon megszólal: "Ne féljetekf" Ez az édes,
jóleső szó megnyugtatta a pásztorokat. Kellem
mel járta át értelmüket, szívüket. "Ne féljetek,
mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, . . . ma
született nektek az üdvözítő, ki az Úr Krisztus,
Dávid városában. És ez lesz nektek a jel: ta
lálni fogtok egy kisdedet, pólyákba takarva és
jászolba Fektetve."

A pásztorok pedig teljesen megértették,
amit az angyal nekik jelentett, hogy t. i. meg
született a várva-várt Messiás Dávid városá
ban, és ők meg vannak híva imádására. Az an
gyal erre kitárja szárnyát és lassan emelkedik.
A fényes felhőből pedig számtalan, hasonló
angyal válik ki, csodaszép rendben, mintha csak
ragyogó országutat alkotnának a mennyország
kapujáig.

Andalító szép ének zendül fel ajkukról:
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a föl
dön békesség a jóakaratú embereknek."

13· 195



Minő boldogító ének ez!
Végighullámzik Judea dombjain, sőt az

egész teremtés felett és az egek mérhetetlen
messzeségébe vész ...

A jó pásztorok szeme káprázik az angyal
világ szépségétöl és szívük égi győnyörtől ára
doz.

Mikor aztán a fényes jelenés eltűnt és az
égi zengzetek elnémultak, a pásztorok lassan
ként magukhoz térnek, felkelnek. Eleinte né
mán, kérdőleg bámulnak egymásra. Aztán meg
szólal az egyik:

- Ez bizton Gábriel volt, az Úr hírnöke.
- Senki sem válaszolt.

- Az Úr Krisztus rnegszűletett - tör elő
másik ajkáról a szó. - Menjünk Dávid váro
sába, a mi Betlehemünkbe.

Csak egy hely van, ahol jászolek találha
tók. A fogadó (szerály) közelében van.

- És anyájaink? - veti föl egy harmadik
a kérdést.

- Majd az Úr gondoskodik róluk, - felelik
szinte egyhangúan - mi csak siessünk.

Odaérnek a barlanghoz. amelynek nyílása
el van reteszelve. Szerényen kopognak. József
odaj ön, s barátságosan és szelíden megkérdí
őket, hogy kit keresnek.

A pásztorok pedig elmondják, hogy angyali
jelenést láttak, amely őket ideutasította, hogy
az itt született Gyermeket imádják.

Nagy örömmel, Istennek hálálkodva hallja
József e szavakat. Derült fény ragyogja be
szelíd arcát, miközben a barlang belseje felé
mutat: "Ott van."

Jászolban feküdt a Kisded. A pásztorok
mécsest kerítenek elő és annak fényénél szem-
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lélik az újszülöttet. Néma bámulattal. erős hit
tel nézik, jóllehet semmi jeIét sem adta isten
ségének, olyan volt, mint más gyermek.

- Hol az édesanyja? - kérdik.
Mária előjön a félhomályból egyszerüen,

szerényen, de nem zavarodottan, elfogultan.
A pásztorok szent tisztelettel köszöntik

kezüket keblükre téve és magukat mélyen meg
hajtva ...

Az édesanya is bájos keggyel viszonozza a
köszöntést.

A Gyermeket karjára veszi, mire a pászto
rok köréje gyülekeznek.

- Ez a Messiás - kiált fel az egyik. 
A Messiás - kiáltják valamennyien.

Térdreesnek és egyszerűséggel és öröm
mel imádják öt.

Aztán elbeszélik a maguk egyszerű modo
rában, ami velük az éjtszaka történt. Hogyan
jelent meg az angyal, mit mondott nekik, és
mit énekeltek az angyali karok; Mária pedig
hallgatja s mindent jól megjegyez szívébe
rejtve, s nagy keggyel bánik a jó pásztorokkal.
De önmagáról egyetlen szót sem ejtett. Talán
át is adta a Gyermeket a pásztorok karjába,
hogy szívükhöz szor ítsák, csókolgassák.

Kimondhatatlan nagy valamennyiük öröme,
és mindnyájan áradozva hálálkodnak Istennek
és dícsérik a Magasságbelit.

Búcsúzóul megcsókolják Mária ruhája sze
gélyét és kérdik, vajjon máskor is eljöhetnek-e?

Istent áldva távoztak, mindenütt hirdetve
a csodadolgokat, amelyeket az Úr velük cse
lekedett.

Sohasem tudták ezt a kedves élményt el-
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felejteni és haláluk óráján is ez volt utolsó
vigaszuk.

De van a jelenetnek még egy szereplöje, a
szentséges Szűz, akit ez az eset oly rnélysége
sen meghatott, hogy nem szűnt meg azon el
mélkedni.

Ezt pedig nem mástól, hanem magától a
boldog Istenanyától tudjuk, aki az Ö kedves
íródeákjának. Szent Lukács evangélistának el
ragadóan bájos modorban mondotta tollba:
"Mária pedig megjegyzé vala mindeme dolgo
kat; szivében Iorgatván."

Szemlélödésünk végén, ha idönkböl telik.
mi is íontolgassuk, "forgassuk szívünkben" Úr
nönknek és Anyánknak magatartását.

I. Miről elmélkedett Szűz Mária? Könnyű
a felelet: Jézusró!. A legapróbb részletekig fi
gyelte, amit Jézusnál látott, tapasztalt, amit
róla hallott. Figyelte ezt az utolérhetetlen
ideált és saját lelke javára fordított mindent.
Ez volt a mindennapi kenyere.

Nekem sem lehet más. Ó Mária! tanits meg
ezt az isteni kenyeret ennem, nemcsak az
Eucharisztiában, hanem az állandó napi elmél
kedésben is.

II. Mária hogyan elmélkedett? aj Mindent
jól szívébe vésve, tehát nem oly felszínesen,
mint te.

b) Aztán "szívében Iorgatva", tehát isrné
telgetve s ősszehasonlítgatva: Mit mondott ne
kem az angyal, mit a pásztoroknak, s mit
Zachariásnak, Erzsébet urának? Mit is jelen
tett ki az Úr Erzsébetnek?

Igy vált aztán az Ö hite és vallásos élete
"észszerű istentiszteletté".' Továbbá egybevetet
te Isten nagyságát és gazdagságát a Gyermek
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kicsinységével s szegénységével í az eget az
istállóval ; a jászolt a mennyei trónussal ; a bar
mokat a szeráfokkal. És kigyulladt az ő cso
dálkozása, szeretete; szóval szemlélődése,
amely az elragadtatásig fokozódott. Olykor
olykor karjára veszi a Gyermeket, s beszélge
tést tart a mennyei Atyával: "Uram, seregek
Istene, hallgasd meg imádságomat. Vedd fü
ledbe Jákobnak Istenel Oltalmazó Istenünk,
tekints ide. Nézz fölkentednek arcára l""

Próbáljak én is így elmélkedni. Összes kül
ső és belső érzékeimet hívjam össze a jászol
hoz és mondjam nekik: "Jertek, imádjuk le
borulva öt, esedezzünk az Úr, a mi Alkotónk
előtt, mert Ö az Úr, a mi Istenünk, mi pedig
az Ö legelőjének népe s kezének juhai va
gyunk.'" Kérjük aztán a kis, bölcs Salamonnak
elefántcsontból való Trónját, a Szent Szűzet,
hogy tanítson meg minket is imádkozni, kon
templální.

III. Mária elmélkedésének gyümölcsei. al
Minden külső tevékenységét az imádságos lélek
éltette.

b] Folyton növekedett Jézusnak mind ben
sőbb ismeretében és lángelóbb szeretetében.

cl Roppant lelki kincseket gyüjtött, ame
lyekböl bőven jutott az evangélistáknak, apos
toloknak, az egész Egyháznak s adományoz
máig minden hozzáforduló léleknek. Igy vált
Ö "élő frigyszekrénnyé" .

Beszélgetés a szent szereplőkkel. főleg a
szentséges Szűzzel, kérve Öt, mondja el ne
künk benyomásait a szent éjtszakáról. Mi is
mondjuk el neki, ami reánk ebben a szent ti
tokban leginkább hatott. Végezhetjűk a meny
nyei Atyához fordulva a mai miseimával: Ké-
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rünk mindenható Isten, add nekünk, akiket
megtestesült Igéd új fénye elárasztott, hogy
cselekedeteinkben is az tündököljék, ami a hit
által lelkünkben ragyog.

l Lk. 2, 10. 12. - z Lk. 2, 14. - ' Lk. 2, 19. 
• Róm. 12, 1. - ' 83. zs. 9, 10. - e 94. zs. 6, 7.
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DECEMBER 29.

XXXIII

A PÁSZTOROK IMÁDÁSA II.

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet: "És
pásztorok valának ama vidéken, szabad ég alatt ta
nyázván, és őrt állván az éjtszakában nyájuk mellett.
Egyszer csak ott termett az Úr angyala mellettük, és
az Isten fényessége körülragyogá őket és megfélem
lének nagy félelemmel. És mondá nekik az angyal:
"Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nek
tek, mely lészen az egész népnek, minthogy ma
született nektek az üdvözítő, ki az Úr Krisztus
Dávid városában ... És elmenének sietve és meg
találák Máriát és Józsefet és a jászolban fekvő kis
dedet.'"

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet el
gondolása az előző napi szemlélődés alapján.

Harmadik előgyakorlat. Kérem a megtestesült
Igét, hogy az ő angyalainak és a jámbor pásztorok
magatartásából minél többet okuljak. tanuljak.

t, AZ ANGYALOK MAGATARTÁSA

aj Lejönnek imádni Krisztust.
Gondolhatjuk az angyaloknak, ezeknek a

fenséges, égi fejedelmeknek csodálkozását, ami-
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kor az égből alátekintve, Istenüket ennyire
megalázva, szegényen születni látják.

Nem úgy tesznek, mint hajdanta cselekedtek
gőgös társaik. ök epedve vágynak a földre
szállni és öt imádni.

És csakugyan, a mennyei Atya ki is adja a
parancsot: "És imádják Öt Istennek összes an
gyalai....•

Kivétel nélkül mindnyájan!
Szemléljük, mint szállnak valamennyien

fenséges menetben az istállóba, a jászolhoz.
Minő tisztelettel, szent félelemmel, hódolattal
teszik ezt!

A szeráíok, bár nevük szerint "lángolók",
beismerik, hogya Gyermeknek lángszerelméhez
képest ők valóságosan jéghidegek. A kerubok,
vagyis "tudománnyal teljesek" - magukat iga
zában tudatlanoknak vallják, amikor a meg
testesült őrök Bölcseségre félve píllantanak. És
imádják öt. Igya többi karok is.

Édes Jézus! Mennyire örülök, midőn Téged.
ennyire meggyalázott Istenemet, íly dicsőség
ben részesülni látlak ! Vágylak én is imádni
ezekkel a szent Szellemekkel.

És va j jon én mil y tisztelettel közeledem
hozzád naponként a szentmisében, áldozásban,
és a szentségímé dások idején?

b) Az angyalok sietnek Krisztust hirdetni.

Éspedig kiknek először? Jézus Szíve kikhez
küldi őket? Kiket hív meg általuk legelsöbb
jászolához?

A szegény, egyszerű, munkás, éber pászto
rokat.

A népek pásztora, aki egyúttal a világ üd-
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véért leölendő Bárány is, nem ok nélkül pász
toroknak jelenti ki magát először.

Látja bennük előre népe pásztorait, a pap
ságot, és azokat, akik velük az apostoli mun
kát megosztják, a férfi- és női szerzeteseket.

Szent Ambrus mily gyönyörűen mondja
erről:

"Nem látjátok-e a születő Egyházat? Krisz
tus a világra jön és a pásztorok virrasztani
kezdenek ... Igy van rendjén. Már virraszta
nak a pásztorok, akiket a jó Pásztor oktat ki
erre. A nyáj tehát a nép, az éjtszaka a világ,
a pásztorok pedig a papság (és azoknak munka
társai) ."

Kik állanak tehát az Ö megdobbant Szívé
hez legközelebb?

Ámde mivel érdemelték ki a pásztorok ezt
a kitüntetést? Azzal, mert szegények. alázato
sak. munkások és hivatásuk foglalkozásában
éberek.

Ime, hol kereshetem az okát, ha nekem csak
nagyritkán jelenti ki magát s csak elvétve hi
vogat vigasztaló Szívére ...

Viszont míly megnyugtató ez reám. Ime az
egyszerű, feltűnésnélküli állás, hivatal, kellően
betöltve Isten előtt éppen nem feledett. Éppen
nem kell a világ előtt tündökölnöm ahhoz, hogy
Isten engem is észrevegyen, reám is gondol
jon.

Bezzeg a gazdagokhoz, a főpapokhoz nem
ment angyali követség.

Az angyalok buzgalmából, példájából vé
gül én is merítsek vágyat és elhatározást
Krisztust hirdetni. Hiszen földi angyal vagyok.

Megvinni az embereknek az üdvösség öröm
hírét ó mil y boldogság, ó mily dicsőség! F e-
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jezzem ki most legalább készségemet az Úr
előtt a Prófétával: "Ime én, küldj engeml'"

Adj, mint angyalaidnak, szárnyakat nekem,
hogy Evangéliumodat akár a tengerentúlra is
elvigyeml Vegyük aztán szemügyre

2. A PÁSZTOROK MAGATARTÁSÁT

a) Odamenet.

Valóban sok tanulságos példát adnak.
l. Buzgón közreműködnek a kegyelemmel.

Nem hagyják abba a dolgot. Isten sugalmainak
engedelmeskednünk, hívását követnünk kell,
"mert nem a törvény hallgatói igazak az Isten
előtt, hanem a törvény megtartói nyernek meg
igazulást",'

2. Az engedelmesség tökéletes példáját ad
ják.

Voltaképen nem is kapnak egyenes paran
csot, hanem csupán jelzik nekik, hogy mi tör
tént. ök ebből megértik, hogy mi tetszik Is
tennek.

Engedelmeskednek áldozat árán is. Ott
hagyják Jézusért nyájukat, keresetforrásukat,
amiből magukat és családjukat fenntartották.

3. Sietve mennek. Nem halasztják el, amit
a kegyelem tőlük kíván, nem tolják ki a bizony
talan jövőbe hivatásuk követését. Mert amint
tiszteletreméltó Szent Béda mondja: "Sietve
mennek a pásztorok. Minthogy nem szabad
Krisztust lanyhán keresni. Igen sokan éppen
azért nem találják meg Krisztust, mert csak
úgy lomhán járnak utána."

4. Egyetértőleg mennek és nem járnak kü
lőnbőzö utakon. "Igy szólának egymáshoz a
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pásztorok: Menjünk át Betlehembe ... és el
menének sietve I" J ártukban-keltükben hason
lítanak azokhoz a szent állatokhoz, az evan
gélisták jelképeihez, akikről Ezekiel próféta
beszél: "És mindenikük a saját arca irányában
haladt, amerre a lélek törekedett, arrafelé men
tek és nem kellett megíordulníok, amikor men
tek.". És közben mily testvéries öröm hevitette
szivüket, közös öröm. "Hallottam ... az élőlé
nyek egymást verdeső szárnyainak csattogá
sat.?'

Mily szomorú is az a széthúzás, mikor nem
a Szentlélek, hanem az önérdek hajtja, moz
gatja külön utakon az egyeseket.

b] A jászo/nál.

t. Imádják eleven hittel a Gyermeket, há
lálkodnak neki és kérik, hogya munkát, amely
re vállalkozott, folytassa és fejezze be könyö
rülve népén. Magukat is ajánlják neki.

2. De bizonnyal nem jöttek üres kézzel,
megemlékezvén az Irás igéiről. "Ne jelenjék
meg senki sem üres kézzel az Úr előtt."

Megajánlottak egyet-mást a maguk szegény
ségéből. De minő szívvel ajánlották azt fel?
És hogyan fogadta azt az Úr Jézus? Mi se men
jünk üres kézzel az Úrhoz, ha szentáldozás
kor az oltárhoz járulunk. Napi önmegtagadá
saink a legszívesebben látott ajándékok, ami
ket az Úr lába elé tehetünk.

ej útjuk vissza.

Nézzük csak újból, lélekben, mint csókol
gatják búcsúzóul az Úr Jézus lábacskáját, pó
lyáit, Szűz Mária ruhája szegélyét, és mint tér
nek vissza aztán vigasszal teli szivvel rendes
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hivatásbeli teendőjükhöz. Igy akarja Isten,
hogy mi is lemondjunk a szemlélődés legéde
sebb élveiről is, hogy köteles gondjainkhoz,
munkáinkhoz visszatérjünk. Olykor bizony,
mint mondani szekták, Istent el kell hagynunk
az Isten kedvéért.

Kísérjük a pásztorokat nyájaikhoz tértük
ben. Lelkük telve mennyei ízzel. Látták Jé
zust, élvezték. Mi lehet ezentúl még értékes
számukra ezen a világon Jézuson kívül? ök
is átérzik, amit később Szent Ignác így fejezett
ki: ,..,útálom ezt a földet, ha az eget szemlé
lem,

Megtalálták Jézust és benne mindent. Szé
pen mondja Kempis: "Aki megtalálta Jézust,
jó kincset talált. Nincs annál szegényebb, aki
nélkülözi Jézust. A leggazdagabb, aki jól van
Jézussal.".

Hallgassuk csak, mily egyszerű, gyengéd,
de e mellett fenséges szeretettel magasztalják.
dícsérik Istent, aki így szerette az embereket.
Csodálják végtelen irgalmát. Tárgyalják, szám
talanszor meghány ják-vetik, amit ebben a szent
szemlélődésben láttak, átéltek.

És minél többet beszélnek Jézusról, szívük
annál hevesebb szeretetre lángol iránta. Minő
szent tisztelettel beszélnek a szépséges Isten
anyáról s a jóságos Szent Józsefről!

Hiszen "a szív bőségéből szól a száj"."
Ha bennünk is él a szeretet, szívesen hal

lunk és beszélünk Jézusról. Mennyire fokoz
hatnók magunkban és másokban az isteni szere
tetet, ha a lelki beszélgetésekben szorgosabbak
és ügyesebbek volnánk.

Honnan van, hogy aránylag oly kevésszer
gondolunk Jézusra és oly ritkán beszélünk
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róla, mikor pedig Ű a mi "Istenünk, minde
nünk"!? Ha megtennők. bezzeg mi is, mint a
pásztorok, rninő vidáman és mennyire megerő
södve térnénk meg napi munkánkhoz.

Beszélgetés a szeni szereplőkkel. nevezete
sen a pásztorokkal.

Kérdezzük meg csak őket: "Kit láttatok
pásztorok, beszéljétek el, hirdessétek nekünk,
ki jelent meg a földön?" "Az újszülöttet és az
Urat dícsérő angyalok karát láttuk. A Szűlö
királyt szült, akinek neve Örökkévaló, és az
anyai örömet a szűzesség dicsőségével egyesít
ve magában, nincs ebben párja sem előtte, sem
utána." (Karácsonyi zsolozsma.)

Aztán:
Gratuláljunk nekik, örüljünk velük, és mi

is, főleg ma, beszéljünk Jézusról, éspedig lel
kesült örömmel és legyünk vidámságunkkal
másoknak is vigasztalására.

l Lk. 2, 8---16. - ' Zsid. 1, 6. - a Iz. 6, 8. 
• Róm. 2, 13. - ' Lk. 2, 15. - • Ezek. 1, 12. 
t Ezek. 3, 13. - ' Deut. 16, 16. - • II. könyv 8, 2.
- 10 Mt. 12, 34.
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DECEMBER 30.

XXXIV

"EZ LESZ NEKTEK A JEL"
(Lk. 2, 12)

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szőveg: Mon
dá az angyal a pásztoroknak: "Ne féljetek, mert
íme, nagy örömet hirdetek nektek, mely lészen
az egész népnek, minthogy ma született nektek
az Udvözítö, ki az Úr Krisztus Dávid városában.
És ez lesz nektek a jel: találni fogtok egy kisdedet
pólyákba takarva, és jászolba fektetve."

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet el
gondolása a pásztorok imádásáról tartott szemlé
lödés szerin t.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
a "jelet" én is megértsem. amelyet születése kö
rülményeivel nekem ad, s lelki haladásomra for
dítsam.

1••El LESZ NEKTEK A JEL·

Az angyal utasítása szerint a gyermekség,
a jászol, a pólya azok az ismertető jelek,
amelyek az igazi Megváltót felismerhetővé te
szik. Milyen sokat mond ez nekem! A zsidók
nak egy ilyen "jelmezben" bemutatkozó Mes
siás nem kellett. Felháboritotta kevélységüket.
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A pogányok megvetessel fordultak el az is
tállóban született, rongyokba takart, jászolba'}
fekv ö Gyermekistentöl. Pedig íme, éppen ez
a jele, hogy az igazi Megváltó. az igazi Orvos
megérkezett. Mert hiszen mitöl beteg a világ?
Nemde a hármas kívánság: a kevélység, fös
vénység és érzékiség mérgezte meg vérét, és
fonnyaszt ja életfáját? Jelentkezhetett volna-e
tehát az igazi Orvos jobb és alkalmasabb jelek
kel, mint amelyek oly megkapóan fejezik ki
az orvosságot: az alázatosságot, szegénységet
és önmegtagadást? Elmélkedö lelkünkkel ve
gyük tehát sorra a "jeleket", mint amelyek a
mi gyengeségünkre is írt kínálnak.

A Megváltónak, mikor a földre jött, két
feladatot kellett betöltenie.

Aldozattá kellett lennie azokért a bűnökért,
sérelmekért, amelyeket az ember éppen a hár
mas kívánságból kifolyólag elkövet.

Az Úr Jézus tökéletesen megfelel ennek a
hivatásának. A jelek mutatják, hogy Ö csak
ugyan áldozat. Már a szentatyák a jászolban
oltárt látnak, sa zsenge, lekötözött, minden
kényelmet nélkülözö testben pedig az áldozati
ajándékot.

Istennek az ószövetségi áldozatok már nem
kellettek: "Áldozatokat és ajándékokat és égö
és bűnáldozatokat nem akartál ... akkor mon
dám: Ime eljövök." Tertullián is szépen mond
ja: "Alig hagyta el a szűzi keblet, máris éret
tünk való áldozat lett," És Aranyszájú Szent
János: "Ne higgyétek, hogy ez a Bárány csu
pán élete utolsó cselekedetével áldozta fel ma
gát. Ha áldozattal akarta (életét) befejezni,
ám azzal akarta kezdeni is... vagyis áldoza
tának zsengéit már a jászolban rnegajánlotta.'
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Már a jászolban tapasztalja magában azt
az emésztő lángot, mely őt teljesen égő áldo
zattá tette; később tanítványai előtt bizalma
san el is árulta azt: ,,(V ér l keresztséggel kell
megkereszteltetnem s mily nehezen várom, míg
be nem teljesedik." A "nehezen várorn" kife
jezést a latin "szorongattatom" szóval fejezi
ki, ami kedves alkalmat nyujt Szent Ambrus
nak, hogy akis jászoira célozzon, amely en
nek az apostoli hévtől ízzó kis szívnek buz
galmát egyelőre oly sz ük keretek közé korlá
tozta.

Mily felhívás számomra, hogy én is ébresz
szek magamban szent vágyakat, Jézusért viszont
minél többet áldozni. És ha kifelé dolgozni 
legalább egyelőre - nincs módom: mint az
isteni Kisded, hozzam meg én is a belső áldo
zatokat az ima és önmegtagadás állandó gya
korlatai által, amelyek oly nagyjelentöségüek
Istennek kegyelmi háztartásában.

2. .EZ LESZ NEKTEK A JEL.

Ámde Jézus nemcsak vezekelni akart és
eleget tenni bűneinkért mint áldozat, a jászol
titkában. Fel is akart emelni bennünket hiva
tásunk magaslatára, mint előkép. Hogy mi
Urunknak nyomába lépve szentek és tökélete
sek legyünk, hármas akadályt kell leküzdenünk:
a teremtményekhez való rendetlen ragaszko
dást, az erős haj lást az élvezet felé, és szabad
ságunknak s önrendelkezési természetes j0

gunknak túlságos szeretetét.

al Ime, a mi kis isteni Orvosunk példájá
val, szerelmével mint vagdalja szét az első
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köteléket, a föld javaihoz való rendetlen ra
gaszkodást.

Rongyos kis útszélí istálló, pólyák, ron
gyok! Fekvöhely: kölcsönkért szalmával sílá
nyan bélelt jászol. Micsoda jelek! Nem mo
solyogják-e le a rnulandók utáni szertelen haj
szát, a föld rögéhez való tapadást? Meg aztán
nem ritkán, még lelki emberek is, a vagyonuk
szerint értékelik az embereket. Nem kellene
ezeknek, ha következetesek akarnak lenni, ma
gát az Úr Jézust is megvetniök, vagy pedig
hamis elveiket beismerniök és elítélniök? Már
az elsö keresztények közt is lappangott ez a
botor felfogás, és Szent Jakab apostol ugyan
csak megrója azt. Már ö észrevette, hogy mi
kor gazdag, aranygyűrűs úr jön az istentisz
telet helyére, mindenki feláll és mindj árt he
lyet adnak neki, de a szegény, rongyos keresz
tény testvért félreállítják és éppen csak hogy
ki nem utasítják. "Nemde - úgymond - go
nosz gondolkodású bírakká lettetek?" Isten
másként ítél. "Nemde az e világon szegénye
ket választotta Isten, hogy gazdagok legyenek
a hitben és örökösei annak az országnak, ame
lyet az öt szeretöknek ígért?'"

Tanuljam meg tehát elöször, hogy a sze
gényben is, sőt elsösorban a szegényben, be
csüljem meg az Isten képét és gyermekét. De
aztán tanuljam meg az igénytelenséget, amely
re az isteni Kisded oly ragyogó példát adott.

b] De lássuk az isteni Kisdednek angyali
nál nagyobb tisztaságát is. Élete programm] át
Ö állapítja meg, és íme, mily távol tartja ma
gától mindazt, ami az érzékeket csak ingerli,
rninden puhaságot és kényelmet, amely a tes
tiségnek igazi melegágya. Mily nagy benne az
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önmegtagadás szelleme! Milyen a társasága!
Egyik oldalról a Szűzek Szűze, a másik olda
lon pedig a tisztasagos Szent József, felűl, kö
röskörűl pedig az angyalok kara.

Mutatja ezzel egyben Urunk a tisztaság
megőrzésének eszközeit, ami az önmegtagadás
és szegénység szelleme, a benső, családias vi
szony Szűz Máriával és Szent Józseffel, akire
Isten két legféltettebb kincsét, Jézust, az Ár
tatlanságot magát s a Szűzek Szűzét bízta.

cl Végül bámuljuk és lehetőleg utánozzuk
az Úr Jézus engedelmességét a jászolban. A
gyermekre, főleg a kisdedre valami természe
tes az engedelmesség állapota, de arra a Kis
dedre, aki isteni és emberi öntudatával kez
dettől fogva rendelkezik, ez hősi áldozat és
erény. A jászol klauzuráján belül, pólyákba
lekötött kezekkel, mintegy tehetetlenségre kár
hoztatva kezdi földi pályafutását és keresztre
szegzett kezekkel és lábakkal a halálig enge
delmesen végzi azt.

Beszélgetés az Úrral. Abban a szellemben
végezhetem. amely Assisi Szent Ferencet, a
kis Jézus egyik legnagyobb barátját eltöltötte,
amikor a karácsonyt Greccio város közelében
kis sziklabarlangban ünnepelte. A barlangot
úgy rendeztette be, hogy az a betlehemi istállót
csalódásig hűen utánozza. A jászol volt az oi
tár, ahol az éjféli szentmisét bemutatták. Ott
feküdt a gyermek Jézus alakja is. Ferenc oda
lép, kiemeli a gyermeket a jászolból, aki - mint
a legenda mondja - felébred kezében és meg
simogatja Ferencnek tüskés arcát és durva
szörcsuháj át,

A szentmisében az evangélium után Ferenc
diakenruhát ölt és "mély sóhaj jal, áhítatának
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súlya alatt roskadozva, csodálatos szent öröm
től ujjongva, erős, szelíd, csengő hangján fel
szólítja a jelenlevőket, hogy keressék a túl
világi kincseket"! Ferenc testvér tehát prédi
kált az Úr Jézusról, a Gyermekről.

Mézédes szavakkal beszél a szegény kis Ki
rályról, aki megszűletett Dávid városában.
Valahányszor ki akarta mondani az édes Jézus
nevét, szeretetének ízzó tüze fellángolt lelké
ben, szívében és csak annyit tudott mondani:
"a betlehemi gyermek". A "Betlehem" szót pe
dig oly édesdeden ejté ki, mintha csak bá
rányka mekegne, Ha mégis kiejté Jézus nevét,
megnyalta száját, mintha csak élvezni akarná
ennek a névnek édességet.

Mi is ilyen érzülettel igyekezzünk az Úr
J ézussal és a Szentcsaláddal megbeszélni en
nek az elmélkedésnek tanulságait, jó feltételt
formálva a mai napra, talán az egész életre.

1 Lk. 2, 10-12. - 2 Zsid. 10, 8. 9. - ' Lk. 12,
50. - 4 Jak. 2, 2.
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DECEMBER 31.

xxxv

Al ÖRÖKKÉVALÓSÁGRÓl

Első előgyakorlat. A szentírási szöveg: "Az
ember elmegy örök hajlékába."

Második előgyakorlat. A haldokló esztendőnek
ezt az utolsó napját úgy tekintem, mint az örökké
valóságba vezető pályának egyik útjelző kövét. Az
idők rohanó árjában kissé megpihenek. Mintha en
gem is. mint egykor Ezekiel prófétát "letett (volna)
az Úr a mező közepén, mely telve volt csontokkal.
És körülvitt engem mellettük mindenfelé; igen nagy
volt a számuk a mező színén, és teljesen ki voltak
szaradva. És mondotta nekem: Emberfia, vajjon
életre kelnek még ezek a csontok?" Ahova csak
lépek, mindenütt temető, mindenütt hamvak. A
mulandöság eleven bizonyságai. Aztán látom, rni
ként torkollik bele ez a földi lét az örökkévalóság
beláthatatlan, mérhetetlen tengerébe.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
ez az évforduló is meggyőzzön engem az önmeg
szentelés munkájának fontosságáról és sürgőssé
géről. Az örökkévalóság gondolatával a következő
kérdések kapcsolatosak:
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l. VAN ÖRöKK~VALOSÁG

Amilyen igaz, hogy van Isten, éppen olyan
bizonyos és igaz, hogy van örök élet is, ahol
az Úr kiszolgáltatja azt az igazságot, amely
itt e földön oly hiányosan és hézagosan érvé
nyesül. Van tehát boldog és boldogtalan
örökkévalóság. Hiába kapálódzik ellene saját
érdekében a szenvedély s igyekszik álokos
kodással azt elhomályosítani, megingatni. Be
csukhatom a szememet, de azért a nap mégis
ott ragyog az égen. Hiába dugom fejemet a
homokba, mint a strucc, amikor üldözik, azért
az örökkévalóság mégis hamarosan utolér.

"Isten járja örök utait bölcseségben, igaz
ságban és szeretetben. Angyalok buknak, lel
kek merülnek el, ámde a bukott szellemek rom
jai és az elveszettek jajkiáltása felett milliónyi
boldogok kara zengi: Szent, szent, szent a se
regek Ura, Istene," [Hettinger.] Amit a józan
ész követel. azt a kinyilatkoztatás minden két
ségen felül helyezi: "Ezek (a kárhozottak) örök
büntetésbe mennek, az igazak pedig örök élet-
be. I

'
3

"Hiszem az örök életet!"

2. MI AZ ÖRöKK~VALOSÁG I

Örök jelen, örök most. Boétiusnak mélysé
ges értelmü klasszikus meghatározása szerint
az örökkévalóság "a határnélküli életnek egy
szerre való, teljes és osztatlan birtoklása",
Szóval örök jelen, örök most, amelyben a lélek
nem íolytatólagosan, hanem egyszerre átélvezi,
vagy átszenvedi az egész örökkévalóságot.

Kissé érzékelhetőbben így fejezhet jük ki:
"Végnélküli lánc, amelynek minden szeme, ha
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akarod, évmilliárdokat jelenthet. Ha ezekből
levonsz néhány évmilliárdot, nem rövidítetted
meg, ha hozzáadsz, nem nyujtottad meg. Azt
mondhatjuk, hogy az ember halála pillanatá
ban belépett az örökkévalóságba, de azt nem
állíthatjuk, hogy annak csak milliomodrészét
is letöriesztette. "Ha délnek dől a fa, vagy
északnak, azon a helyen marad, ahova dőlt."•

Nagy ritkaság az, hogy a kegyelemnek való
ságos vihara azt a fát, amely északnak dőlt,
úgy csavarja meg, hogy mégis délre dőljön.
Hajmeresztő gondolat! Volt szent, akit az a
tudat, hogy az örökkévalóságba lép át és sorsa
örökre rögződik, szinte megdermesztett, úgy
hogy fejét sem jobbra, sem balra fordítani nem
merte. Mikor egy másik szent a kísértő sátánt
emez igékkel utasította vissza: "Távozzál, akit
Isten elutasított magától az egész örökkévaló
ságra." Amaz állítólag kétségbeesett, keserű
gúnnyal így felelt: "Te szegény földi féreg,
mít tudod te, hogy mi az az örökkévalóság!"

3. MILYEN LESZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOMI

Kétféle lehet. Az én örökkévalóságom vagy
az örök öröm, gyönyör és boldogság lesz, a
bajnak, búbánatnak, félelemnek és bizony
talanságnak minden árnyéka nélkül, vagy pe
dig örök kín és gyötrelem és reménytelen két
ségbeesés, minden enyhület nélkül.

Az egyik vagy másik felé rohamosan kő
zeledem, egyikbe vagy másíkba feltétlen bizo
nyossággal belekerülök. Oly gondolat ez, amely
kell, hogy az embert egész rövidke életében le
hető legjobban s szinte kizárólag érdekelje és
mindent az örökkévalóság szempontj ából, "sub
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specie aeternitatis' cselekedjen. Ezért kiáltoz
ta már Szent Teréz gyermekkorában fiútestvé
révei, Rodrigóval: "Örökkévalóság! Örök öröm
vagy örök kín !l" Ezért választotta Szent Alajos
jeligének. "Mit használ ez vagy az nekem az
örökkévalóságra1" Ezért oly véghetetlen fon
tosságú mindenegyes emberi lélek sorsa, oly
annyira, hogy érdemes volna a gondozására
külön püspökséget alapítani.

Ezért volt érdemes magának az Isten Fiá
nak erre a világra születnie, szenvednie, meg
halnia s az Egyházat alapítania. Megtette volna
ezt egyetlen lélekért is.

4. AZ ÖRÖKKlvALÓSÁGOM
lLETEM MIHÓSlGhóL FÜGG

Nincs ennél bizonyosabb. Jó vagy rossz
gondolataim, szavaim, cselekedeteim rnindmeg
annyi vetőmag, búzaszem az élet talajába vetve.
Eltünnek, de a halál pillanatában, az ítéletkor
viszontlátjuk azokat, s elválaszthatatlanul
hozzám szegődnek. "Cselekedeteik követik
öket."

Egy-egy jó szó, gondolat, röpima, kicsi szi
vesség. apró önlegyőzés pillanatnak a müve,
mégis halhatatlan munka. Ha ellenállok a kí
sértésnek, ha imádkozom, virrasztok, türök és
dolgozorn, engedelmeskedem, az örökkévaló
ságért tettem. Viszont egy pillanatnyi bűn egé
szen elronthatja azt.

5. MI AZ ÖROKKlvALÓSÁG A
RÖPKE FÖLDI lLETHEZ KlpESTl

Mikor az ószövetségi Szentírás a pátriárká
kat felsorolja, sok százados életkor után a
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refrén míndíg az, "és meghala". "És lőn Mat
hussalem napjaiból összesen 969 esztendő és
meghala." De mi még ez a közmondásosan
hosszú életkor. is az örökkévalósághoz képest?
A mi életünk most, mikor éljük, talán elég
hosszúnak tűnik fel, pedig évmilliók multán
csak csekélyke szemrebbenésnek tűnik majd
fel. Ami mulandó, az oly rövid, hogy szinte
már el is múlott ...

6. tLETEMET TEHÁT AZ ÖRÖKKt.
VALÓSÁGtRT KELL ÁLDOZHOM

Igen, a boldog örökkévalóságért. Arany
szájú Szent János Barlam és Jozafát című
könyvében ezt a legendát beszéli el. Egyik nép,
bár királyát tejben-vajban fürdette, de csak egy
évig hagyta uralkodni. Aztán elcsapta s zord,
lakatlan szigetre internálta. A legtöbb tehát
dínom-dánomban töltötte ezt a pünkösdi király
ságot. Csak egyetlenegy volt okos, aki ezt az
esztendőt arra használta, hogy királyi hatalmá
val azt a szigetet, amelyre majd év végén kerül,
kis földi paradicsommá varázsolja. Nem a je
lennek élt, hanem a jövőnek. Igy kell nekünk
is tennünk s valódi honvágyban emésztődnünk
az ég, az igazi otthon után. Sürgősen gondos
kodnunk kell az örökkévalóságunkról. Sohasem
szabad szem elől tévesztenünk, hogy ami most
pillanatig gyönyörködtet, az engem örökre meg
gyötörhet, viszont ami most pillanatig gyötör,
abból lesz az örök gyönyör.
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7. MIT KELL TEHÁT TEMMfMI

Felteszem magamban, hogya jövő eszten
dőt szentül töltöm, éspedig kivételesen szentül,
mintha az utolsó volna. Megszívlelem Kempis
bölcs tanácsát: "Hűségesen munkálkodjál, írj,
olvass, hallgass, fohászkodjál, imádkozzál, vi
seld férfiasan a bajt és szenvedést!" S amit
Szent Jeromos mond: "Semmi munka sem ke
mény, semmi idő se hosszú akkor, ha azzal az
örök életet rnegérdemelhetem." Lessius pedig
így figyelmeztet: "Az örökkévalóság gondola
tát mindennap elménkben kell forgatnunk, mert
nincs gondolat alkalmasabb, hogy vele a
kísértéseket legyőzzük és hatékonyabb, hogya
bűnt és bűnveszélyt elkerüljűk."

Beszélgetésben a Gyermek Jézushoz, az
örökkévalóság halhatatlan Királyához fordulok,
aki éppen azért született, hogy lelkünket az
örökkévalóság számára mint drágagyöngyöt
megvegye. megmentse. Aztán a mennyei Atyá
hoz esedezem az egyik karácsonyi miseimával:

Kérünk, mindenható Isten, hogy miként a
világ született Megváltója isteni újjászületé
sünk szerzője lett, úgy legyen halhatatlansá
gunk adományozója. Amen.

1 Préd. 12, 5. - ' Ezek. 37, 1-3. - J Mt. 25,
46. - • Préd. 11, 3. - • Jel. k. 14, 13. - • Gen.
5, 27.
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JAMUÁR 1.

XXXVI

ÚJÉV NAPJÁN
(Karáclony nyolcada)

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szőveg: "És
rnidőn betelt a nyolcadnap, hivaték az ő neve Jé
zusnak, miként az angyal nevezte, mielőtt méhben
fogan ta tott, '"

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet el
gondolása. Szemléljük a kis barlangistállót, amely
ben a Szentcsalád az Úr születésének nyolcad
napján a névadományozással összekötött ószövet
ségi szertartást ünnepli.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
életének ebben a titkában is mindinkább megis
merjem lelkűletét. Szívét, Öt mindjobban megsze
ressem és követésére buzdulj ak.

1. KI Al, AKI IofAGÁT ENNEK A
SZERTARTÁSNAK ALÁVETII

A gyenge, ártatlan, szeretetreméltó Gyer
mek, a rni Istenkirályunk, akinek követésére
örömmel és lelkesedéssel vállalkoztunk.

"Mester, követlek téged, bárhová mégy I"
De tekintsük öt közelebbről.
al Nézzük istenséggel egyesült emberi ter-
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mészetét. Benne minden imádásraméltó, vég
telen értékű és végtelen érdemre képes.

Ez a szeniséges emberi természet csakugyan
olyan, mint a földre visszavarázsolt új para
dicsom.

b) Megtalálom ebben a paradicsomban a
forrást is, az isteni Szívet, amelyből az életnek
vizei csörgedeznek s Urunk emberi természe
tének az érdemek végtelenségét kölcsönzik.

c) Ebben a Szívben szemlélem az isteni
drágalátos vért.3 Valóban drágalátos ez a vér,
mert kitűnő erői és tulaj donságaí vannak:

a) Mos és tisztít bennünket j' nem a testi
szennytől, hanem a lélek foltj aitól.

b) Békit.' Igen, békít Istennel, mikor azt a
szentmisében mint áldozatot bemutatj uk. Békít
embertársainkkal, amikor bennünket a szent
áldozásban egymással testvérekké összeforraszt,
de békít önmagunkkal is, mert mikor magunk
hoz vesszük, ereinkbe mintegy felszívódik és
erőt kölcsönöz érzéki természetünk fölé emel
kedni, szenvedélyeinket leigázni s szentűl,
szűziesen és így egyben békén is élni.

c) Ez a drágalátos vér végül meg is szeniel
minket' s megszerzí nekünk az örök életet.'

2. ,tzus vtRtT OIlnA tRTUMK

A kemény ószövetség, amelyet Jahvé népé
vel kötött, már a gyermektől, mikor nevét
kapta, vérontást követelt. Jézus nem akart ez
alól kivételt alkotni. Miért?

a) Mert Atyja meghozta a törvényt: "Vér
ontás nélkül nincs bűnbocsánat." A világ vég
veszélyben van, az emberiség a kárhozat felé
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rohan. Azonban Isten elhatározta, hogy Fia
vérét váltságdíjul elfogadja.

Jézus Szíve ég a vágytól Atyjának tetszeni
s Neki azt, ami elveszett, visszahódítani. Ámde
nem tudja várni földi pályája végét. Amint
megéri a nyolcadik napot, máris siet szentséges
vérét Atyjának legalább részben előlegezni.
Siet azt a szentséges, szüzies, illatos vért on
tani, amelyet csak az imént merített édesanyja
szívéből.

b] De meg aztán ő is mint a törvény gyer
meke akar születni. "Ezt akarom, én Istenem,
törvényed itt van szívemben." Elhatározta,
hogy alázatos, engedelmes lesz egészen a vér
ontásig, a halálig. Engedelmességből lemond
még a véréről is.

cl Kihirdeti ezzel az önmegtagadás nagy és
általános törvényét. A zsidó szertartás ugyanis
ennek a jelképe, nevezetesen a szív megtaga
dasának. miként a szüzies Szent István elsö
vértanú világosan hirdeti: "Ti keménynyakúak,
körülmetéletlen szívűek!... Ti mindenkor el
lenálltok a Szentléleknek.?"

Az Úr tehát mint alapvető törvényt állítja
fel, hogy aki benne és általa üdvözülni akar,
annak magát meg kell tagadnia.

Látjuk tehát, hogy ez a törvénykövetelte
vérontás, amelyet Isten a zsidó fiúcskáktól
megkövetelt, s amelynek magát Ö mint Törvény
hozó is önként alávetette, telj esen beleillik
Krisztus országa programmjába. Hatalmas fel
hívás ismét, hogy Istenkirályunkat a hármas
kívánság: a kevélység, önzés és érzékiség elleni
csatában kövessük, ha kell, a vérontásig. A hár
mas fogadalom valóságos hadüzenet ennek a
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hármas ellenségnek. Valóságos lelki vérontás,
amelynek mi is olykor, még egészen fiatal ko
runkban, magunkat nagy és hősi lélekkel alá
vetjük. Tegyük is meg újból! Újítsuk meg az
év első napján fogadalmainkat!

3. URUHK MEGKAPJA A JÉZUS HEVET

a) "Hivaték az ő neve Jézusnak.""
Volt már neve: "Ige", "Istenfia". Ez ki

fejezte az ő isteni származását és természetél.
Most új nevet kap: "Jézus". Ez már az ő em
beri természetére is utal. Mert hiszen Jézus
annyit tesz: "Isten a segély, az üdvösség."
Márpedig Urunk a meg testesülés által jött
segélyünkre. lett a mi üdvösségünk, megszaba
dítónk a bűntől s annak minden gyászos követ
kezményétől.

Dicső név ez, melyet Isten maga nyilatkoz
tatott ki előbb Máriának, aztán Józsefnek s
általuk nekünk.

Dicső név, amelyet saját vérén szerzett
meg Urunk magának. Hogy ezt a nevet meg
kapja, alá kellett vetnie magát az első vér
ontásnak, amely csak bevezetője volt annyi
üldöztetésnek, gyalázatnak, az ostorozásnak,
a tövissel való megkoronáztatásnak. a rágal
maknak, a vádaknak és végül a kereszthalálnak.

"Megalázta magát, engedelmes lett a halálig,
éspedig halálig a keresztfán. Ezért az Isten
is igen felmagasztalta Öl és oly nevet adott
neki, mely minden más név fölött van."" Tehát
ebben az életben ez a név Jézus számára csak
megaláztatást és gyötrelmeket jelentett, csak
a feltámadás övezi maj d nevét glóriával.

b) "Miként az angyal nevezte.?" Ezt a ne-
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vet tehát, amely öröktől fogva élt a mennyei
Atya szivében, angyali ajk ejté ki először szá
munkra. Azért oly szent, oly édes, oly hatalmas.
Izlelem azt és használom a lelki harcban.

4. A GYERMEKET VISSZAADJÁK ANYJÁNAK

A szertartás után a siró gyermeket vissza
teszik anyja ölébe. Hiszen a gyermek az anyjáé
meg a testvéreié, akik mi vagyunk: "Gyermek
születik ugyanis nekünk és fiú adatik nekünk.'?'
Visszaadják anyjának, aki sír a síró gyermek
kel. Visszateszik ölébe a megsebzett báránykát.
Van már neve, amelyen szólítsa, százszor és
ezerszer, hangosan és susogva, édesen. Vissza
adják, hogy táplálja tej én, hogy több vére
legyen és aztán érettem mind odaadhassa.

Vegyük szívünkre Úrnőnknek és Anyánknak
fájdalmát, vegyünk részt abban. Mily kegyet
len dolog gyengéd szívű anyára vérontást látni,
hát még ha gyenge fiacskája siránkozva ontja
tulajdon vérét! Pedig, pedig: "Initia dolorum
haec - ez csak a fájdalmak kezdete."

Lát ja-e már az édesanya lelki szemével a
folytatást s a véget, a keresztfát is? Mikor
majd megint ölébe teszik ezt a gyermeket, de
élettelenül, elvérzetten? Vajjon sejtette-e ezt
a Megváltó édesanyja? A megváltáshoz való
mind bensőbb viszony arányos a fájdalmakban
való részesedéssel.

De a Szerit Szűz fájdalmába édes vigasz
csepp is vegyül. Elhangzott először a drága
Jézus név. A gyermeknek törvényes neve, ame
lyet megadott neki József, az "atyja", mennyei
Atyja képviselője.

Érzi már a Szent Szűz ennek a névnek
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erej ét. Mert hiszen alighogy susogva kiej ti:
"Jézus", fájdalma nyomban enyhül és erő árad
szét egész valójában.

Beszélgetés a három szeni személlyel, sőt
magával a mennyei Atyával, mint ennek a je
lenetnek szereplöivel. Hálalkodom ezért a név
ért, amely nekem is dicsőséget, örömöt, vigaszt
és erőt jelent. Igérem, hogy az új esztendőbe
ezzel a szent névvel indulok, e szent névvel
jelölt zászló alatt küzdök ... Nevezetesen ma
s az egész évben Jézus nevét tisztelettel és
áhitattal, mint valóságos, legrövidebb s leg
szebb imát használom.

1 Lk. 2, 21. - 2 Mt. 8, 19. - 3 I Pét. 1, 19. 
• Jel. 1, S. -' Kol. 1, 20. -' Zsid. 13, 12. - 7 Jn.
6, SS. - x Zsid. 9, 22. - • 39. zs. 9. - 10 Ap. csel.
7, 51. - 11 Lk. 2,21. - 12 Fil. 2, 8. 9. - ra Lk. 2, 21.
- " Iz. 9, 6.
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JÉZUS HEVEHAPJA

XXXVII

JÉZUS HEVE

JAHUÁR 2.

Első előgyakorlat. A szentírásí szőveg: "Isten
oly nevet adott nekí, mely minden más név fölött

"1van.

Második előgyakorlat, Elgondolom azt a jele
netet, amikor a mennyei Atya követségében járó
angyal József előtt kijelenti: "Jézusnak fogod őt
nevezni, mert ő szabadítja meg népét büneitöl."

Harmadik előgyakorlat, Kérem az Urat, hogy
én is, mint Szent Pál, "hordozzam az ő nevét"?
emlékezetemben, szívemben, ajkamon és egész éle
temben.

Szent Bernát szerint: "A Jegyesnek neve vilá
gosság, táplálék és orvosság. Világosság, amikor
hirdetik, táplálék, midőn elmélkednek felette, or
vosság, ha a bajokban segítségül hívják."

1. JÉZUS HEVE VILÁGOSSÁG

Világosságot áraszt a lelkekbe, amikor
hirdetik.

Az apostoloknak, főleg Szent Pálnak, Jézus
eme leghőbb szerelmesének Jézus neve a
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fáklya, amellyel kigyujtják mindenütt a világon
a hit világosságát.

Hatalmát e névnek érzik Jézus ellenségei
is. És ezért rnitöl sem félnek annyira, mint
ettől a névtől. Az apostolokat "megfenyegetik"
és szigorúan "meghagyják, hogy egyáltalában
ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevé
ben ....

De nem tudták megfélemlíteni őket. Tovább
hirdetik Jézus nevét és mikor megvesszőzik
ezért őket, "örvendeznek, mivel méltóknak ta
láltattak, hogy Jézus nevéért gyalázatot szen
vedjenek".' Szent Pál 14 levelében, amelyekkel
a világot máig tanítja, 219-szer említi Jézus
nevét.

Az apostolokat követik ebben szellemi,
relki örököseik.

Xavéri Szent Ferenc siet, fut, repül, hogy
J ézus nevét megvigye a pogány népeknek s
bennük ezzel a hitnek fényét felébressze. Arca
tüzes a hévtől, szeme könnybelábad, mikor
csak gondol is Jézusra. ,,6 Jézus, szívem sze
relme I' kiáltja sokszor. "Az élet teher nekem,
- írja egyik barátjának - és szívesebben
meghalnék, csak ne kellene látnom, hogy Jézus
annyi gyalázatot szenved a nélkül, hogy én
azt meg tudnám akadályozni, vagy jóvá tud
nám tenni .. ,"

De meg is volt az eredmény. Százezrekben
gyulladt ki a hit világossága és számtalanok
találták meg a névnek fénye mellett az örök
életbe vezetö utat. Világosságra nemcsak a
pogányoknak van szükségük. Hányszor borul
homály az én lelkem egére is. Bizonytalanság
aggaszt, és nem tudom, merre és hová? Hány-

IS" 227



szor fogyatkozik meg bennem a hitnek szelleme,
amikor már nem tudom, nem merem magamat
eljárásomban a hit elveivel igazolni. Gyujtsam
ki ilyenkor magamban újra a világosságot
Jézus drága nevével. Mondjam ki, ha kell
százszor is: Jézus, Jézus, míg csak ismét nem
dereng és ki nem süt lelkem egén az isteni
Nap.

2. JÉZUS HEVE TÁPLÁLÉK

Táplálék, mert felüdíti, megerősíti lelkün
ket, valahányszor róla csak kissé is elmélke
dünk. Táplálja az értelmet, mert e név önkény
telenül is eszünkbe juttatja, hogy ki és mi
nekünk Jézus, mit köszönhetünk neki és mit
várhatunk tőle. De akaratunkat is megedzi,
mikor elénk tár ja, amit Tőle, Altala remélhe
tünk. Jézus maga kijelenti: "Akármit kértek
az Atyától az én nevemben, meg teszem azt. "O

És Szent Péter: "Mi~daz, aki segítségül
hívja az Úr nevét, üdvözül."; Hozzá még Jézus
neve bizonyos titokzatos kegyelmi hatást is
kifejt reám. Mindenki tapasztalhatja, aki meg
próbálja, hogy minő erőre kap, ha főleg a
kísértés idején az Úr nevét szóval vagy szívvel
hangoztatja. Ez a néva szenvedélyt bámula
tosan csitítja és a gonosz szellemet bizton
megfutamítja. Nem hiába mondotta Urunk:
"Az én nevemben ördögöket üznek ki." F ő
képen a szent tisztaságért vívott küzdelmek
ben Jézus neve csodálatos erőforrás. Míg Jézus
neve nélkül harcba szállni vakmerő kísérlet,
addig Jézus neve kicsorbít ja az ellenség fegy
verét. Lehetetlen annak buknia, aki ezzel a
névvel fegyverkezik és állhatatosan küzd a
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csatában. Az ilyenekkel szemben a sátán na
gyon jól érzi, hogy láncravert eb, amely csa
holni tud, de harapni nem.

3. J~ZUS HEVE ORVOSSÁG

Bajban, szornorúságban Jézus neve csak
ugyan olyan, mint a sebre ejtett balzsam. Jézus
nevét susogva széfoszlat juk a fellegeket, meg
nyugszunk és vigasztalódunk. Hiszen Szent
Bernát szerint ennél a névnél kedvesebbet ki
mondani, kellemesebbet hallani s nagyobbat
gondolni sem lehet. Olyan édes, hogy Assisi
Szent Ferenc még a szája szegélyét is meg
nyalta, miután Jézus nevét kimondotta. Mit
érez a rab börtönében, amikor megnyílik a
vasajtó és belép azon a szabadító, az, aki a
rnegkegyelrneztetést hirül adja?

Mily vigasz a hajótöröttre, aki deszka
száiba kapaszkodva soká vár a segítségre,
mikor egyszer végre világosságot pillant meg,
hajót lát közelíteni, amely öt felveszi, meg
menti? Ezt érezzük, tapasztaljuk mi is, vala
hányszor az Úr Jézus nevét segélyűl hívjuk.
Bilincseink lehullanak és nekünk, az élettenger
vészjelt kiáltó hajótörötteinek Jézus neve
meghozza a menekülést.

Ime, milyen - talán eddig ismeretlen, ki
aknázatlan - kincsesbánya számomra az Úr
Jézus áldott, édes neve. Hálálkodom érte, és
kihasználom ezentúl a benne rejlő mérhetetlen
titkos kegyelmi erőket.

Beszélge/és az Úrral. Előbb az Úr Jézussal:
"Hálát adok Uram teljes szívemböl és diCSŐÍ
tem nevedet mindörökké, mert jóságos vagy
Uram, és kegyes és nagyirgalmú mindazokhoz,
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akik segítségül hívnak." (Az ünnepi mise offer
tóriuma.)

Majd aztán a mennyei Atyához fordulok
ugyancsak az Egyház mai remek imája értel
mében: "Mindenható, örök Isten, ki teremtettél
és megváltottál minket, tekints jóságosan kő
nyörgéseinkre, méltóztassál nyájas és kegyes
arccal fogadni az üdvösséges áldozatot, s vele
szívünket, egész életünket, amelyet fönséged
nek a mi Urunk Jézus Krisztus neve tisztele
tére bemutatunk. öntsd szívünkbe malasztodat
és adj örömöt azon, hogy Jézus dicsö nevében
ki vagyunk jelölve az örök üdvösségre és Ö
ál tala az örök élet könyvébe van nevünk be
jegyezve. 00

1 Fil. 2, 9. - 2 Mt. 1, 21. - a Ap. csel. 9, 15.
- • Ap. csel. 4, 17. 18. - • Ap. csel. 5, 41. 
• Jn. 14, 13. - 7 Ap. csel. 2, 21. - 8 Mk. 16, 17.
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----------------
JANUÁR 3.

XXXVIII

A KISDED JÉZUS I.

Első előgyakorlat. Az evangéliumi igék: "Ma
született nektek az Udvözítö."

Második előgyakorlat. A hely és jelenet elgon
dolása a pásztorok imádásáról adott szemlélődés
alapján.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
születésének titka örömteli odaadásomat fokozza
Iránta.

1. iszus SZOLETtSE MINDENKI
NEK ÖRÖMÖT JELENT

al Jöjjetek a jászolhoz ti igazak. "Venite
íideles I'' A szentek Szentje íme, megérkezett.
Megszületett az Ártatlanság, az Engedelmesség,
a Tisztaság, az Erény, a Szeretet. Ime előtte
tek az isteni minta, modell. "Aki igaz, legyen
még igazabb, és a szent, legyen még szentebb."

A művészre mily élvezet, ha műremekel
szemlélhet, rajta okulhat, arról tanulhat és
művészetét fej lesztheti. Messze földre elmegy,
hogy ilyent találjon. A tudós sem fárad ki soha
a tanulásban. Minden áldozat árán felkeresi
azt, akitől még ő is tanulhat. A tökéletességre
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törekvő léleknek sem szabad kifáradnia, meg
torpannia. Ime, a jászolban az utolérhetetlen
művész és a műremek, a legnagyobb, amelyet
Istennek keze valaha megteremtett. Itt a böl
csek Bölcse és a könyvek Könyve, amely
bölcseségnek és tudománynak minden kincseit
tartalmazza. Jerünk igazak, jerünk álmélkodva
szemlélődni, tanulni I

b] De vigasztalódjék és örüljön a bűnös is.
Megszűletett a váltságdíja, reménységének fel
lobbantója, betegségének orvosa.

c) A szenvedő is fellélekzik a jászolnáI.
Azok az aranyos kis kezek leemelik róla a
keresztet, vagy legalább is megkönnyítik annak
terhét, és sebeibe balzsamot csepegtetnek.

d) Örülhet méltán a szegény és árva. A
szegénynek gazdagság és kincs született, az
árvának pedig anya, testvér, minden, minden ...

Valamennyinek nevében hálálkodom, annál
is inkább, mert a felsoroltak közül míndegyik
ből van valami bennem, s így bizonyos érte
lemben valamennyit képviselhetern.

Az isteni Gyermekről fel-felpillantok Szűz
Máriára, az Úr Jézus legelső és legtökéletesebb
tanítványára, a bűnösök oltalmára, szomorúak
vigaszára, a szegények és árvák jóságos any
jára. Neki is hálálkodom, s felkérem őt, segít
sen hálát adni a teljes Szentháromságnak.

2. A KIS JÉZUS REMÉNYSÉGÜNK
ÉS BIZALMUNK fORRÁSA

"Megszületett nekünk." A jászolhoz tehát
teljes bizalommal lépek, félretéve minden félel
met. Isten többé nem az a megfoghatatlan,
félelmetes nagyság, akiről a Zsoltáros énekli:
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"Tűz halad előtte s köröskörül felperzseli
ellenségeit, láttára megrendül a föld s viasz
ként olvadoznak a hegyek.""

Ó nem! Ennek a bájos Gyermekistennek
láttára csak a szívek olvadoznak. Ki fél a
gyermektől? Lám, nem fenyeget, hanem sír.
Igaz! A női és gyermeki könnyek nagyon
hatalmasak, de nem ébresztenek félelmet, ha
nem szeretetet, részvétet. Főképen ha meg
tudom, hogy értem és miattam sír ez a Gyer
mek! Akkor hát nem bíróként jön, hanem segí
teni akar. Könnyei legfeljebb szelíd és ked
ves szemrehányás nekem, de egyben mutatják,
hogy kész bocsátani és jóvá tenni azt, amit
szememre hány. Sőt e Gyermek a kebelre
kívánkozik s a gyermeket mindenki szívesen
öleli keblére. Ime, a szívűnk Jegyese, aki szí
vünket kívánja s a felett kíván nyugodni.
Ébredjek tehát az Úr Jézus iránt határtalan
bizalomra, éspedig a jelent és a multat, majd
a jövőt illetőleg. Hogy pedig Jézus, az isteni
Gyermek még rnindíg az, aki s ami volt, kézzel
foghatóan igazolja az Ö eucharisztikus jelen
léte, a szentáldozás, a szentmise,

3. A GYERMEK Jtzus FELHIV
A TEUES ODAADÁSRA

"Megszületett nekünk." A gyermek haj la
mos az adásra. Naív könnyelrnűséggel, moso
lyogva osztogatja szülei javait és kedvesen,
nevetve nyom mindent mások markába, ami
kezeügyébe esik. Az isteni Gyermek ennél
is tovább megy, magamagát is önfeledten oda
adja. Született nekünk! "Enyém a kedvesem
" .. ,114es en az ove,

233



Csakugyan én is az Övé vagyok. Úgy érzem,
hogy Ö nekem, én neki születtem s az a hiva
tásom, hogy én már csak kizárólag az övé
legyek.

Ű érettem elhagyta az eget és a szűlöi házat.
Ű letette értem a mennyei dicsőség palástját,
én is érte eIIentmondtam a sátánnak, a világ
nak és minden pompáj ának. Ö értem meg
vetette a íöld javait, én is elváltam - legalább
lélekben - azoktó!. Ö lemondott szabadságá
ról, pólyákkal engedte megköttetni mindenható
kezeeskéit. én is a szabályok, szent szokások
bilincseibe nyujtom a kezemet. Öt Mária kő
tözte le, mondhatnám, tette a szeretet rabj ává,
én is Mária keze által ajánlom meg magamat,
hogy maradék nélkül az Övé legyek.

A beszélgetést ezen elmélkedés után Szent
Jeromos ajkáról kölcsönzöm, aki oly nagy sze
retője és irnádója volt a kis Jézusnak. Azért is
ment Betlehembe lakni, mert nem tudott az
isteni Gyermek büvköréből kiszabadulni.

Lelkemben ezeket a szent napokat én is
Betlehemben töltöm, igyekszem napi munkámat
végezve, a Szentesaládot mint kicsinyke cse
léd kiszolgálni. Bérem az, hogy olykor a kis
Jézust ölelhetem, csókolhatom, szívemre szo
ríthatom. Ily naív, de áhítatos és üdvös han
gulatban, amely még a legszigorúbb szenteknél
is, mint Bernát, Bonaventura, oly otthonos,
az Úr Jézussal keblemen végzem el Szent
Jeromos koIIokviumát, vagyis társalgását:

"Valahányszor látom e helyet la betlehemi
barlangot), szívem beszédbe elegyedik a gyer
mek Jézussa!. Igy szólok hozzá:

- Uram Jézusom, mily kemény helyen
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fekszel az én boldogságornért: hogyan tudom
én ezt neked meghálálni ?

Ekkor így felel nekem a Gyermek:
- Semmit sem kérek. Énekeld: Dicsöség

a mennyben az Istennek és örvendezz rajta:
még rosszabb dolgom is lesz az Olajfák kert
jében és a szent kereszten.

Tovább szólok:
- Te kedves Gyermek, adnom kell neked

valamit, minden aranyom a Tied l
A Gyermek felel:
- Hiszen az ég és föld az enyém, minden

arany, ezüst az enyém, semmire sincs szűksé
gem; add oda szegény embereknek, azt úgy
fogadom, mintha nekem adnád!

Felelem neki:
- Szívesen meg teszem, de neked is akarok

adni valamit, különben meghalok bánatomban I
Erre ily szózatot hallok:
- Ha ilyen adakozó vagy, megmondom

neked, mit adj nekem: Add ide bünödet, gonosz
lelkiismeretedet, kárhozatodat !

Igy szólok hozzá:
- Mit akarsz azzal?
A Gyermek feleli:
- Vállaimra akarom venni, az legyen az

én Iejedelemségern, az én dicsö tettem, amint
lzaiás mondotta: Milyen fejedelemség van az
ö vállain! Büneidet akarom viselni!'

Ekkor elkezdek keservesen sírni és így
szólok:

- Oh, Gyermekem, édes Jézusom, hogy
megindítottad szívemet. Azt hittem, hogy azt
akarod, ami jó van bennem, te pedig azt kéred,
ami rosszat bírok. Vedd hát, ami enyém, add
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nekem, ami a tied. igy megszabadulok a bűn
től és biztosan elnyerem az örök életet."

1 Lk. 2, 11. - 2 Jel. k. 22, 11. - 3 96. zs.
3, 4. - • É. é. 2, 16. - • Iz. 9, 6.
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JANUÁR ~

XXXIX

A KISDED JÉZUS II.

Első előgyakorlat. A szentírási szöveg: "Min
denben hasonlónak kellett lennie testvéreihez. Ul

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet
elgondolása az egyík karácsonyi elmélkedés elő

gyakorlata alapján.
Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy

abban az iskolában, melyet O már a jászolban
számomra nyitott, mindíg hü és tanulékony tanít
ványa legyek.

1. JÉZUS A JÁSZOLBAN TAMIlJA
AZ AlÁZATOSSÁGOT

Megfontolom, hogy az Urat voltaképen a
Szíve hozta ide közénk, a földre. A szeretet
ugyanis hasonlósagra vágyik, mert tudja, hogy
csak igy férkőzhetik mások szívéhez. A régi
latin közmondás szerint "a hasonló hasonlónak
örül", a hasonlóban gyönyörködik. Ezért vég
telen szeretete folytán "mindenben hasonlónak
kellett lennie testvéreihez".'

Mi kicsinyek, szenvedők és szegények va
gyunk, Ö tehát kicsiny, szenvedö és szegény
lesz.
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a) Kicsiny, s így nagyon alázatos lesz. Fon
toljuk csak meg: miböl, mivé lett, honnan, hova
szállott? Isten a próféták és zsoltárok szerint
csillagpalástba öltözött, fény tengerben lakik,
amelybe soha semmi teremtmény be nem ha
tolhat. Zsámolya a felhők s hóval takart hegyek,
s jár a szelek és viharok szárnyain. Ö örök.
"Kezdetben, Uram, megalapítottad a földet, és
kezeidnek művei az egek. Ezek elmúlnak, Te
pedig megmaradsz. "3

"Mily nagy az Isten háza, mily nagy az Ö
birtokának helye! Nagy és határtalan, fönsé
ges és megmérhetetlen." A világegyetemet be
tölti csodálatos jelenlétével. Hasonlítsd rnost
mindezt össze a néhány napos, jászoltól korlá
tozott gyermekkel, aki szalmán piheg, s két
barom lehelletén melegszik. Lám, mindenéből
kifosztotta a legnagyobb rabló: a szeretet. "Min
denben hasonlónak kellett lennie testvéreihez.",

b) Van igazgyöngy, amelyért a megtalálója
mindenét odaadja." Neve: alázatosság, vagyis
az önkéntes, teljes és feltétlen behódolás Isten
szent akaratának, elismerve ezzel hozzá viszo
nyítva a mi saját kicsinységünket, semmisé
günket. Isten előtt végtelenűl kedves és értékes
erény ez, mert megadja neki az öt megillető
dicsőséget. A legtöbb ember azonban nem is
meri ezt az igazgyöngyöt, mert elvakítja a gőg,
a mulandó pompa, fény, tisztelet és hiú dicső
ség szeretete. Ezekért cserébe adják a jó Isten
bará tságá t, ami az egyetlen, igazi dicsőség.
Nos, eljön az Isten Fia. Kicsiny lesz, szinte
megsemmisül. Nem mint az első Adám, kifej
lett korban lép föl a földön, hanem mint igény
telen gyermek. Megmutatja, hogy lelkileg mí-
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lyennek kell lennem, s hogyan kell szinte
megsemmisülnöm, s azokra hagvatkoznom,
akikre Isten engem rábízott: elöljárómra, lelki
atyámra. Egyszóval: nekem is hasonlóvá kell
tehát lennem az én kis testvéremhez, az Úr
Jézushoz, amint Ö hasonló lett hozzám.

2. ]~ZUS A ]ÁSZOLBAH TAHmA A TORELMET

aj Isten az égben végtelenü I boldog. Senkire
és semmire se szorul. Angyalait is elárasztja
boldogsággal. De látja, hogy mi, az ő testvér
kéi itt a földön szenvedünk. Szeret minket,
tehát hasonlóságot keres velünk, lejön közénk
szenvedni: "Hasonlónak kellett lennie test
véreihez.!"

b] Látja Isten, hogy a szenvedést, ezt a
"szántóföldbe elrej tett kincset" az emberek
nem ismerik. Futnak, menekülnek tőle, mint a
legnagyobb rossztól. Pedig, Istenem, a bukott
embernek ez a szűkséges orvossága, legnagyobb
java. Lejön tehát megízlelni azt. Sőt kiissza a
pohár legjavát, s az utolsó cseppekkel szeretet
tel kínálgat engem. Mit feleljek, ha már másért
nem, hát szeretetből: Nekem is tehát hasonlóvá
kell lennem kicsiny testvéremhez.

3. ]~ZUS A ]ÁSZOLBAH TAHITlA A SZEG~HYS~Gn

aj Isten véglelenül gazdag, teremtője és
birtoklója minden kincsnek, gazdagságnak, ami
a földet és az egész mindenséget betölti. "Tied
Uram a fenség, a hatalom, a dicsőség és a
győzelem, tied a dicséret, mert rninden, ami az
égben s a földön van, a tied."

Látja itt lenn a mi nagy szegénységünket,
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szeret minket, hasonlóságra vágyik. Lej ön te
hát közénk. Szernlélern őt az istállóban, a já
szolban, a kölcsönkért szalmán. Ez a dúsgazdag
Isten szegény lesz, mert "hasonlónak kellett
lennie testvéreihez.?"

b] Az ember legnagyobb lealacsonyodásá
nak, a testi s a lelki nyomornak forrása a földi
javakhoz, az anyaghoz való ragaszkodás. Fő
képen napjainkban kiélesedett szociális igaz
ságtalanségok, amelyek felfordulással fenyege
tik az egész társadalmi rendet és mérhetetlen
sok könnynek, bajnak okozói, innen erednek.
Hasztalan fenyegeti Isten a kapzsi embert po
kollal: "Jaj nektek gazdagok, mert megkap
tátok vigasztalástokat.'?' A "jaj" a Szentírás
ban a kárhozattal való fenyegetést jelenti.
Tehát még a fenyegetésnél is hatalmasabb
eszközhöz nyúl: a szeretethez. Lej ön a földre
példát adni, szegénnyé lenni. "Ifjúkorom óta
szegény vagyok és fáj dalommal tele.""

Már most, a jászolban is, bár néma ajakkal,
de példával hirdeti: "Boldogok a lelki szegé
nyek, mert övék a mennyek országa.'?' Már a
jászolból prédikálja: "Bizony mondom nektek,
senki sincs, aki elhagyja házát, szüleit, test
véreit, feleségét vagy gyermekeit az Isten or
szágáért, és ne kapna ebben az időben sok
szorta többet, a másvilágon meg az örök
életet.'?'

Mit felelhetek erre?
Meggyőzöm és fellelkesítem magamat: ha

sonlóvá kell lennem testvérkémhez. Körülnézek,
hogy rniröl lehetne és szabadna érte lemon
danom? Ezentúl a lemondásban látom a gaz
dagodás igazi módját, "Hiszen ismeritek a mi
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Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét, hogy értetek
szegénnyé lett, bár gazdag volt, hogy az ö
szegénysége által ti gazdagok legyetek.'!" Igy
nyerem meg nevezetesen magamnak az ö Szívét,
szeretetét, amely minden kincsnél többet ér.

Beszélgetés az Úrral, kérve töle ezt a há
rom, Szívének oly kedves erényt: az alázatos
ságot, türelmet s szegénység szellemét. s meg
vizsgálva magamat e szempontokból. Mindjárt
mára jófeltételt is teszek, pl., hogy minden
fölöslegesen a szegények javára nagylelkűen
túladok és a dolgokkal nem mint tulajdonom
mal, hanem mint Krisztus szegényeinek javai
val, tehát takarékosan és kímélettel bánok.

l Zsid. 2, 17. - 2 U. o. - • Zsid. 1, 10. 11. 
• Bar. 3, 2. -' Zsid. 2, 17. -' Mt. 13, 45. - 7 Zsid.
2, 17. - s Mt. 13, 44. - ' I Krón. 29, 1. _ 10 Zsid.
2, 17. - 11 Lk. 6, 24. - ra 97. zs. 16. - 13 Mt. 5, 2.
- .. Lk. 18, 29. - " II Kor. 8, 9.
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lAHUÁR 5.

XL

A GYERMEK JÉZUS ÉS AZ EUCHARISZTIA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg:
"Gyermek születik ugyanis nekünk és Fiú adatik
nekünk:"

Második előgyakorlat. Lelki szemem elött a
tabernákulum a jászol alakját ölti magára és az
Eucharisztia áttetszö fátyola alatt látom a gyermek
Jézust.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
az Eucharisztia, mint amely a szentatyák szerint
a megtestesülés kinyujtása, lelkemben a karácsony
örvendetes hangulatát bizonyos értelemben állan
dósítsa és iskolát alkosson szüntelen számomra,
amelybe a szent gyermekség erényeit tanulni járok.
Mert hiszen az Úr Jézus igéi szerint: "Ha meg nem
változtok és nem lesztek olyanok. mint a kisdedek,
nem mentek be a mennyek országába."

Párhuzam a gyermek Jézus és az Eucha
risztia közt

Könnyű, kedves és hálás feladat hitünknek
e két mély titka. a megtestesülés és Oltári
szentség között a hasonló és rokonvonásokat
megtalálni és lelkünk javára kiaknázni,
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Hogy maga az Úr Jézus is szereti e két
titkot kapcsolatba hozni, sok eucharisztikus
csoda is igazolni látszik, amelyekről az emberi
hitelt érdemlő történetek a legujabb időkig
tanúskodnak.

Az első, amit úgy az isteni Kisdednél. minl
az Eucharisztiánál mint rokonvonást megfigyel
hetünk, ez a fiatalság.

Igaz ugyan, hogy az a jászolban pihenö
Gyermek, mint Isten, maga az örök élet, mint
ember azonban napokat számlált. Nyolcnapos
volt, mikor a szokásos szertartás mellett nevet
kapott, negyvennapos volt, mikor szülei a jeru
zsálemi templomban az Úrnak bemutatták.

És az Eucharisztia?
Bár oly idős, mint maga az Egyház, év

ezredeket számlál életkorában és létezik majd,
míg csak a világ áll, de mégis a naponként
megújuló konszekráció által megőrzi fiatalos
frisseségét és mondhatnók, a gyermekkor gyen
gédségét, Alig születik meg a konszekráló pap
szavára az oltáron, hét-nyolc percnyi rövid
élet után a papi lélek, illetőleg az áldozók
szívsírjába száll és a szent színekkel jelenléte,
eucharisztikus földi léte is megszűnik, Az
áldoztatókehelyben és a monstranciában is
legfeljebb 3--4 hétig tart földi léte, mert ezen
túl az Egyház súlyos parancsa szerint fel kell
új onnan konszekrálttal cserélnünk. Szóval földi
élele szerint örökösen fiatal marad és nem
öregszik meg soha. De nem is szeret ám meg
öregedni és abban a hideg kehelyben soká élni.
A meleg szívek vonzották le ide a földre,
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azokba vágyik. És bezzeg nagyobb örömet alig
lehet szerezni Neki, mint ha hozzá sok, főleg
gyermeki szivet viszünk, hogy az a kehely
kiürüljön és Ö újra, meg újra születhessék
értünk. Szeret fiatal maradni, Ö, az örök Atyá
nak örök Fia, akinek ezer év csak annyi, mint
az évnek egyetlen napja.'

II
Egy másik közös vonás az isteni Kisded és

az Eucharisztia közt a kedvesség, gyengédség,
ami a gyermekeket oly jól jellemzi és oly von
zókká teszi.

Nem ok nélkül rendelte úgy az Egyház,
hogy ekét titoknak, az Oltáriszentségnek és
a megtestesülésnek egy és ugyanaz a prefáci
ója. Magasztos szavakban hálálkodunk ebben
az örök Atyának, hogy megtestesült Igéj ének
új fényével beragyogja lelkünket, "hogy mi
dön Istent láthatólag megismerjük, ez minket
a láthatatlanok szeretetére ragadjon". 6, hogy
is ne ejtene minket a szeretet szent elragadta
tásába az az isteni Gyermek, akit - mint az
Istenanya prefációjában énekeljük - a leg
tisztább Szűz a Szentlélek megárnyékolásából
fogant, és megtartva szűzességének dicsőségét,
mint örök fényt árasztott a világra. (A Desclée
féle misekönyvből.) Az isteni Kisdednek tehát
páratlanul szépnek és kedvesnek kell lennie,
akit a Szentlélek, a szépségnek végtelen ten
gere képzett a legtisztább Szűznek véréből.
Ez a Gyermek tehát nem lehet más, mint maga
az isteni tisztaság, örömet árasztó fény, leg
gyengédebb szűzesség, Benne maga az isteni,
végtelen szépség, akit az angyalok imádnak
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és élveznek, mint legfőbb boldogságukat, itt a
gyengeségnek. kicsinységnek. jelentéktelennek
látszó gyermekalaknak fátyolába takaródzik
és ezzel csak mintegy fokozza kedvességének
kimondhatatlan varázsát.

És az Eucharisztiában?
Itt is a Megváltónak titokzatos fensége a

kicsiny, jelentéktelen színek leple alá rej ti
magát.

Mindenesetre fenséges, térdre parancsoló
jelenet, mikor az Úr az Oltáriszentségben,
drágakövektől csillogó monstranciában ki van
téve, amikor gyertyaözön ragyogja körül, a
pap és a hivek ajkáról illatos tömjénfüsttel
együtt hangzik fel hozzá az ének: "Szent, Szent,
Szent". De mégis ez a fenség a kedves fen
ségnek benyomását teszi reánk, Még a leg
félénkebb gyermek is odakívánkozik a közelébe,
tág szemekkel bámulja és jól érzi magát előtte.

nr
Azután "inlans"-nak, vagyis .membeszélő':

nek nevezi a latin és minden vele rokon nyelv
a gyermeket. Mennyire illik ez a név az Úr
Jézusra mind a két titokban!

"Nembeszélőnek", szótlannak, némának ta
pasztaljuk az isteni Gyermeket egészen zsenge
korán keresztül. Más gyermeknek olykor a
Gondviselés csoda által nyelvét idő előtt meg
oldotta és a kisdedek ajkát a saját dícséretére
megnyitotta. Erre céloz a Zsoltáros, amikor
énekli: "A kisdedek és csecsemők szája által
viszed véghez a dícséretet. ..' Az Úr Jézus azon
ban nem volt ilyen csodagyerek, Ő csakúgy
hallgatott, mint az ő korabeli bármely gyermek.
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Hallgat, mint az áldozati bárányka, mídön
8 napos korában a kemény ószövetségi törvény
szertartása a vérét követeli. Csak könnye és
az illatos vére kiált fel könyörületért az égbe.

Hallgat, mikor anyja ölén ülve fogadja a
keleti bölcsek hódolatát. Csak okosan, gondol
kozva nézegeti a jelképes, neki felajánlott
ajándékokat. az aranyat, tömjént és mirhát,
s csak kedves mosolyával, tekintetével mondja
az előkelő látogatóknak: "Szeret1ek titeket!"

Hallgat akkor is, midőn az agg Simeon
karján nyugszik, míg közben annak élettől el
fáradt szívét egyetlen tekintetével a legmaga
sabb elragadtatásba ejti ... És mikor a jeru
zsálemi templom oltárára teszik, akkor is hall
gat, csupán Szíve mondja ki azt a nagy szót:
Ime jövök! A Szentírásban főleg felőlem van
megírva: Ime, jövök, vagyis engedelmeskedem.'
Szent gyermekségétől kezdve egészen 30 éves
koráig nem találunk szót az evangéliumban,
amit Jézus mint Messiás kiejtett volna, kivéve
azokat a szavakat, amelyeket 12 éves korában
a jeruzsálemi templomban mondott. De ez eset
ben is inkább az Isten nyilatkozott meg benne,
s nem az ember.

És az Eucharisztia isteni Gyermeke?
Az Oltáriszentségben méginkább "infans",

"nembeszélő", mint földi élete gyermekkorá
ban. Sőt olykor oly mélységes csend borul a
tabernákulumra, hogy csaknem próbára teszi
hitünket és ugyancsak érezteti velünk emberi
nyomorúságunkat és gyarlóságunkat.

Ámde ez a hallgatás csupán látszólagos és
ideiglenes.

Az isteni Gyermek, ha ugyan van kis türel-
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münk kivárni, csakhamar megtöri a csendet és
érintkezésbe lép az előtte térdeplővel, az el
mélkedő, öt imádó lélekkel. Beszélni kezd,
halkan, de érthetően, éspedig háromféle nyel
ven. Beszél először is a ezeretetnek mindenki
által értett, nemzetközi világnyelvén. Beszél
azután a Szentirás nyelvén, végül a Szentjei
nek adott privát kinyilatkoztatások által.

Az isteni Gyermek beszél tehát a szeretet
világnyelvén.

És az a szeretet, amelyet Ö hirdet onnan,
a szent szinek alól, oly nagy, hogy szavakkal
ki sem fejezhető. Hiszen a szeretet legmaga
sabb fokát éppen az jellemzi, hogy elnémítja,
szótlanná teszi az embert. Sőt az érzelem heve
sokszor oly nagy, hogy az ember nemcsak el
némul, hanem szinte mozdulatlanná válik, meg
merevedík. Látjuk ezt az extázisnál.

Ily szótlanná, mozdulatlanná vált extatikus
szeretet: az Eucharisztia. De azért beszél. És
szava oly erős, hogy áthat nemcsak az oltár
szekrénynek akár vasból készült ajtaján is,
hanem az emberi szívnek sokszor ennél is
keményebb kérgén. amelyet a vágyak, szen
vedélyek vonnak köréje. Felolvasztja még a
jégpáncélt is. És ezen nincs is mit csodálkozni.
Hiszen a szinek leple alatt maga a Szeretet
izzik, az egész mindenséget szerelmével át
ölelő Szív dobog. És az emberi szív, amely
megközelíti, hideg maradhatna?

Ha nem is tudunk mi szent elragadtatásba
esni és lezárt ajakkal egész éj jeleket tölteni
előtte, ahogy ezt Xavéri Szent Ferenc vagy
Alacoque Szent Margit stb. tette, ha nem is
ihleti dalra a szeretetnek csodája szívünket
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és ajkunkat, de azért rrn IS megértjük a
szeretetnek ezt a világnyelvét, amelyen az
Úr innen, a tabemákulumból hozzánk IS

beszél. Ennek jele, ha egy kis türelemmel
kitartunk és időt szentelünk a szentségláto
gatásra, hogy oly jól kezdjük magunkat érez
ni az Úr Jézus közelében. És minél tovább
térde1ünk ott, szívünk annál inkább felmeleg
szik, szemünk nedves lesz, s isteni béke és erő
tölti el lelkünket. Olyan béke, amely maga
meggyőzhetnebennünket az Úr valóságos jelen
létéről. Lelkünk erői megújulnak. felfrissülnek,
és mi kedvvel vágunk ismét neki az élet nagy
keresztútjának, amely odakünn, a kápolnán kí
vül már vár reánk. Még az összeroskadt lélek is
mint Phoenix kel ki itt elevenen hamvaiból. Fel
támasztotta újra a Szeretet. Hallotta a taber
nákulumból az Úr szavát: Itt vagyok, ne félj,
bízzál! És ez elég neki.

Ha azonban már a puszta, csendes elmerü
lésben is ez a látszólag néma titok, a szentségi
Jézus szívünkhöz beszél és azt lángra tudja
gyujtani, akkor mennyivel világosabb az isteni
Infans nyelve, szava, ha a Szentírást, a szere
tetnek ezt a nagy könyvét vesszük kezünkbe
s azzal térde1ünk az Eucharisztia elé.

Gyakran olvassuk, imádkozzuk a zsoltárban:
"Ignitum eloquium tuum vehementer et ser

vus tuus dilexit illud:'·
Amit magyarul így fordíthatunk le: "Heves

tűz hatja át a te beszédedet, és szolgád igen
szereti azt." Mert a tűz rnelegít, és a meleg a
szívnek oly jól esik.

És ezt a tüzet a Szentírásban csakugyan
feltaláljuk. Olvassuk bár az ószövetségnek meg
hatóan szép, soha el nem avuló történeteit,
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a zsoltárokat, vagy még inkább az újszövetség
könyveit. valamennyin a szeretetnek lángoló
tűzfolyama hömpölyög keresztül, és mindenütt
előcseng. mint a folyam andalító moraja: "Én
örök szeretettel szeretlek téged, azért vontalak
magamhoz könyörülvén." És minő szent és
boldogító mámorba ejti a lelket, mikor azt
hallja az Isten szent szócsövéből: "Vajjon
elfeledkezhetik-e az asszony magzatáról, hogy
ne könyörüljön az ő méhe fián? És hogyha
ez elfeledkeznék is, én mégsem feledkezem el
rólad. Ime, én kezemre írtalak föl téged, a
te kőfalaid (lelki üdvöd biztonsága) mindenkor
szemeim előtt vannak."

Avagy vegyük csak elő az "Énekek énekét"
és alkalmazzuk azt magunkra az egyháztudósok
által adott nagyszerű magyarázatok szerint, ott
a tabernákulum előtt, és csakhamar tapasz
taljuk az Irás igazságát: "Ignitum eloquium
tuum vehementer."

De a kiválasztott lelkeknek, a Szenteknek
adott privát revelácíókból is kölcsönöz az isteni
Kisded, az Infans hangokat, mikor szívünkhöz
akar beszélni. Hiszen amit azoknak mondott,
az többnyire általuk minden választott lélek
nek szól.

Igy Alacoque Szent Margithoz intézett igéi
vajjon nem mindnyájunkhoz vannak-e intézve:
"Ime a Szív, amely az embereket annyira
szerette? , .."

Beszélgetés az Úrral. Alkalmazhatjuk Aqui
nói Szent Tamás szép kis imaénekét. az Ave
verum-ot, amelyet a halhatatlan Mozart oly
világhírű szépen zenésített meg:
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üdvözölt légy Krisztus teste,
Mely a Szüztöl születtél
S a kereszten áldozatnak
Értünk megfeszíttetél.
Kinek átvert oldalából
Víz csurgott és drága vér.
A halálnak végső harcán
Táplálj minket szent Kenyér.
Ó, irgalmas Jézus,
Ó, irgalmas Jézus,
Mária Fia,
Irgalmazz nekünk! Amen.

1 Iz. 9, 6. - ' Mt. 18, 3. - 3 II Pét. 3, 8. 
• 8. zs. 3. - • V. ö. 39. zs. 8. - • 118. zs. 140. 
1 Iz. 31, 3. - • Iz. 49, 15. 16.
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JANUÁR 6.

XLI

VIZKERESZT ÜNNEPE
(SI.ml'!'cI'.)

1. A KELETI BÖLCSEK HIVATÁSA I.

Csendes, ünnepélyes éjtszaka borul a kald
pusztaságra, s megszámlálhatatlan csillag ra
gyog elö az égnek mélységes kékjéből.

Egyik sátorfalu papja, fejedelme, - a
Szentírás "gondolkodónak", "bölcsnek" nevezi
- az igaz Istennek imádója, aminö akadt nem
egy a pogány népek közt is, amennyboltozatot
vizsgálgatva, csillagot lát feltünni, szokatlanul
nagyot, ragyogót, amely mintha csak biztató
lag, hívogatólag hintené alá a magasságból
reszketö sugarait.

Bizonnyal az isteni kegyelem közreműködé
sével, amely minden üdvös vállalkozás meg
indítója és kíséröje, felismeri ebben az égi tüne
ményben azt a csillagot, amelyről haj danta
Bálaám jövendölt: "Látom őt, de nincs még
itt, nézem őt, de nincs még közel. Csillag
támad Jákobból és királyi pálca kél föl Izrael
ből. " Jákob sarja uralkodni fog" ,'"

Megfelelő személyzettel és felszereléssel, a
törzs üdvkívánataitól kísérve, útnak indul, hogy
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megvigye és kifejezze a saját és népe hódo
latát az újszülött kis Királynak, akit Isten
azért küldött, hogy jogara alatt egyesítse a
földnek népeit. Útjában még két hasonló lelkü
letű zarándokkal találkozott, kik szintén népü
ket képviselve ugyancsak meghívást kaptak az
újszűlött imádására.

Mily nagy volt örömük, s mennyire áldot
ták a Gondviselést, amikor tudatára ébredtek
annak, hogy közös hivatásnak részesei.

2. AZ UTAZÁS

Végeláthatatlanul, unalmas egyformaságban
terül el öttük a szír pusztaság. Alighogy meg
jelenik a hajnali szürkület csíkja, a keleti szem
határon fényesség kél föl, ragyogóbb, nagyobb
a hajnalcsillagnél. Olyasféle, mint angyalkezek
töl vont hatalmas fényszóró, jóval alacsonyab
ban a csillagok szokott pályájánál.

E fényesség alatt karavánt pillantunk meg
a pusztaságban. Tevék, dromedárok, lovak
bontakoznak ki a homályból. Aztán szelíd
csengetyűhangok.andalító zsolozsma rnelódiák
elevenítik meg a sivatag kihalt magányát. A
három keleti bölcs zarándokmenete ez, amely
hetekig, talán hónapokig tartott. A csillag el
kalauzolta öket a Jordánon át, egészen Jeri
kóig. Itt hirtelen eltűnt. Csodálkoznak, de nem
csüggednek. Kérdezösködnek az újszülött ki
rály Ielől, de meg sem értik öket. Csak nyugati
irányba, Jeruzsálem felé irányítják az utasokat.
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3. JERUZSÁLEMBEH

A zarándokcsapat bevonulása Jeruzsálem
be, számuk, gyönyörü állataik, díszes felszere
lésük általános figyelmet és érdeklődést kel
tenek, de még inkább kérdezősködésük az új
szülött királyfi felől. Nemcsak csodálkoznak,
hanem el is rémülnek, ismerve a királynak,
Heródesnek vérszomjasan féltékeny jellemét,
aki már nem egy családtagját tette el láb alól.

Egyébként a királyi udvarba utasítják őket.
Itt is meglepetést kelt az előkelő vendégek
érkezése és villámcsapásként hat a felvetett
kérdés, hol van az újszülött királyfi, akinek
imádására jöttek messze napkeletről.

A királynál okvetlenül jelentést kell tenni,
de ki meri ezt vállalni? Amikor a vén zsar
nok megtudja. hogy miről van szó, elhalványo
dik és megremeg, mint a pók, amelynek hálóját
érintik.

De összeszedi magát és leplezi nagy fel
indulását.

Avendégeknek, máltóságuknak megfelelő
lakosztályokat nyittat, és hamarosan fogadni
akarja őket. Miután a bölcsek elhelyezkedtek
szállásukon, bevezetik tehát őket a király
fogadóte rmébe, amelynek levegője nehéz a
szándálfaillattól és nagyaranylámpa vilá
gítja be.

A király öreg, sovány alak. Tagjait skarlát
szegélyű bíborköntös fedi, amelyet aranyöv
szorít testéhez, oly hajlékony, mint a bőr.

Vontatott léptekkel, egész súlyával botra
támaszkodva jár.

Ilyen volt a "Nagy"-nak nevezett Heródes.
Betegségektől megtört test, bűntettektől el-
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fásult lelkiismeret, de egyébként fennkölt Iogé
konyságü elme, a cézárok testvériségére méltó
lélek. Most 67 éves, de trónját éber féltékeny
séggel és oly kérlelhetetlen kegyetlenséggel
őrzi, mint még soha. Leül aranyos trónusába
s mintha ellenséget kémlelne, sötéten és gya
nakvóan néz körül.

Igy találkozik az ártatlan, gyermekded
becsületesség az alattomos, becstelen hazugság
gal és kegyetlenséggel.

Képmutatóan kérdezgeti a jövevényeket út
juk céljáról. És mikor újszülött gyermekről
hall, sötét arcán a fájdalom kifejezése ömlik
el. Talán tulajdon gyermekeinek árnyai vonul
nak el szeme előtt, kiket ő maga gyilkoltatott
meg. De aztán leplezve felindultságát, hala
dékot kér. Minthogy jól sejti, hogy Messiás
ról lesz itt szó, még az éjjel összehivatja a
szent tanácsot, és velük megbeszéli a kérdést.

Miután pedig ezektől megtudja. hogy a
Messiásnak a próféták szerint Betlehemben
kell születnie, azzal bocsátja útnak vendégeit,
hogy a nevezett városkába menve, járjanak
utána a dolognak és ha csakugyan megtalál
ják a keresett gyermeket, feltétlenül vissza
jöjjenek. Mert ő is el akar menni, hogy hódol
jon neki és esetleg hatalomhoz segitse jutni,
és utódjává tegye.

~. BETLEHEMBEI4

Alig hagyják el a várost a bölcsek, midön
végtelen örömükre a letűnt csillag újra fel
ragyog előttük és most már híven vezeti őket
a házikóig, ahol a Szeritcsalád ekkor már
lakott.
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Bizonnyal nagy volt meglepetésük, amikor
a kis Királyt nem palotában, hanem ilyen kicsi
viskóban találták. De azért nem botránkoztak
meg, mert bizonnyal tisztultabb fogalmaik vol
tak a Világmegváltót illetőleg, mint a zsi
dóknak.

Midőn Mária a magas látogatók érkeztéről
tudomást szerzett, fenséges nyugalommal és
kimondhatatlan gyengédséggel ölébe veszi a
Gyermeket. A bölcsek pedig díszruhát öltve,
keleti szertartásos módon lépnek a Szentcsalád
hajlékába.

Az Isten Anyja ott ül lefátyolozottan Fíacs
kajaval.

A bölcsek most értékes szönyeget terítenek
a földre s rárakják misztikus jelentőségű
ajándékaikat. Erre aztán mindhárman körben
a Gyermek elé borulnak s alázattal, tisztelet
tel, hittel és örömmel Neki ajánlják magukat
népeikkel együtt.

Ki tudja, mit nem éreztek ezekben az édes
pillanatokban?

Erre ajándékaikat tulajdon kezükkel nyujt
ják feléje. A Gyermek pedig ott állott Anyja
térdén, hóna alatt Anyjától tartva, kezeeskéit
szabadon. mintegy áldásra kinyujtva. Ragyogó
szemecskéjével okosan és jóságosan tekintett
az előtte leboruló bölcsekre és ajándékaikra.
de meg aztán ki a nagyvilágba a pogány
népekre, amelyeknek zsengéit látta a hódolők
ban. Megilletődéssel pillantott az ajándékok
közt főleg a mirhára, amelyet aranyos edény
ben helyeztek eléje. Mindent értett és kegye
lemmel viszonzott. Az Anya bizonnyal meg
engedte, hogy a bölcsek Fiaeskaja kezét meg-
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csókolhassák, s talán karjukba is adja öt. Az
után elbeszélgettek ezek a Szentcsaláddal.
Mária most már kissé félrelebbenti fátyolát és
látni engedi szépséges arcát. A rajta elömlő báj
s szerénység mélyen meghatotta az előkelő
vendégeket.

Kérdezősködtek a kis Király születésének
körülményeiről. Mária pedig felel, jósággal,
okossággal, illedelemmel.

Hiszen magas, fennkölt lelkület, szent és
előkelő modor jellemzik őt.

Igy tanította ő - most először - a pogány
népekből alakuló Egyházat. Általa jutott el a
hit fénye a távol Keletre.

De elérkezett a búcsúzás órája, amely érzé
keny és megható volt.

A bölcsek elérzékenyülve sírtak, mikor
magukat és hazájukat az Isten Anyjának aján
lották. Meg is hívták a Szentcsaládot ott
honukba.

Mikor pedig valami emléket is kértek,
Mária levette fátyolát s azt nyujtotta át nekik,
hogy rajta megosztozzanak.

Betlehem előtti sátraikba térnek vissza, hogy
ott töltsék az éjtszakát. Álmukban angyali
figyelmeztetést kapnak, hogy ne térjenek vissza
Heródeshez. Miért is sebtében felkészülnek és
más úton térnek vissza hazájukba. Amit láttak,
amit csak átéltek, nagyon is kárpótolta őket
a hosszú út fáradalmaiért és veszélyeiért.
Hiszen életük célját érték el.

Mielőtt ezt a bájos titkot részleteiben sorra
vennők, ezúttal csak néhány pontot adunk a
megfontolásra. Ez a titok bizonyos értelemben
a szerenesés csalódások titka.
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a) Mit vártak és reméltek ezek a jó böl
csek hivatásuktól ? Királyi kastélyt, nagy kom
forttal képzeltek maguknak, talán méltó fogad
tatást és udvari ünnepélyeket.

És mít találtak? A kis Királyról senki sem
tud. Mikor megállapítják szűletéshelyét, senki
sem érdeklődik felöle s őket egyedül engedik
keresni őt.

Meg is találják a talán akkor már egyéves
Gyermeket. De hol?

Kunyhószerü, keleti, primitív házikóban.
Micsoda kiábrándulás! S íme mégis! Ha nagyra
voltak is elkészülve, a valóság végtelenűl felül
múlja minden számításukat. Ök inkább csak
földi királyt vártak, és égi királyt találtak.
ök oly uralkodóra számítanak, aki népét itt
a földön boldogítja, és azt találják, aki a lel
keknek az örökkévaló javakat megadhatja.
Embert kerestek és Istent találtak. Micsoda
szerenesés egy csalódás.

bj Igy vagyunk sokszor mi is hivatásunk
kai. vagy ha egészen Istennek adjuk, szentel
jük magunkat. Gyakorta csalódunk. Talán sok
vigaszt és mégiscsak mulandó vonatkozású
elönyöket várunk attól, de nem kapjuk meg.
Csalódtunk. De mégsem! Mikor aztán hiú
ábrándjaink szétfoszlottak, talán tudatára ébre
dünk hivatásunk s lelkiéletünk igazi értékeinek.

Látjuk, belátj uk, hogy mi voltaképen a kez
det kezdetén, az erdőt nem láttuk a fák tól !
Nekünk hivatásunk olyan előnyt biztosít,
amelyre nem is gondoltunk, nem is számí
tottunk.

Hivatásunk talán kemény és fájdalmas
operációk árán kibontott bennünket őnszere
tetünkből. megismertette velünk a kereszt rnér-
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hetetlen becsét, és miután földi ábrándjaink
fátyla szétfoszlott, megpillantj uk az örök célt,
amelyhez hivatásunk minket bizton elvezet.
Csalódtunk, de szerencsésen. Többet kaptunk,
mint vártunk.

A beszélgetésben kérjük az úrtól ezt a
szerenesés kiábrándulást. Végezhetjük az egy
házi imával:

"Isten, aki a mai napon Egyszülöttedet a
csillag vezérlete mellett a pogányoknak ki
jelentetted, engedd kegyesen, hogy akik már
téged a hit által megismertünk, eljussunk felsé
ged látására. A mi Urunk Jézus Krisztus által."

*
J egyzei. Az ünnepet követö elmélkedések

felhasználásában addig haladunk, míg csak a
nyolcad alatti, tehát Vízkereszt utáni első
vasárnap el nem érkezik. Ekkor áttérhetünk
a következö kötetre. A nyolcad többi napjára
adott elmélkedések az illető esztendőben el
maradhatnak.

1 Num. 24, 17-19.
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VIZKERESZT NYOLCADA

XLII

A NAPKELETI BÖLCSEK II.

MÁSODIK NAP

Első előgyakorlat. A szentírási seöveg: "Mikor
pedig rnegszűletett Jézus a judeai Betlehemben,
Heródes király napjaiban, íme bölcsek jövének
napkeletről Jeruzsálembe, mondván: Hol vagyon,
aki született, a zsidók királya 7 Mert láttuk csil
lagát napkeleten, és eljöttünk imádni őt. Hallván
pedig ezt Heródes király, megzavarodék és vele
egész Jeruzsálem. És ősszegyűjtvén mind a papi
fejedelmeket és a nép írástudóit, tudakozódék
tőlük, hol kell a Krisztusnak születnie. Azok pedig
mondák neki: Júda Betlehemében, mert így van
megírva a Próféta által ... Akkor Heródes titkon
hivatván a bölcseket, pontosan megtudakolá tőlük
az idöt, mikor a csillag nekik megjelent. És elküld
vén őket Betlehembe, mondá: Menjetek, kérdezős
ködjetek szorgalmasan a gyermek felöl és ha meg·
találjátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenvén,
imádjam őt. Kik miután meghallgatták a királyt,
elmenének. És íme, a csillag, melyet láttak vala
napkeleten, elöttük méne, míglen odaérkezvén, meg
állapodék a hely fölött, hol a gyennek vala. Amint
pedig meglátták a csillagot, megörülének igen
nagy örömmel, és bemenvén a házba, megtalálák
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a gyermeket anyjával, Máriával és leborulva imá
dák őt."

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet
elgondolása az előző szemlélödés alapján.

Harmadik előgyakorlat. Látva Jézusnak kűlő

nös, előzékeny szeretetét a jóakaratú emberek
iránt, kérem az ő isteni Szivét, hogy nekem is
mindinkább jelentse ki magát, gyullassza az én
szívemet is szeretetre és ébressze fel bennem is
a forró vágyat, hogy öt lábnyomán kövessem.

1. It. BÖLCSEK MEGHIVÁSA

Már öröktől fogva gondolt az isteni Szere
tet ezekre a nemes lelkekre, és elhatározta,
hogy őket meghívja a létre, azután kegyelme
által az igaz hitre s az örök üdvösségre. Igen,
őket, annyi millió közüL Miért éppen őket?
"Mennyire megfoghatatlanok Istennek ítéletei
és felkutathatatlanok az ő utai!" A pogány
világból hívja meg őket, mutatva ezzel, hogy
a megtestesülés kincseit nemcsak Abrahám
ivadékának, akikkel szövetséget kötött, hanem
az egész emberiségnek szánta.

Azért ünnepel ezen a napon (január 6.) a
javarészt pogányságból alakult egyház ősidők
től fogva, éspedig jóval előbb, mint ahogy a
karácsonyt liturgikus évébe iktatta. Azért olva
doz a mi lelkünk is hálában az Úr iránt, akik
nek őseit a három bölcsben a katolikus hitre
ugyancsak kiválasztotta és meghívta. Ekkor
sugárzott fel számunkra az üdvösség csillaga.
Ekkor kezdtünk mi is, mint Szent Leó pápa
szépen mondja: "El nem múló örökségünknek
birtokába lépni."
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2. HOGYAN TÖRTÉNT A MEGHIVÁSl

Külső kegyelem volt számukra a csillag
feltűnése. Ezt maguk bevallják: "Láttuk csilla
gát napkeleten." Valamennyien tudósok, és
főleg a csillagászatban az akkori viszonyok
szerint járatosak. Feltűnik nekik ez a csillag,
amely nemcsak új, de nem is alkalmazkodik
a csillagok megszekott törvényeihez. Önkény
telenül is Bálaám próféta jóslatát juttatja
eszükbe: "Csillag támad .Iákobből." E közben
a kegyelem is megtette a magáét a lélekben.
Hat a bölcseknek értelmére, megbizonyosítva
őket; és indítja akaratukat, hogy amit jónak
és üdvösnek megismertek, azt kövessék is.

Jézus közben gondol rájuk és figyeli a
kegyelem munkáját. Vajjon engedelmes szívre
talál-e bennük? Éppenúgy, mint mi is lélekben
kísérjük fontos levelünket, vajjon meglesz-e
annak a kívánt hatása? Mennyire örül kis
sz íve, hogy a kegyelem sugarát ily nagy lelkekre
vetődni látja. Figyeli a kis Megváltó, hogyan
készülődnek fel a bölcsek az útra, nem kímélve
semmi költséget és áldozatot, csakhogy hozzá
eljussanak s ajándékaikat megvigyék neki.
Örömmel mérlegeli az érette meghozott áldoza
tok nagyságát. Ime, ezek a nagylelkű embe
rek, bár még pogányok, megteszik a határozó
lépést, hogy hivatásukat kövessék. Nem törőd
nek azzal, hogy ezáltal esetleg nevetségessé
válnak, tekintélyes kiadásokat kell tenniök, sőt
tekintve az akkori utazás eshetöségeit, életük
kel is játszanak. Maga az út igen tekintélyes
időveszteséggel is járt. Hiszen ha Perzsiából
jöttek, négy hónapot, ha Kaldeából. legalább
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hatvan napot kell erre a nehéz és bizonytalan
útra fordítaniok.

Mit törödnek ők azzal, ha majd őket egzal
tált rajongóknak, avagy talpnyaló udvaron
coknak tartják, ha jószándékaikat kétségbe
vonják. Valami azt súgj a nekik: "Legyetek
nagylelkűekl"

Vajjon nem hallom-e én is olykor lelkem
mélyén a biztató szót: Légy nagy lélek? Vágj
neki és tedd a jót, amelyet a kegyelem ajánl,
még akkor is, ha az emberek előtt nem is lesz
meg a kívánt eredmény, hanem ellenkezőleg,
megítélnek érte. Mit törődöl te az emberekkel?
Vajjon ők lesznek-e majd egykor a te bíráid?
"Az életszentségnek első regulaja. - mondja
Berchmans Szent János - nem törődni az
emberek véleményével:'

Hozzá még azt se hagyjuk figyelmen kívül,
hogy a hivatás követése a bölcsekre nem is
jelentett szoros kötelességet, hanem csak taná
csot. Nem is apellált a lelkiismeretükre, hanem
csak a szeretetükre.

Isten egyes dolgokat parancsol, vagy tilt,
de igen sokat csak kér tőlünk, hivatkozva a
mi szeretetűnkre.

Elgondolhatjuk azonban, hogy milyen szo
morúság lett volna a kis Messiásra, ha a böl
csek okoskodva, végre is otthon maradtak
volna.

Ezekután fontolj am meg, visszatekintve a
multarnra, hányszor okoztam én is már neki
ilyen szomorúságot, Hányszor villant fel lel
kem egén egy-egy csillag elöljáróm, vagy
lelkiatyám inteimében, figyelmeztetésében, vagy
szemrehányásában. Imámban, elmélkedésemben
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is hányszor kaptam egy-egy Iénysugarat, amely
a jobbra, tökéletesebbre mutatott. Láttam csil
lagát, de sajnos bizony nem jöttem. Azért této
vázok talán még most is a lanyhaság mocsa
ras lapályain.

Mennyit használna, ha egyszer már beiktat
hatnám életprogrammomba a határozott jel
igét: "Láttuk csillagát és jöttünk!"

3. A CSILLAG ELTOM~SE

Az evangélium voltaképen sehol sem említi,
hogya csillag a karavánt állandóan és kezdet
től fogva mozcgva vezette. Erre nem is volt
szűkség. Hiszen jól tudták ők, merre van Jákob
népének otthona, Judea. De azért mégis, mikor
úgy éjtszakákon virrasztott felettük és mosoly
gott rájuk, oly jóleső vigaszt jelentett szá
mukra. Ez a vigasz szűkséges is volt, hogy
őket a bekövetkező megpróbáltatás éjtszakájá
ra előkészitse. A Gondviselés isteni háztartá
sában ez a vigaszos gondolatoknak és érzel
meknek szerepe és feladata. Az ilyenkor kapott
világosságból és melegböl élünk, mikor aztán
csakhamar a vigasztalanság rideg éjtszakájába
lépünk.

A vigasz óráira visszagondolva bátoritgat
juk magunkat és óvjuk a csüggedéstől. Hiszen
Isten nem változik és bár elrej ti előlünk arcát,
de a fátyol mőgűl csakúgy mosolyog ránk,
mint ahogya nap is derüsen ragyog, mikor
a felhők elborítják fényes ábrázatát.

Látjuk ezt a bölcsek tanulságos történeté
ben is. Míg Jeruzsálemben tartózkodtak, addig
a kegyelemnek ez a jelképe és eszköze, a csil-
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lag nem mutatkozott. Nagy megpróbáltatás ez
a bölcsekre. Tehát Isten cserben hagyta öket?

Két oka is volt a csillag eltünésének. Elö
ször is felesleges volt, hogy ott is irányítson,
ahol Isten erröl hivatalos fórum, a zsinagóga
által amúgyis gondoskodott. És csakugyan meg
is kapják a bölcsek ott a tévmentes utasítást,
hogy Krisztust hol keressék.

Nekünk sincs szükségűnkmagán- vagy misz
tikus kinyilatkoztatásokra, amikor itt van a
tévmentes Egyházunk, amely bennünket sokkal
biztosabban eligazít, mint a rendkívüli "csil
lagok".

De meg aztán ez a hálátlan, hitközönybe
merült város nem is volt érdemes, hogy Isten
még rendkívüli eszközökkel is figyelmeztesse
a messiáskeresés kötelességére. Ezzel csak
fokozta volna a város Ielelösségét, és súlyos
bította volna kárhozatát.

A jámbor bölcseknek volt fenntartva ez a
rendkívüli kegyelem.

Amint elhagyják Jeruzsálemet, ezt az orosz
lánbarlangot, a csillag ismét visszatér hozzá
juk és most már hűségesen kalauzolja öket az
annyira óhaj tott cél felé. Most már sietve
"elöttük méne" jelezve, hogy állhatatosságuk
nak csakhamar elveszik jutalmát. Söt "meg
állapodék a hely fölött, hol a gyermek vala".•
Mintegy sugáruj jakkal mutatott a szerény
házikó ajtajára. Isten ezzel is támogatta a hitet,
amely a bö!csekben újabb s talán nagyobb
próbának volt kitéve. Tehát a kis Király, aki
még a csillagok felett is rendelkezik, ilyen kis
házikóban lakik és udvarnépe szegény asz
szonyka, aki egy iparosnak a felesége? Mit
mondanak majd otthon, ha ezt elbeszélik? ...

264



No ezért az élményért ugyancsak kár volt ily
utat tenni és annyi áldozatot hozni! De a böl
csek lelkét a kegyelem már teljesen meg
hódította. Valami égi nimbusz övezi az ő sze
mükben azt a házikót és felismerik a néma
gyermekben a Világmegváltót.

Boruljunk mi is velük az isteni Gyermek
elé, aki az Eucharisztiában ugyancsak némán
tekint ránk. Nem szól ugyan ajakkal, de szí
vünkkel megérteti magát. Ajánljuk fel neki
ajándékba szívünket.

Beszélgetés az Úrral és a többi szent sze
repiökkel. Megköszönjük a hivatás kegyelmét
a hitre és az ő különös szolgálatára, Felfris
sítjük magunkban hivatásunk szellemét. Jófel
tételt teszünk, hogy főleg ma a kegyelem min
den sugalmára és mozgalrnára nagyon figye
lünk és engedelmes lélekkel irányítj uk magun
kat szerinte,

1 Mt. 2, 1-11. 'Róm. 11, 33. - 3 Num.
24, 17. - • Mt. 2, 9.
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HARMADIK NAPVIZKERESZT NYOLCADA

XLIII

A NAPKELETI BÖLCSEK III.
(A böl ...k útja)

Előgyakorlatok, mint az előző elmélkedés
ben.

l. SZEREMCSÉS MEGIMDULÁS

Az a lelki felkészültség, diszpozíció, amely
lyel a bölcsek Krisztus keresésére indulnak,
a lehetö leg jobb, legalkalmasabb, és örök
minta marad azok számára, akik a megtérésre,
illetőleg a tökéletességnek, a szeritségnek
pálvájára szánják magukat. Félretéve a meg
nem okolt kételyeket és aggályokat, bátran és
egyszerűen a Gondviselés kezére, a kegyelem
csillagának követésére hagyatkoznak. Nem
mondják a lustával: "Oroszlán van ott künn!
Még megölnek az utca közepén." Sem azt:
"Oroszlán van az utcán:" Vagyis nem leplezik
gyávaságukat, lustaságukat mindenféle képzelt
veszedelmekkel, amelyek inkább csak a kép
zelet szülöttei s talán maj d sohasem következ
nek be. A tétovázók ellenben nem gondolják
azt meg, hogy a tétlenségben és túl nagy óva
tosságban még sokkal nagyobb a veszély, mint
az okosan bizakodó próbálkozásban, és a gyá-
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vák tapasztalják magukon az Irás szavát: "Az
ember az oroszlán színe elől menekül, és medve
jön vele szemben." Hány hivatást, hány szép
lelki karriert tett tönkre a félelem leplébe bújt
gyávaság és tunyaság. Csak mikor a csillag már
letűnt, akkor áll be náluk a késő bánat, akkor
hullanak a terméketlen könnyek az egyszers
mindenkorra eljátszott hivatás és tönkretett
élet felett.

Viszont sohasem bánja meg, aki jószándék
ból és okosan nagyra, sőt igen nagyra vállal
kozik, főképen, aki az életszentség kiküzdé
sét tűzi ki célul. Hiszen ebben Isten szándéká
val teljes bizonyossággal találkozik. Tehát
nyugodtan vághat neki az útnak a jelmondat
tal: "Uram, tebenned remélek, soha meg nem
szégvenülökl'"

Teljesedik majd az ilyeneken is, amit Mó
zesnél olvasunk: "Az Úr előttük vonult, hogy
mutassa az utat nappal a felhőoszlopban, éjjel
meg a tűzoszlopban, hogy vezérelje őket az
úton, mind a két napszakban. Sohasem hiá
nyozék nappal a felhőoszlop, éj jel meg a tűz
oszlop...•

2. SZERENCSÉS FOLYTATÁS

A bölcsek, éppen azért, mert bölcsek, nem
térnek le sem j obbra, sem balra az útról, ha
nem egyenesen a csillag által jelölt irányban
maradnak, és így minden lépéssel közelebb
jutnak céljukhoz. Érzik, tudják, hogy minden
kitérés kárbaveszett erőlködés.

Isten nekem is adott vezérfényt, éspedig
négyszereset is. Első a józan értelem, azután
a hitnek megbecsülhetetlen fénye, továbbá az
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isteni sugallatok, végül elöljáróim, lelkiatyám
irányítása. Ezek nekem a betlehemi csillag, ame
lyet követnem kelL Ó, bárcsak követtem volna
is gyermekségemtől fogva! De mennyire előbb
re volnék már a mennyország útján. De
legalább mcstantól azok közé akarok tartozni,
akiknek "józan az eszük, helyes az ítéletük".

3. Á MEGPRÓBÁLTATÁS

Éppen nincs a Gondviselés tervein kivül,
sőt abba éppen beleillik, hogy Isten a nélkül,
hogy választottairól kezét levenné, azokat pró
báknak veti alá. Ilyen volt a bölcsekre nézve
a csillagnak hirtelen letűnte. Bár "megfogha
tatlanok (Istennek) ítéletei, és felkutathatat
lanok az Ö utai",' de talán elleshetjűk ebben
is az Ö gondolatait és szándékait. Isten el
tüntette a csillagot, hogy

a) megmutassa, hogy ő feltétlen ura az ő
kegyelmeinek és vigaszainak.

b) Vigasztalásait, ha vissza is vonja olykor
olykor, ezt rendesen azért teszi, hogy ezzel a
szívet függetlenítse minden önszeretettől,amely
nem ritkán a lelkiéletbe is becsúszik, és így
még nagyobb vigaszra készítse elő választottait.

c) Azt is meg akarja Isten ezzel mutatni,
hogyalelkivezetésre még azok is rászorul
nak, akiket Isten rendkívüli kegyelmekkel
kalauzoL Az ilyenek is kénytelenek a talán
Istentől magánúton kapott kijelentéseket a
lelkivezető ellenőrzése alá bocsátaní.

d) Végül a csillag eltűntét kívánta Isten
nek dicsősége is. Igy kényszerültek ugyanis
a bőlesek Jeruzsálembe, Heródeshez betérni,
így valósultak meg aztán az Úrnak szent Fiá-
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val való tervei, amelyek végelemzésben az ö
nagyobb dicsőségére váltak.

És a bölcsek, akiket Isten lelke, kegyelme
eltöltött, meg is állották ezt a próbát. Cseppet
sem jöttek zavarba. Mikor a mennyei világos
ság számukra elhomályosodik, keresik egyszerű
szívvel az Isten embereinek segítségét. Nyugod
tan elfogadják és követik az utasítást és nem
csalódnak. Az a király, azok az írástudók,
akik maguk megtagadják a Messiást, másokat
azonban bizton kalauzolnak hozzá, olyanok,
mint az út jelzők a válaszutaknál. Másoknak
mutatják a helyes irányt, maguk mozdulatlanul
maradnak a helyükön.

Vaj jon nem vagyok-e én is ilyen útmutató?
Nem kell-e nekem attól tartanom, amitől még
a nagy Szent Pál is rettegett, mikor így ír:
"Megsanyargatom testemet és szolgaságba ve
tem, nehogy míg másokat tanítok, magam vala
mikép elvetésre méltó legyek:"

Az Énekek énekének jegyese is, amikor
jegyesét nem találja, elhatározza magát: "Fel
kelek, járom a várost ... ott értek a várost
járó őrök."

- Láttátok, akit lelkem szeret? - kérdi
tölük.

- Alighogy elhagytam őket, - beszéli
tovább - megleltem azt, akit szeret a lelkem.'

Ezek az őrök a lelkiéletnek mesterei, a
Szentek, az Egyház által ellenőrzött teológu
sok és aszketikus írók s lelkivezetők. Még a
legtökéletesebb lelkek is áhítozva keresték
ezek irányítását. Maga Szent Teréz is nagyon
rajta volt, hogy lelki leányainak alkalmuk
legyen ilyeneknek tanácsát lelki ügyekben ki
kérni.

269



Beszélgetés az Úrral. Kérem tőle a böl
cseknek lendületes elhatározását, kérem, hogy
velük együtt a helyes úton kitarthassak és
nagylelkűen megálljam a lelkiélet próbált. Fel
is teszem mindjárt magamban, hogy a belső
sugallatokat engedelmes lélekkel követem,
nevezetesen pedig lelkivezetöm utasítását szent
nek tartom.

, Péld. 22, 13. - • U. o. 26, 13. - 3 Am. 5, 19.
-' 30. zs. 1. -' Ex. 13, 21. 22. - • Róm. 11, 33. 
, I Kor. 9, 27. - ' É. é. 3, 3. 4.
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VIZKERESZT NYOLCADA

XLIV

A NAPKELETI BÖLCSEK IV.

NEGYEDIK NAP

Elsö előgyakorlat.A szentírási szőveg: .Leborul
ván imádák a Gyermeket. És megnyitván kincses
ládáikat, ajándékokat adának neki, aranyat, töm
jént és mirhát."

Második előgyakorlat. A helyszin és jelenet
elgondolása az ünnepen adott szemlélődés szerint.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Úrtól az
imádságos lelket és a kegyelmet, hogy én is kész
szívvel ajánljam meg neki azokat az ajándékokat,
amelyeket a bölcsek jelképes adományai ki
fejeznek.

1. A BÖLCSEK IMÁDÁSA

Elgondolom és szemlélem, hogyan borulnak
a keleti bölcsek a Gyermek elé, hosszában el
terülve a földön, a keletiek szokása szerint.
Külső hódolat ez, de kifejezése a belső oda
borulásnak. A Zsoltáros talán őket látja,
amikor a messiási zsoltárban lelkesülten énekli:
"Boruljanak le előtte az etiopsok és nyalják
ellenségei (a pogányok) a port." Nem a szerit
iszonyat és félelem szegzi őket a földre, amely
a legfőbb Lénnyel szemben szintén megokolt,
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hanem a hála és bizalom: "Ime, Isten az én
szabadítom, bízom és nem félek, mert az Úr
az én erőm és dícsérő énekem és szabadítóm
lett nekem. Örőmmel merítek majd vizet a Sza
badító forrásaíból.'" Mégegyszer átgondolom
azt a heroizmust, amelyet a bölcseknek ki kel
lett fejteniők, mig eddig eljutottak s csodá
lom a hitet, amelyet gyakorolnak. Ebből is
látom, hogy valóban a hit Istennek tiszta aján
déka, éspedig a legértékesebbek egyike, amelyet
választottainak adhat. Mily erős is a hitnek
szeme! Később majd megismeri a hit a Nagy
Szabadítót a keresztfáján és az Eucharisztia
leple alatt. Csakis az alázatos elme tudja ezt
az ajándékot elfogadni, amely kész leborulni
Istene, Teremtője előtt. A megalázkodás és
tiszta látás íme, milyen kölcsönhatást fejtenek
ki egymásra.

Az alázatos és engedelmes gyermeket az
atyja kézenfogva magas hegyre vezeti, ahon
nan mindent, mindent lát és győnyörködik a
remek tájakban. A makrancos, engedetlen gyer
meket otthon hagyja és az nem lát semmit.

Ó, minő rnélységes béke és vigasz volt ezért
mindjárt a bölcseknek közvetlen jutalma. El
mondhatták a Zsoltárossal: "Majd akkor hővel
kedem, ha megjelenik dicsőséged." Az ószövet
ségben már az angyali jelenés is félelmetes,
mert a közhit szerint halált jelentett. Isten
nek megjelenése pedig egyszerűen rettenetes
volt. Gondoljunk Sinai hegyére.'

Athat ja ugyan a bölcseket is az Isten
közelségének szent félelme, de viszont a gyer
mek kedvessége elbájolja őket. Beh jó is ott
előtte leborulva lenni I Borgias Szent Ferenc
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is, még mint világi azt kéri Szent Ignáctől.
eszközölné ki számára Istentöl, hogy lelke min
díg Isten jelenlétében, mintegy odaborult álla
potban maradjon.

Ó, ha az én szívem is oly egyszerű, hittel
teli és alázatos volna, mily sóvárogva köze
litené meg az eucharisztikus Gyermeket, mily
szívesen és - amennyire lehet - hosszan
borulna eléje. Én is a Zsoltárossal: "Naponkint
hétszer mondanék dícséretet neki" az ő oltára
zsámolyánáL

2. A BÖLCSEK AJÁllotul

A keleti ember sohasem megy hatalmas úr
elé ajándék nélkül, Sőt maga a leghatalmasabb
Úr, Isten ezt meg is kívánja: "Ne jelenjél meg
üres kézzel színem elött.:" A bölcsek is ösz
tönözve érzik magukat, hogy hitüket, hódola
tukat jelképes ajándékokkal fejezzék ki. Ezek
az ajándékok sokkal fínomabbak, mondhat
nám lelkiesebbek, mint a zsidóknak nyers és
érzékies áldozatai. Az egyházi liturgia rájuk
vonatkoztatja a Zsoltáros igéit: "Tarsis kirá
lyai és a szigetek adományokat hordjanak,
Arábia és Szaba királyai ajándékokat hozza
nak. Hódoljon előtte a föld minden királya.""

Elgondolhatjuk. milyen kedvesek voltak a
kis Jézus előtt ezek az ajándékok. Az, aki a
szegény özvegynek két fillérét oly szívesen
fogadta, és Abel áldozatát annyira értékelte
a jószándék miatt, amellyel ezek neki ajándé
kaikat felajánlották, mily megelégedéssel látta
a pogányok hódoiati adományait, amelyeket
annyi hittel s oly messze földről hoztak el
neki. Mert a felajánlott adomány értéke, legyen
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az kicsiny vagy nagy, a szándéktól. illetőleg a
szeretettől függ, amellyel azt Istennek fel
ajánljuk.

Az adományok kedvességét csak növelte
azoknak misztikus értelme. Hiszen mint Juven
cus, régi keresztény költőpap, rövid kis vers
ben pompásan összefoglalta: "Thus, aurum,
mirha Regique, hominique, Deoque dona fe
runt." Tömjént, aranyat és rnirhát hoznak a
királyt, az embert és az Istent megillető
ajándéknak."

Az arany egyébként jelentheti a szeretet
adóját, mellyel Királyuknak tartoztak. A töm
jén, mint az imádás és égbeszálló áhítat jel
képe, az Istenhez való viszonyukat és köte
lességüket fejezte ki. A mirha pedig, amely
a fának könnye, vére, az önmegtagadás szel
lemére, az áldozatra emlékeztetett, amely őket
áthatotta.

A szerzeteseknek az aranya szent szegény
séget juttatja eszükbe, t. i. a földi javakat,
amelyekről Isten szerelméért lemondtak, a
mirha számukra a szent tisztaság kifejezője,
mert bevág az érzéki természetbe, és állandó
szent gyászt és vértanúságot jelent az ösztö
nösséggel való állandó küzdelem folytán. Végül
a tömjén a szent engedelmesség szimboluma,
mert általa lesz az ember kellemes illatú, magát
teljesen felemésztő áldozattá.

Egyházunk az ajándékokban szereti látni
Jézusnak, a királynak, a főpapnak és a halan
dónak megajánlott jelképes áldozatot.

Vegyük ezeket a jelképeket sorra, és alkal
mazzuk magunkra. S követve szívünk sugal
mát, mi is tegyünk az Úrnak ezen a szép ünne
pen teljes és feltétlen megajánlást.
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3. MIVEL FELEL Jlzus r

Sokkal drágább, értékesebb ajándékokkal.
Mert Isten sohasem engedi magát felülmúlni
a nagylelkűségben. Megadja nekik a bölcseség
aranyát. liA bölcseséghez képest minden arany
csak kevés homok.!"

Megismertette velük a kereszténységnek
mélységes titkait, s az örökkévalók mérhetetlen
értékét. amelyekért érdemes mindenről, akár
az életről is lemondani.

A tömjénért viszont megadta nekik az áhí
tatnak, buzgalomnak és mélységes imaéletnek.
talán a misztikának kegyelmét. A mirháért
viszonzásul közölte velük a keresztszeretet,
az önmegtagadás és penitencia szellemét és
némelyek szerint a vértanúság dicsőségét.

Megismerték a Gyermeket és Anyját, sőt
talán ölelhették, csókolhatták is a Kisdedet,
amiért még az angyalok is irígykedhetnek
rájuk.

Mily jó tehát Istennek szolgálni és magun
kat neki fenntartás nélkül odaadni.

De én mit adjak Istennek? Mi telik az én
szegénységemből ?

Sok, igen sok. Odaadhatom szívemet, sze
retetemet, szabadságomat és időmet. Életem
nek mínden percét. örökkévalóság lesz érte
a jutalmam.

Beszélgetés az Úrral. Legyen ez ismét csak
nagy rnegaj ánlás, de olyan, amely nem marad
meg az elméletnél és felbuzdulásnál, hanem
átmegy a gyakorlatba is. Nevezetesen ma mit
tudnék Uramnak adni? Talán éppen az idő
met tudnám jobban kihasználni s üres ábrán
dozás helyett tenni, amit tennem kell. És amit
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teszek, azt tegyem is l Becsületesen, hiánytala
nul. Hiszen abban, amit teszek, magamat akarom
adni, éspedig a legfőbb Úrnak, Istennek.

1 Mt. 2, 11. - 2 71. zs. 9. - 2 Iz. 12, 2. 3.
4 16. zs. 15. s Exod. 19. - • 118. zs. 164.
'Exod. 23, 15. - '71. zs. 10, 11. - o V. ö.
Bölcs. 7, 9.
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VIZKERESZT NYOLCADA

XLV

A NAPKELETI BÖLCSEK V.

ÖTÖDIK NAP

Elögyakorlatok, mint az előző elmélkedés
ben.

1. EZ A TITOK MEGDICSÖlTI JÉZUS HATALMÁT

Dicsőséges ez a titok Jézusra, mert cso
dálatosan és szépen kijelenti azt a hatalmat,
amellyel ő rendelkezik az égben és a földön.
Valóban már itt igazolva látjuk, amit a világ
ból való búcsúzáskor mondott: "Minden hata
lom nekem adatott mennyben és a földön,"

Igen, a földön. Mert hiszen kegyelme által
fejedelmeket hódít meg, és fejedelmeket, akik
hadseregek felett rendelkeztek, Ö, a kicsi gyer
mek ejt félelembe. "Uralma alá vannak vetve
a hatalmasságok és erök."

Megmutatja hatalmát az égen is. Ime, csodás
szépségű, tündöklő csillagot teremt. Ó, a csil
lag mennyit nem mond szívünknek! Eszünkbe
juttatja Teremtőjét és Urát.

A csillag azért van, hogya sötétben vilá
goskodjék. És Jézus? "Én vagyok a világ vi
lágossága, aki engem követ, nem jár sötétben,
hanem övé lesz az élet világossága."

A csillag vezérli a hajóst, az utast. Jézus
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ugyanezt teszi teljes hatalommal az örökké
valóság felé törekvő lelkekkel.

A csillag szemünkben oly csekély, de való
jában óriási nagy. Ilyen Krisztus is. Kicsi,
főleg az Eucharisztiában.

A csillagnak titokzatos hatása van a földre,
aminő főleg a vonzóerő. Igy hat Jézus is a
szívekre kegyelme és szerelme által. Ő a mi
reménységünk csillaga. Kérem is mindjárt Őt,
hogy az is maradjon, éspedig egyedül Ő az
egész életben. Igy akarom én is az Ő hatalmát
megdicsőíteni.

2. MEGDICSÖlTI ]~ZUS BÖLCSES~GÉT

Ez a titok ugyanis kinyilvánítja Jézus böl
cseségét, éspedig isteni módon. Ime, imád
tatja magát a világ bölcsei által, akiket ezzel
egyben lemondat a testnek és vérnek okossá
gáról, az emberi bölcseségről. Lám a keleti
zarándokok nem íöldi, hanem égi világosság
után indulnak s leborulva hódolnak a mennyei
Bölcseség előtt. Csodálatos Bölcseség ez! Hi
szen tudjuk, hogy az ember, még a keresztény
ember is, a tökéletesség iskoláját járó ember
is mennyire ragaszkodik a saját fejéhez, okos
ságához, és mennyire szalad a földi élvezet
és boldogság után. És most ezeket a pogányo
kat hódolni látjuk a szegénységnek, alázatos
ságnak és önmegtagadásnak örök jelképe és
ideál ja, Jézus előtt.

Minthogy pedig "az embert vágyai vezér
lik", íme, Jézus vonzóvá és értékessé tudta
tenni a szegénységet, dicsőségessé a megvet
tetést és kellemessé a szenvedést. Micsoda
bölcseség kell ehhez I
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De e mellett megszégyeníti Heródesben és
a zsídókban a világ politikáját és mesterke
dését. Ki tudja azt használni a saját nevének
megismertetésére, amint ezt majd az Apró
szentek történetében látj uk.

Tanuljam meg tehát én is ott, az Úrnak
jászolánál s gyermeksége titkában az igazi
bölcseséget, amelyet az Úr a szegénységben,
alázatosságban és önmegtagadásban rejteget.
"Atyám, elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak
elől és kijelentetted a kisdedeknek."•

Lássam egyszer már be igazán a világias
önszeretetnek oktalanságát s minden törekvé
sének és erőlködésének céltalanságát. Mily
szépen és jól mondja a keresztény Bölcs:

"Csupa hiúság, csupa hiúság, minden csak
hiúság",' kivéve Istent szeretni és egyedül neki
szolgálni. Az az igazi bölcseség, hogya világ
megvetése által a mennyei boldogság után tö
rekedjünk.

Hiúság tehát mulandó gazdagságot keresni
és abban bizakodni. Hiúság tisztségekre va
dászni és magas állásokra törtetul.

Hiúság a testnek kívánságát követni és
olyan után vágyódni, amiért végre keményen
kell bűnhődni. Hiúság hosszú életet óhajtani
és a szent életre kevés gondot fordítani. Hiú
ság csak a jelen életre ügyelni és a jövendőkre
nem tekinteni. Hiúság azt szeretni, ami gyorsan
elmúlik és oda nem sietni, ahol örökkévaló
boldogság vár"

Ó Jézus add, hogy a világi bölcseségnek
és okosságnak "szabályait" és "törvényeit"
szívből útáljam és megvessem. a te bölcsesé
gedet pedig egész lélekkel szeressem és kö
vessem/
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3. MEGDICSÓiTI JlZUS JÓSÁGÁT

Ez a titok kijelenti és kinyilvánítja Jézus
végtelen jóságát. Amint Urunk a világra jön,
nyomban el is kezd jót tenni. Elkezd üdvözí
teni "minden világra jövő emberr',' szegényt
és gazdagot, előkelőt és alacsony rangút, tudóst
és tudatlant, mindenkit a maga módja és adott
sága szerint. Egyikért angyalt, a másikért csil
lagot küld. Előbb a pásztorokat hívj a, hogy
ezek aztán az egész nyájat aklába tereljék. A
bölcsekben a pogányságot emeli ki a halál
árnyékából. Az agg Simeonban pedig jelképezi,
hogy az idők végén majd végre Izrael szeme
is megnyílik s hozzá térend.'

Csodálom az úrnak mindenkire kiterjedő
eme végtelen jóságát. Imádkozom is mindjárt,
hogy az ő őszinte szándéka, amellyel "akarja,
hogy minden ember üdvözüljön és az igazság
ismeretére eljusson",' az emberi akarat makacs
ságán meg ne hiúsuljon. Végigtekintek rész
véttel és könnyes szemmel a földtekén, ame
lyen a pogányok százmilliói hemzsegnek, akik
nek még nem tűnt fel a hit csillaga. Azon
leszek, hogy az Apostol előírása szerint: "Tar
tassanak könyörgések, imádságok, esedezések
és hálaadésok?" a missziókért és az újra el
pogányosodó művelt népekért, amelyeknek
sorsa még kétségbeejtőbb, mint azoké, akik az
igazságot még sohasem ismerték meg. El is
határozom, hogya missziók érdekében és a
modern ateizmus leküzdésére minden tőlem tel
hetöt megteszek.

Beszélgetés az Urral az elmélkedésben adott
anyag szerint. Elmondom az Úrnak, mennyire
bízom az ő hatalmában, bölcseségében és a
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szeretetében. Ezekre akarom én is egész élete
met és működésemet felépíteni. Reá hagyat
kozom, teszek érte, amit tehetek, és nyugod
tan nézek a jövöbe.

I Mt. 28, 18. - 2 V. ö. I Pél. 3, 22. _ 3 Jn.
8, 12. - • Lk. tO, 21. - • Préd. 1, 2. - • Kempis
I. 1, 3-5. - 7 Jn. 1, 9. - • Róm. 11, 26. 
• I Tim. 2, 4. - " I Tim. 4, 1.

281



VIZKERESZT NYOLCADA

XLVI

A NAPKELETI BÖLCSEK VI.

HATODIK NAP

Első és második előgyakorlat, mint az előző
elmélkedésben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Istent, hogy
"az Úr Jézus felhívása ne találjon nálam süket
fülekre, hanem engedelmeskedve, sőt lelkesedve
lépjek nyomába".

(Ez az elmélkedés a "Krisztus országa" kon
templációt alkalmazza s mintegy gyakorlatílag
bemutatja a keleti bölcsek történetében.)

1. _LÁTOM KRISZTUS URUNKAT, AZ ÖRÖK
KIRÁLYT- (Lelkigyak. kon)"f>

Valóban az egész fenséges titok Krisztus
Urunknak királyságát tünteti fel, emeli ki.
Nemde a bölcsek már azzal a kérdéssel álli
tanak be Jeruzsálembe: "Hol vagyon, aki
született, a zsidók hirálya?"

Ajándékaik is ugyanezt a hitet juttatják
kifejezésre. Heródes sem másként fogja fel a
dolgot, mert hiszen trónját félti tőle.

Valóban király ö már a jászolban is és
marad örökké.

Uralkodik a természet felett. Csillaggal,
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amelyet az Ö keze irányit, idézi maga elé
királyi alattvalóit, hogy hódoljanak neki.

Uralkodik a lelkek világában. Angyalait
küldi ki, hogy meghívják a pásztorokat.

Egyszóval ura Ö a szíveknek, amelyeket
kiválasztott, míg ellenségeit rettegéabe ej ti s
megveti. kijátssza azoknak fondorlatait.

Dönt e népnek sorsa felett.
Nemzeteket hív meg, mint a három bölcs

esetében látható, de másokat meg elvet, rnint
elvetette Izraelt.

Imádjuk ezt a kedves, de mégis titokzatos,
félelmetes, isteni Fenséget, aki a mi sorsunkat
is királyi kezében tartja.

2. .LÁnuK KöROm AZ EGiSZ
VILÁGOT, AMELlET is MIII DEN·
KIT KOLÖN-KOLÖN MEGHIV·2

Meghívja Izraelt a próféták s Szent Irások,
az angyalok s a jámbor pásztorok tanúskodása
által, akik "elhíresztelték a beszédet, melyet
nekik a gyermek felől mondottak vala": Meg
hívja külön Heródest is a hozzá beköszöntő
három keleti bölcs által.

Meghívja a pogány világot a csodálatos
csillag és a bölcsek közvetítésével.

Ehhez a külső híváshoz járul a kegyelemnek
bensö vonzása, amellyel mindenegyes lelket
külön felkeres, hív, szólít.

Mindenkit olyképen hív meg, ahogy az rája
alkalmas s amennyire méltó arra. Igy a három
bölcsben, akik értettek a csillagok járásához,
égi tünemény által ébreszti fel a hivatást, a
zsidókban viszont az angyalok által.

Engem is meghívott és sokszor hivogat
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külső és belső kegyelmek által a tökéletességre,
alkalmazkodva adottságomhoz s amennyire
késznek és hajlandónak lát kegyelme elfoga
dására és felhasználására.

Nagyon komoly és szinte félelmetes dolog
ez a hívás, vagy hivatás!

3. _AZ AZ AKARATOM, HOGY HATALMAM
ALÁ VESSEM AZ EGÉSZ VILÁGOT, MINDEN
ELLENSÉGEIMET ÉS ÚGY MENJEK BE AZ ÉN
ORSZÁGOMBA-4

Krisztus uralkodni akar és uralkodik is
most és mindőrőkre. Boldog, aki kegyelmének
és szerelmének s nem pedig vasvesszejének
hódol meg. Krisztus legyőzte e pogány népe
ket, de győzött Izraelen is, amelyet vaksággal
sujtva, veszni enged. Majd felettem is győz,
ha eddig még nem győzött. De hogyan és
mennyire? Attól függ, hogy miképen teljesítem
azokat a feltételeket, amelyeket kitüzött, ami
kor munkára, csatára hívott.

4. _AKI TEHÁT VELEM AKAR JÖHNI,
KELL, HOGY vmM FÁRADJON S
IGY KÖVESSEN AZTÁN EGYKOR A
DICSOSÉGBEN IS-5

Jézushoz jutni, Jézusé lenni nem kis áldo
zattal járhat. A keleti bölcsek is bőven tapasz
talhatták ezt.

al El kellett hagyniok - legalább egy
időre - otthont, családot, talán már előre
haladott korban. Mondhatnám, kalandos vál
lalkozásra kellett magukat szánniok, amelyet
nem igen ért meg a tucatember. Anyagi haszon
nem kínálkozik, hanem e helyett lemondás,
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fáradság s esetleg felsülés ígérkezik holmi
vallási ábrándért ...

b) A veszélyek sem voltak kizárva. Embe
rileg szólva kicsi híja, hogy Jeruzsálemben,
abban az oroszlánveremben nem hagyták éle
tüket ...

c) Végül a kis Király egész megjelenése
nem hívta-e öket heves csatára a legnagyobb
ellenség, a kevélység ellen? Ök, a bölcsek,
esetleg királyok, ők, a gazdagok, boruljanak
le a koldus ruhában bemutatkozó kicsi gyermek
előtt s neki mintegy hűbéradót fizessenek?
Bizony ilyenkor az embernek "dolgoznia kell
önmaga ellen", hogy a Mestert követve a fárad
ságban, követhesse őt a dicsőségben is.

S••MIHDEHKI, AKIHEK JÓZAH ESZE VAH,
FELAJÁHUA MAGÁT A VÁLLALATRA'6

Itt is látszik, hogy, Istenem, mily kevés
nek van józan esze, belátása. Azt a csillagot
számtalanok látták, sőt érezték is bizonnyal
a kegyelem vonzalmát. Megbámulták a szen
zációs tüneményt, tereferébe bocsátkoztak
rajta, de aztán szépen otthon maradtak.

"Nem volt józan ítéletük."
Mások komoly megfontolás tárgyává tették

a dolgot. De jaj! A nehézségek! Ott kellene
hagyni az otthon rnelegét, kényelmet, vigaszait.
Ez még a Szenteket is olykor nagyon meg
próbálta, amikor arról volt szó, hogy hivatá
sukat kövessek, de megtették. A legtöbbnél
azonban a dolog csak abbamarad ... Gyávák
nak bizonyulnak.

"Nem volt józan ítéletük."
Ismét mások, mint Heródes és a zsidók
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legjava gonoszságból, gőgből, kapzsiságból ta
gadták le a hivatást s szinte kiölték magukból.

Ezeknek "legkevésbbé volt józan ítéletük",
Mindezek nem látták be, hogya hivatás

követése a legnagyobb kincs, szerencse és ki
tüntetés, amely bennünket érhet.

Csak kevesen akadtak, akikben megvolt a
hivatásszeretet és a bátorság. Ne csodáljam én
sem, ha manapság is oly kevés az igazi hiva
tás, vagy jobban mondva, kevesen vannak,
akik a felajánlott hivatást követik.

6. A HAGY MEGAJÁHLÁS

A keleti bölcsek nemcsak úgy ímmel
ámmal, hanem igazi nagylelkűséggel vágtak
neki a vállalatnak és "kitűntek a Király szol
gálatában":

a) Mily kitűnő áldozatokat hoztak Krisz
tusért. vagy jobban mondva, mit nem áldoztak
fel érte? Szülőföld, család, nyugalom, béke,
becsületük, sőt életük forgott szóban. Nagy
lelkűségűk őket hitvallókká, apostolokka, sőt

majdnem vértanúkká tette,
b) Hogyan követik hivatásukat? Hittel,

királyi határozottsággal és elszántsággal.
"Láttuk csillagát Napkeleten és eljöttünk."

Tehát azonnal, készséges szívvel s gyermekded
egyszerűséggel.

c) Aránylag mily kevés indítóokuk volt
ahhoz képest, mint aminők nekünk vannak,
hogy Mesterünket, Istenkirályunkat kövessük.
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7. DE LÁnUK AZTÁN A KElETI BÖLCSEK TÖRTt
NETtBEN AZT IS, HOGY MINtL NAGYOBB lElKO
VALAKI ISTEN IRÁNT, ANNÁL NAGYOBB LElKO
NEK TAPASZTALJA MAJD ISTENT MAGÁVAL SZEM·
BEN ts fÁRADSÁGÁNAK MEGLESZ A JUTALMA

1. Már milyen nagy elégtétel volt számuk
ra, hogy a Gondviselés gyengéd figyeimét és
pártfogását szinte kézzelfoghatóan tapasztal
ták sorsukban. Mindenki és minden kezükre
játszik, hogy célt érjenek. Maga a cinikus
Heródes és a zsidó tanács adja meg nekik
a tévmentes utasítást, hova és merre fordul
janak, hogy biztosan céljukhoz jussanak. A
nagylelkű bízzék és bízhatik bátran Isten
segítségében.

2. Aztán ..megtalálták a Gyermeket any
jával, Máriáva!".' És ezzel meg is van mondva
minden. Megkapják a keresztény hit ajándékát
s megismerik, ami abban a legszebb s leg
magasztosabb, tudniillik a Gyermeket és az
édes Anyját. Mint egyszerűen pogányok jön
nek s hazatérnek mint hittudósok. az alakuló
Egyház első oszlopai.

3. Liturgiájuk az Egyházban a legrégibb,
legfenségesebb. Oktávájuk alatt az Egyházat
képviselő pap a szentmisében térdreesve
mondja és teszi, amit ök tettek: "Leborulva
imádák őt.""

Tiszteletükre épült 700 évig a kölni dóm,
ahol ereklyéjüket őrzik. Az a korona, amely
ott fejüket díszíti, halvány jelképe égi dicső
ségűknek, és fennen hirdeti, hogy "Istennek
szolgálni annyi, mint uralkodni".

A beszélgetésben fejezzük ki szerencse
kívánatainkat Jézusnak és Máriának, hogy
ilyen királyi szíveket hódítottak meg maguknak.

287



Aztán hálálkódjunk a keleti bölcseknek,
akik megvitték a mi őseinknek hódolatát és így
a mi hódolatunkat is, Jézusnak. Nekik köszön
hetjük, hogy mi, keresztények léphettünk az
elvetett zsidóság helyébe, mint "választott
nép",

Ajánljuk végül meg magunkat nagylelkűen
és ismét véglegesen az isteni Szívnek, ígérve,
hogy egész valónk és egész életünk feltétlenül
és kizárólagosan az ő szolgálatára lesz szen
telve.

l Mt. 2, 2. - a Lelkigyak. k. - ' Lk. 2, 17.
, Lelkigyak. k. - • U. O. - • U. O. - t U. O,

, Mt. 2, 2. - ' Mt. 2, 11. - 10 U. O.
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VIZKERESZT NYOLCADA

XLVII

A NAPKELETI BÖLCSEK VII.

HETEDIK NAP

Első előgyakorlat. A szentírási szöveg: "És
intést kapván álmukban, hogy vissza ne térjenek
Heródeshez, más úton térének vissza országukba."!

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet
elgondolása az ünnepi szemlélődés alapján.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Úrtól az
engedelmesség szel1emét, amely legbiztosabban
vezet és ment meg a tévedéstől és veszélytől.

1. KÖLCSÖNÖS ~PÜL~S

Amíg a bölcsek kíséretükkel Betlehemben
tartózkodtak, bizonnyal gyakori érintkezést
tartottak fenn a Szentcsaláddal. Naponkint
meglátogatták az isteni Gyermeket és örültek,
hogy Mária és József társaságát élvezhetik.
Föleg azzal a néma Gyermekkel oly jól meg
értették már egymást, aki mindíg mosollyal
fogadta öket és a béke csókját lehelte a
lelkükre.

Mikor azután a Szentcsalád magára ma
radt, József és Mária megbeszélték benyomá
saikat és élményeiket. Bámulták és magasztal
ták a bölcsek hitét, egyszerüségét, bizaimát
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Istenben és bátorságát. Épültek mindezen és
felbuzdul tak, hogy ők is rnindinkább és mind
hűbben szeressék Istent, akitől még sokkal
többet kaptak, mint a bölcsek. Viszont a böl
csek sem tudtak egy-egy látogatás után más
ról beszélni, mint arról, amit a Szentcsaládnál
láttak és töle hallottak. Mint a szivacs, úgy
szívták magukba ezt az isteni, mennyei leve
gőt, amely akis hajlékban lengett. Érezték,
hogyan alakulnak át lelkileg s válnak más
ernberekké. Akárcsak mi, a jól végzett lelki
gyakor la tokban.

Igy kell nekünk is egymást a jó példa ál tal
építenünk. "Törekedjünk arra, ami békességre
és egymás épülésére szolgál" - úgymond az
Apostol.

De nemcsak nagy Szeritektől lehet ám vala
mit tanulni, hanem egyszerű hivektől. sőt gyer
mektől is. Használjuk ki ezt a kegyelmet, amely
oly gyakran felkínálkozik. Viszont ne feledjük
az Apostol intelmet: "Minden szabad nekem,
csakhogy nem minden szelgal épülésre."
Vagyis még a különben megengedett dolgokban
is óvatosnak kell lennem, nehogy másokat meg
botránkoztassak.

Különösen meg kell ezt szívlelnie annak,
akit Isten "a gyertyatartóra tett, hogy világít
son mindazoknak, kik a házban vannak".' Ilye
nek az egyháziak és az elöljárók általában.

2. Á BÚCSÚZÁS

Végre is elérkezett az utolsó nap estéje.
A bölcsek és kíséretük búcsút vesznek a Szent
családtól, hogy azután másnap hajnalban haza
induljanak. Elgondolhatluk. hogy mily meg-

290



ható volt ez a búcsúzkodás. A jámbor bölcsek
sírtak, mint a gyermekek. Felajánlották nekik
országukat s meghívták öket oda.

Mária és József is könnyeztek a meghatott
ságtól. A kis Jézus pedig, akivel úgy meg
értették már egymást, mintha csak azt mon
dotta volna: "Mi még egykor viszontlátjuk
egymást!" A bölcsek csókolgatták Mária ruhá
jának szegélyét s a fátyolát, amelyet nekik
emlékbe adott. Hiszen egyebet mit is adhatott
volna a szegénységében? Aztán megosztozva
rajta, mint talizmánt és legdrágább ereklyét
keblükbe rejtették.

Nyugalomra tértek, hogy másnap szaporán
útrakelhessenek. Éj tszaka azonban csodálatos
álmuk van, éspedig mindhármuknak azonos,
hogy így annál inkább meggyőződjenek annak
mennyei eredetéről.

Isten ugyanis angyal által azt az intéz
kedést küldte nekik, "hogy vissza ne menje
nek Heródeshez",' hanem más úton térjenek
haza.

Hogy mennyire átalakította s felemelte a
Szentcsaládnál tett látogatás a bölcsek lelkét,
elárulja fenséges példája az úgynevezett
"vak" engedelmességnek, amelyet ezen alka
lommal adnak. Csak annyit tudnak, hogy ez
az intézkedés Istentől származik s íme, szó
nélkül, ellenvetés és okoskodás nélkül engedel
meskednek. Pedig az észokok ágaskodnek és
keresik a kibúvót.

Hiszen már minden intézkedés megtörtént.
hogy a már egyszer megjárt úton térjenek
haza. Megtervezték. hogy mikor és hova érnek,
hogy így mindenütt alkalmas szállást találja
nak. Határozottan nagy udvariatlanság is volt
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a nagy Heródes kérését figyelmen kívül hagy
ni, aki oly előzékenyen bánt velük, s országá
ból búcsúzás nélkül távozni. A becsületük is
érdekelve van. Hiszen, ha Jeruzsálembe nem
térnek vissza s nem számolnak be útjuk ered
ményéről, ezt mindenki annak tulajdonítja,
hogya vállalat íelsűléssel végződött, és álmo
dozó kalandorokkal volt csak dolguk. Viszont
mínő elégtétel leszen számukra, ha Jeruzsálem
népének ők hirdetik ki, hogy felfedezték a
Messiásukat. Ez bizonnyal nem kis dicsőséget
jelent majd számukra. Kétségkívül - gondol
ták - Isten ügyének érdeke is ugyanez, hiszen
a Gondviselésnek bizonnyal az a szándéka,
hogy az Úr Jézust mindenki, főképen az ő
népe megismerje és imádja ... A gonoszlélek
is bizonnyal nagyon segítette őket sugalmaival.
hogy csak a saját emberi okosságuk tanácsát
kövessék. Ámde a bölcsek akárhány szerzetes
nek becsületére váló készséggel "vak" engedel
mességgel nyomban felszedik sátraikat, s bízva
Isten gondviselő jóságában, amelyet már ide
jövet is annyira tapasztaltak, nekivágnak a
megint csak bizonytalannak látszó, járatlan
útnak.

Mennyire jól tették! Hiszen ők sok dolgot
nem tudhattak, nem láthattak, ami megmagya
rázhatta volna az isteni bölcs eljárást. De ezt
az Úr elrejtette előlük, hogy érdemüket, jutal
mukat gyarapítsa.

Ha visszamennek, kétségkívül Heródesnek,
a vén rókának csapdájába esnek, aki őket
bizton foglyul ejti, sőt el is teszi láb alól,
hogy a megérkezett Messiás-királynak hirét is
elfoj tsa. A kis Jézusra s a Szentcsaladra,
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emberileg szólva, ugyancsak nagy bajt hoznak
s életveszélybe sodorj ák azt.

Megmarad ebből számomra is a nagy tanul
ság: "Nekem azonban jó az Istenhez ragasz
kodnom, az Úrban, az Istenben biznom l'"

3. VISSZAPILLANTÁS

Szemlélem a szereplőket.
Látom, hogyan szövi Heródes, mint a mérges

pók, hálóját. Emberileg biztosan sikerülnek is
tervei és a kis áldozat vérét kiszívhatja, ha
csak egy magasabb hatalom bele nem nyúl és
szét nem tépi a szálakat. Ámde Isten tudja,
hogy "gonoszság és csalárdság (Heródes) szá
jának beszéde... fekvőhelyén eszét gonosz
ságon töri",' "Ismeri az Úr az emberek gondo
latait s tudja, hogy hiábavalók."

Hol van most már Heródes és mivé lettek
ádáz tervei? "Az Úr ellenségei alighogy tisz
teletre és méltóságra szert tesznek, eltünnek,
miként a füst, eltünnek."·

Szemlélem aztán Jézust. Nincsenek had
seregei, hogy a gonosz királynak ellenállj on,
hogy magát védelmezze. Csak a gyenge Szűz

. és a becsületes mesterember karja az ö oltalma.
De nyugodtan pihen. "Nyugodtan térek aludni
s pihenni, mert te, Uram, kiváltképen meg
erősítettél reménységemben.?"

Szemlélem végül a bölcseket. ezeket az egy
szerű, gyermekded galamblelkeket. ök is békét
élveznek, az Úr Jézus békéjét. Hiszen látják,
tudják, érzik, hogy Isten szeme őrködik felet
tük. "Az Úr az én pásztorom, semmi sem
hiányzik énnekem ... Helyes ösvényre vezére!.
Járjak bár a halál árnyékában, nem félek
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semmi bajtól. mert te velem vagy, vessződ és
pásztorbotod megvigasztal engem.'?'

Még telve van és marad is lelkük a viga
szos élményük emlékével és mint kincset őrzik
azt az egész életben.

Igy kellene, hogy én is eltelve legyek és
maradjak egész nap a szentáldozásból hozott
örömmel és hálával, s vággyal, hogy holnap
megint csak felkeressem és fogadjam Jézust.
Mennyivel szerencsésebb vagyok én a bölcsek
nél, akik csak egyszer-kétszer élvezhették az
életben ezt az isteni ölelkezést.

Beszélgetés először is az Úr Jézussal. Meg
köszönöm neki a vigaszt és segélyt, amelyet
a három bölcsnek nyujtott s amellyel az ö
jóságos Szívét nekem is kinyilatkoztatta. Maga
mat ugyancsak ebbe a Szívbe és annak különös
oltalmába ajánlom, hűséget ígérve neki az egész
életűtra. egészen az utolsó lehelletig.

l Mt. 2, 12. - 2 Róm. 14, 19. - 3 I Kor. 10, 23.
- • Mt. 5, 15. - • Mt. 2, 12. - • 72. zs. 28.
7 35. zs. 4, 5. - 8 93. zs. 11. - • 36. zs. 20. 
10 4. zs. 9, 10. - II 2. zs. 1, 4.

Az elmélkedések a "Példát adtam nektek" címü
kötetben egészen Hamvazószerdáíg foly ta lódnak.
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