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81őszó

Könyvünknek, amelyben elmélkedés-soroza
tunkat hat héttel ismét előbbre vittük, címül
az Apostol igéjét adtuk: .Szereteti minket;"
(Ef. 5, 2.) Tárgyunk ugyanis javarészt az Úr
Jézusnak azok a müoei, amelyekben csakugyan
megmutatta, hogy mennyire szeretett minket.

A Szentháromság ünnepén és az azt követő
három napon a háromszemélyű egy Istenről
adunk meditációkat. Majd áttérünk az Úrnap
és Jézus Szíve ünnepét követő nyolcodra.
illetve kilencedre. Erre aztán kiZárólag az Úr
Jézus csodáit tárgyaljuk, amelyekkel magából
az ő mindenható, jóságos szeretetét gyógyítva,
vigasztalva, feltámasztva árasztotta.

Ezt a könyvet elhúnyt Rónay Irma S. J: C.
testvér emlékének óhajtottuk ezentelni. Ez a
kiváló lélek nemcsak aranyos tollú művelője
volt a katolikus aszkétikus irodalomnak, ha
nem a legönzetlenebb, bámulatosan kitartó,
szívós és lánglelkű, szinie úttörő munkása és
előmozdítója. Utolsó lehelletéig a katolikus
irodalom érdekelte s ez irányban adott mint
a Korda r. t. vezetője utasításokat.

Az elmélkedés-sorozat is - amelynek ez a
kötet egyik láncszeme - az ő lelkesítő és
tanácsadó buzgalmának sokat köszé/nhet. Le
gyen ezért áldott emléke!

Szeged, 1939. Szent József napján.
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PÜHKÖSD UTÁMI ELSO VASÁRHAP

SZEHTHÁROMSÁG VASÁRHAPJA

A SZENTHÁROMSÁG TITKA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szőveg: "Jé
zus szóla (tanítványainak): Elmenvén tanitsatok
minden népet, megkeresztelvén őket az Atya és
Fiú és Szentlélek nevében,"

Második előgyakorlat. Elgondolom a teljes
Szentháromságot égi trónján, ahogy azt lzaiás pró
féta leírja: "Láttam az Urat. Magas és kiemelkedő
királyi széken ült és ruhájának szegélye eltöltötte
a templomot. (A hosszú ruha végtelen méltóságá
nak [elképe.] Szeráfok lebegtek felette; mind
egyiküknek hat-hat szárnya volt, kettövel beföd
ték arcukat, kettővel befödték lábukat (tiszteletük,
hódolatuk jeiéül) és kettővel lebegtek és kiáltották
és mondták egymásnak: Szent, szent, szent az Úr,
a seregek Istene, Dicsőségével telve van az egész
föld,"l

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Úrtól, a tel
jes Szentháromságtól, hogy növelje bennem az
isteni erényeknek, a hitnek, reménynek és szere
tetnek érzelmeit,

1. A LEGMÚ,YSiGESEBB TITOK

Vannak a földön mélységek, amelyekbe
szinte nem lehet szédülés nélkülletekinteni.
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Vannak barlangok. tengerszemek, amelyek nek
fenekére szinte nem lehet lehatolni. Még, és
sokkal inkább ilyenek az isteni vallásnak, a
hitnek titkai. De legfőképen ilyen a keresz
ténységnek alapdogmája. a Szentháromság
titka.

Szent Tamás azt állitja. hogy erre az igaz
ságra emberi elme sohasem talált volna rá: És
ebben teljesen igazat kell neki adnunk. De
viszont az is éppen olyan tagadhatatlan. hogy
ha már egyszer Isten azt nekünk kinyilatkoz
tatta, bár belső mikéntjét fel nem foghatjuk,
de ennek az igazságnak szépsége, összhangja
és észszerűsége elbűvöl, szinte lesujt ben
nünket.

Ez a tan szabadította meg ugyanis az em
beri elmét attól a gyűlöletes dilemmától, vá
lasztástól, hogy vagy több Istent fogad el, ami
képtelenség, vagy egyet, de egy meddő, termé
ketlen Istent, aki végtelen erejével és szerete
tével nem tudja többre vinni, mint hogy .véges,
tehát végtelenűl maga alatt álló dolgokat hoz
létre. Ebből az útvesztőből vezeti ki elménket
a Szentbáromság titka.

Az ószövetségben Isten ezt a fenséges titkot
jó okokból még a zsidó nép előtt is lepelbe
burkolta. Nem akarta, hogy háromszemélyűsé
gének kinyilatkoztatása által népe a többisten
imádás veszélyébe sodrödjék. De ez a lepel
mind ritkább és áttetszőbb lesz. Hiszen a pró
féták mind világosabban beszélnek nemcsak az
Atyáról, banem az Igéről és a Lélekről is,
akiknek ugyancsak isteni tökéletességet tulaj
donítanak. Végre eljött az Isten Fia, aki úgy
az Isten egységét, mint annak báromszemélyű
ségét a legbatározottabban és világosabban
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kinyilatkoztatta. Nevezetesen megparancsolta,
hogy a megigazulás nagy műve, ami kizárólag
Isten hatalmi körébe tartozik a szent kereszt
ségben a három egyenrangú Személynek, az
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek tekintélyé
vel, nevében (s nem neveiben) hajtassék végre.

2. A KATOLIKUS TAH

A katolikus Egyház a Szenfháromságről az
isteni kinyilatkoztatásból a következőket tudja
és tanítja:

a) Egyetlenegy Isten van, aki a világosság
nak, szépségnek, boldogságnak és minden tö
kéletességnek véghetetlen tengere.

b) Ebben az isteni természetben azonban
három személy osztozik. Mind a három ön
tudatos. ismeri magát és személyi különböző
ségét a másik két személytől. És így a végtelen
istenség ölén valóságos társaságot alkotnak.

c) Tanítja végül, hogy bár ez a három sze
mély mint személy. végtelenül különbözik egy
mástól, de mind a három egy és ugyanazon
isteni természetet teljes egészében birtokolja.
Ugyanazért a három személy csak egy Isten.

A Szent Atanázról elnevezett, az egyházi
liturgiába felvett hitvallás bámulatos szabatos
sággal fej ti ki ezt a tant. Leszegezi, hogy a
katolikus tanítás szerint: "Sem a személyeket
összezavarnunk, sem az egyetlen isteni állagot
szétválasztanunk nem szabad. Mert más az
Atya személye, más a Fiúé és más a Szent
léleké, de az Atyának és Fiúnak és Szent
léleknek mégis ugyanaz az istensége, egyenlő
a dicsősége, egyként örök a fensége."

Aztán sorra veszi, hogy mínd a három
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személy teremtetlen, vé~telen, örök, minden
ható úr és Isten, és mé~ sincs több, hanem
csak e~y teremtetlen stb. úr és Isten, csak e~yet
lenegy.

Kifejti aztán, hogy az Atya senkitől sem
alkottatott, teremtetett vagy született. A Fiú
sem alkottatott, teremtetett, hanem született; a
Szentlélek sem alkottatott, teremtetett s nem
is született, hanem az Atyától és Fiútól szár
mazott.

Mi tehát, katolikusok nagyon világcsen és
szabatosan tudjuk, ho~y mit hiszünk és mit
kell hinnünk, ha - miként a hitvallás mondja
- a kárhozatot elkerülni és üdvözülni akarunk.
Nincs is senki, legyen bár a legnagyobb láng
elme, aki e tanban a legkisebb ellentmondást
tudná felfedezni. De másrészt be kell valla
nunk, ez az igazság értelmünk. felett áll. Ne
csodálkozzunk rajta, hiszen az istenség belső
életéből vetit reánk bár halvány, de reánk
nézve mégis vakító sugarat.

Századok múltak el, s az emberiség lesütött
szemekkel imádta ezt a titkot a nélkül, hogy
annak belső értelmét, észszerűségét - bár kellő
alázattal - kutatni, boncoIni merte volna. De
aztán a középkorban a katolikus teológiai is
kolák kezdték a három isteni Személy egymás
hoz való viszonyát s származásuk mélységes
titkát - amennyire emberi elme erre képes 
értelmezni és magyarázni.

3. AZ ISmuSDMá.YEK sz!lMAzAsA

A keresztény teológia abból indult ki, hogy
minden lény annál tökéletesebb, minél tökéle
tesebbet tud létesíteni.
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Akárhány teremtményébe lsten azt a csodá
latos képességet oltotta, hogy önmagához ha
sonló lényt tud létrehozni, ahogy ezt a növé
nyeknél, állatoknál s embernél látjuk. Tehát
csak lsten, a legtökéletesebb lény nélkülözné
ezt a képességet? Tehát lsten, éspedig éppen
azért, mert végtelen, volna arra kárhoztatva,
hogy csak a messze maga alatt álló lények
alkotásába meritheti ki erejét? Mintha erre
alkalmazhatnók az Irás szavait: "Vajjon én,
ki megteszem. hogy mások szül jenek, magam
ne szűljek-e? ... Vajjon én, ki másoknak nem
zetséget adok, magtalan legyek-e?'" Amde
hogyan szülhet lsten, a legtisztább szellem?
Bizonnyal értelem, megismerés által, ami benne
is természet szerint az első tehetség.

lsten tehát megismeri, gondolja, kimondja
maJlát. Amde ez az öngondolás, önkimondás
nem olyan tökéletlen, átmenő és futólagos,
mint mibennünk, hanem oly tökéletes, ~pen
oly végtelen személyiség, mint önmaga. Ez az
Ige, az ő eJlyszülött Fia. Az Atya és Fiú egy
mást megismerve, végtelen szeretetre gyullad
egymás iránt. És ismét ez a szeretet sem olyan
Istenben, mint bennünk, véges teremtményei
ben, hanem végtelen, tökéletes, Vele egyen
rangú személyiség.

Ez a születés, illetőleg származás Istenben
(szükséJlszerű) öröktöl fogva, örökké tart, a
végtelen értelemnek és végtelen szeretetnek
szűkségszerű folyománya.

A háromszemélyüség egyben lsten végtelen
boldogságának is a titka. Hárman vannak s
egyet tesznek: ez az eszményi szeretet és
boldogság netovábbja.

A Fiú az Atyára a végtelen elraJladtatás
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tárgya. Az Atya szemléli őt, és hogy szépségé
vel beteljék, nem elég az egész örökkévalóság.
Szintúgy van a Fiú Atyjával, mindketten a
Szentlélekkel szemben, ez viszont a másik két
személy iránt. A szerető elragadtatást követi
az ajándék. Az Atya odaadja Fiának minden
gondolatát, érzelmét, életét, sőt magát a lénye
gét. Benne van. Éppen így van a többi isteni
személy is egymás iránt.

Mikor az Egyház a mai ünnepen ezt ámulva
szemléli, fel-felkiált az ő liturgiájában: O beata
Trinitas I Ó boldog Szentháromság! Valóban
boldog! Mert mi híjával van? Több és egy!
Ez a szív legdicsőbb ábrándja. Mert miképen
szeressünk, ha többen nem vagyunk? De mí
képen is szeressünk, ha egyek nem vagyunk?
Ne kérdezd ezentúl, mit tett Isten az egész
örökkévalóságon át, amikor kívüle még semmi
sem volt? Hát szeretett, hiszen ő maga a szere
tet. és boldog volt. Dehát akkor miért is lépett
ki ebből a meghitt, végtelenü l boldog magányá
ból? Kilépett, hogy magát megismertesse, s
ezáltal értelmes, jótéteményekkel elhalmozott
teremtményeit hálás szeretetre gyullassza. Vaj
jon elérte-e ezt nálam is?

Kilépett, hogy engem, ha öt viszontszere
tem és ebből kifolyólag parancsait megtartom.
saját családi körébe vonjon, végtelenül bol
dogítson.

Gyümölcse legyen tehát ennek az elmélke
désnek:

a) a hít szent adója, amelyet Isten értel
memtől vár, s ez a hit az ö tekintélyének szikla
szilárd fundamentumán alapszik, s annyira ész
szerű és oly elragadóan szép és vigaszos;

b) a hála a teljes Szentháromság iránt,
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mint aki kizárólag azért teremtett, hogy legyen,
akinek adni tudjon ...

c) Az odaadás. Igen, az odaadása teljes
lényemnek annak, akinek amúgy is teljesen bir
toka vagyok.

d) Végül a teljes Szentháromság legyen
örök mintája és ideálja a mi társas életünknek.
Ha mindegyikünk másnak él, másnak adja ma
gát, akkor mi is birtokoljuk és élvezzük vala
melyest azt a boldogságot, amelyet a teljes
Szentháromságban bámulunk és magasztalunk:
O beata Trinitasl Ó boldog SzentháromságI

Beszélgetés lehet a régi magyar ének szö-
vegével:

Szentháromságnak életem, halálom
S testemmel együM lelkemet ajánlom.
Tégedet imádlak, mindörökké áldlak
Osztatlan Istenség, Háromságban egy Fönség.

Méltó dícséret legyen az Atyának,
Kit vall a föld és vall az ég Urának
Szüntelen dicsérünk, mindörökké áldunk
Osztatlan Istenség, Háromságban egy Fönség.

Az Istenember áldassék mitólünk.
Aikinek hulló vére által élünk,
Mert érte juttat testi-lelki jókat
Osztatlan Istenség, Háromságban egy Fönség.

Szentlélek Úrnak zengjük vig dalunkat,
Hozzá emelvén szívünket, szavunkat,
Adja bó kegyelmét, lángoló szerelmét
Osztatlan Istenség, Háromságban egy Fönség.

1 lz. 6, t-3.
3 Iz. 66, 9.

3 Summ. I. q. 32. a. 1. -
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PÜHKÖSD HYOLCADA utÁMI I. HÉT

II

.MIMCS MÁS ISTEM, CSAK EGY"!

-
HÉTFO

Első előgyakorlat. A szentírési szöveg. A Szent
János által leirt égi jelenet: "A négy élő lény
(kerub) mindegyikének hat-hat szárnya vala és
köröskörül és belül telve valának szemekkel (éles
tudásuk és éberségük jelképe), és éjjel-nappal nem
vala nyugtuk, mondván: Szent, szent, szent az Úr,
a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki
eljövendő...•

Második előgyakorlat. Az idézett szentírási hely
által vázolt égi jelenet élénk elgondolása.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
amint ő lényegében egy és osztatlan, úgy én is
teljes szivvel és lélekkel neki éljek, őt szolgáljam.

f. EGY ISTEH VAH, MERT VÉGTELEH TÖltáms

A Szentháromság tana nem szabad, hogy
bennem az Isten egységében való hitet leg
kevésbbé is elhomályosítsa. Az isteni kinyilat
koztatás nem szünik meg ezt az igazságot hang
súlyozni és sürgetni: "Halld Izrael: az Úr. a
mi Istenünk egy Úr:" De maga a józa~ ész is
követeli ezt. Hiszen Istennek már a fogalmá
ban is benne van, hogy ő minden lehető jónak,
minden tökéletességnek birtoklója, összege.
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Ami jó kívüle csak van, at tőle van, al: övé,
ő kölcsönözte. Tehát nem lehet több Isten kí
vüle. Mert ha volna, akkor belőle okvetlen
hiányoznék emennek java, tökéletessége, s így
nem ö volna minden jó, s elmehetne koldulni
olyan jóért, amely neki még hiányzik, de meg
van a másiknak. Ez az oka és fundamentuma
annak a legfőbb parancsnak: "Szeresd az Urat,
a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelked
ből és teljes erődből.... mert l i. ö a legfőbb
jó, minden jó, egyetlen jó. Azért mondja az
Úr Jézus is az ifjúnak: "Mit kérdesz engem
a jóról? Egy a jó, az Istenr" Miért is egye
dül ő méltó, hogy legföképen és osztatlan szív
vel öt szeressük, s minden egyéb szeretetet
ennek a szeretetnek rendeljünk alá, s erre, mint
végső okra irányítsunk. Ó végtelen jóságI Mi
nagy dolog is van abban, ha én neked egyedül
és minden szeretetemmel adózom? Hiszen mind
ez csekélység ahhoz, amit te megérdemelsz
tőlem. Valóban igazságos és méltó dolog, hogy
én semmi egyebet sem szeressek, csak Téged,
s ami a te kedved szerint van és reád vissza
vihető, szóval amiben voltaképen ismét csak
téged szeretlek.

2. A VILÁG RENDJ. IS EGYETlEM ISTIMU UTAL

Isten a legfőbb Úr, minden teremtménynek
kormányzója. Az ó akaratának senki és semmi
ellen nem állhat. "Bölcs szívű ő és hatalmas
erejű, ki maradhat bántódás nélkül, ha ellene
szegül?" Tehát "Nincs más Isten, csak egy:'

Minő szánalomraméltó egy Isten volna az,
akit egy másik Isten korlátoznat és terve, aka
rata végrehajtásában elgáncsclhat. Világos te-
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hát, hogy csakis egy Isten lehet, aki a világ
rendjét, békéjét és fennmaradását biztositja.
Hiszen: "Minden magában meghasonlott ország
elpusztul.w, Ez okvetlenül bekövetkeznék, ha a
világ föhatalmában többen osztozkodnának.
"Senki két úrnak nem szolgálbat.:" Miért "A
te Uradat, Istenedet imádjad és csak neki
szolgál j I"·

Ezentúl tehát minden gondom és igyekeze
tem oda irányuljon, hogy ennek a legfőbb,
egyetlen és jóságos Úrnak minden erömmel,
tehetségemmel és ambíciómmal szolgáljak és
ebben magam kitűntessem. Magamat csak neki
és annak rendeljem alá, akivel tekintélyét
felettem megosztotta. De ennek aztán úgy foga
dok szőt, mint neki magának.

3. CSAK EGY UHn It. TORVDlYHOZÓ,
It. BIRÓ ts A vtGdL

Már Istennek fogalmából következik, hogy
ö s egyedül ő a legfőbb törvényhozó, egész
életünk szabályozója és egykor bírája, aki a
jutalmat, illetőleg a "büntetést kiszabja. Ö a
végcél, akinek szemlélete és birtoklása tölti
be a lélek összes vágyát és adja meg a teremt
ménynek legfőbb boldogságát."

Mindebböl világosan következik, hogy csakis
egy Isten lehet. Egy törvényhozó, egy bíró, egy
végcél. Mert ha többen volnának, különböző,
talán ellentétes törvényeket hoznának s így
nem lehetne nekik eleget tenni. Eltérnének egy
mástól a jutalom és büntetés kiosztásában s
nem tölthetné be egyik sem teljes mértékben
a szívnek-léleknek minden vágyát. Mert ha
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több Isten volna, kívánkoznánk akkor a többit
is látni s többi javait is élvezni.

Ezen alapszik aztán az a kötelességünk is.
hogy minden munkánkban egy, tiszta és egy
szerű szándék vezessen minket, amit Urunk az
egészséges, jó szem működésével hasonlított
össze: "Ha szemed (szándékod) jó. egész tes
ted (gondolkodás- és eljárásmódod) világos
leszen.''"

Minden ügyünkben, munkánkban csak azt
kell keresnünk, amit Urunk, Teremtőnk célnak
kitűzött, t. i. az ő nagyobb dicsőségét s ezzel
egyben a mi örök mennyei boldogSágunkat.

Mindezekből aztán mindjárt néhány gya
korlati következtetésre juthatunk.

a) Nagy részvét töltsön el bennünket a sze
rencsétlen bálványimádókkal szemben, akik ma
is. kétezer évvel Krisztus Urunk eljövetele
után az emberiségnek több mint felét teszik s
a Teremtő legnagyobb gyalázására több, hamis
isten előtt hódolnak. Mindjárt imádkozom is
azért, hogy az Úr tüntesse el ezeket a szomorú
fekete foltokat a földtekéről, ahol t. i. őt nem
ismerik s ahonnan nem száll hozzá dícséret és
imádás, hozzá, az egy igaz Istenhez. Imádkoz
hatom a próféta igéivel: "Uram, aki szent em
berséged könnyű felhőjével fátyolozottan be
vonultál ennek a szomorú világnak Egyipt0
mába, ó remegtessed meg, sőt zúzd össze a
föld összes bálványképeit, hadd csüggedjen a
pogányság szíve az ő kebelében, a te szent
félelmed remegtesse meg azt és szent szerel
med vonja atyai kebledre.':"

b) Isten egységéből következtethetek a bűn
ben rej lő szörnyü gonoszságra is. Minden bűn
ugyanis többé-kevésbbé öntudatosan hamis
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~stenségnek imádása, szolgálata s az igaz Istent
trónjától akarja megfosztani. Igy az Apostol
szerint" az érzéki embereknek "istenük a has",
a hús, a test, a kapzsinak a pénz, s minden
bűnösnek voltaképen az "én". amelynek ked
véért lemondanak a végcélról, a boldogító Isten
ről. Ezt az istenített ént imádják ma milliók
a faiukban. vérükben és ilyen értelemben rájuk
is illik a régi igazság, hogy: "új isteneknek
áldoznak. kiket atyáik nem tiszteltek....• téged
pedig. ó igaz. egy Isten elhagynak. íelednek,
sértegetnek. Ó Isten, akit a próféta "Űsöreg"
nek" nevez, bírája teremtményeidnek, juttasd
diadalra ügyeidet. érvényesítsd elévülhetetlen
jogaidat, rombold le a bálványokat, hogy min
den teremtményed egy szívvel, lélekkel. szóval
és cselekedettel vallja: "Egy az Isten és min
deneknek Atyja, aki mindenekfölött, minden-
ben és mindnyájunkban vagyon:'" '

c) Továbbá hő vágyat inditok magamban,
hogy minden gondolatomat, érzelmemet, kíván
ságaimat erre az egyetlen. boldogító Istenségre
irányítsam, s benne pihentessem meg. Hiszen
Istenben fel is találok minden jót, éspedig vég
telen fokban. ami csak szórványosan a teremt
ményekben fellelhetö. Újra. meg újra megszív
lelem. amit Urunk Máriának mondott: "Márta,
Márla. sok gondod van és sokat vesződöl.Pedig
egy a szükséges..... t. i. Téged, Uraml teljes szív
ből szeretni, egyedül neked szolgálni. "Mert
tenmagadért teremtél minket, ó Isten, s nyug
talan a mi szívűnk, míg csak benned nyuga
lomra nem talál:' (Szent Agoston.)

d) Egyben abból az alapigazságból. hogy
egy az Isten, nagyon hathatós indítékot kapok
a felebaráti szeretetre is. Hiszen egy a forrá-
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sunk, egy a végcélunk, egy az Atyánk, egy a
boldogságunk. "Vajjon nem egy Atyánk van-e
valamennyiünknek? Vajjon nem egy Isten
teremtett-e minket? Miért veti meg tehát egyi
künk a másikát7"" Ó Isten, önts tehát szívembe
önzetlen, tevékeny felebaráti szeretetet, hogy
minden teremtményedet tebenned és mindenki
ben téged szeresselek.

Beszélgetés az Úrral, az egy Istennel. Te
gyünk neki vallomást hitünkről, fejezzük ki
előtte imádatos hódolatunkat. Mintha csak hal
lanám közben a Sinai ormáról eldörgő igéket:
"Én az Úr vagyok, a te Istened ... rajtam kivül
más istened ne legyen:'" De igyekszem ezt az
igazságot a gyakorlatba is átvinni: osztatlan,
egyszerű, szent szándékkal keresve mindíg és
mindenben az Isten szent akaratát.

l I Kor. 8, 4. - 2 Jel. k. 4, 8. - • Deut. 6, 4. 
• Deut. 6, 5. - • Mt. 19, 17. - • Jób 9, 4. 
1 Lk. ll, 17. - • Mt. 6. 24. - • Mt. 4, 10. 
" Sz. Tamás S. Theol. l, 2. q. 1. a. 5. _ u Mt.
6, 22. - .. V. ö. Iz. 19, 1. 2. - " Fil. 3, 19. 
" V. ö. Deut. 32, 17. - " Dán. 7, 9. - " Ef. 4, 6.
_ n Lk. tO, 41. _ 18 Mal. 2, 10. - 10 Exod. 20, 1.
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PÖMKöSD NYOLCADA UTÁM! L Mn

III

.ÉH VAGYOK AZ, AKI VAGYOK-t

KEDD

Első előgyakorlat. "A szent, katolikus, apostoli
római Egyház hiszi és vallja, hogy egy, igaz és
élő Isten van, az égnek és földnek teremtője és
ura, mindenható, örök, mérhetellen, felfoghatatlan;
értelemben, akaratban és minden tökéletesség
ben végtelen... a világtól különbőző, magában
és önmagától legboldogabb és mindeneknél, amik
csak kivüle vannak vagy elgondolhatők, kifejez
hetetlenül magasztosabb...•

Második előgyakorlat. Elgondolom Istent, mint
az életnek és szeretetnek fényességes tengerét,
amely engem körülvesz, áthat, akiben "élünk,
mozgunk és vagyunk".' .

Harmadik előgyakorlat. "Uram! bár ismernélek
meg Téged s ísmerném meg igazán magamat!..
(Szent Agoston.)

t. ISTEM A UlHIK OCÚtOA

Ahogyan magát nevezte: "Aki van:" Ö az,
aki egyedül szükségképen létezik, mert neki
kell léteznie. Nála a lét és a lényeg ugyanaz.
A tenger partján állok. Azt mondom el
merengve: íme a tenger, látom a tengert. Pedig
dehogy is látom a tengert. Annyit látok belőle,
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ameddig a szemem elér. Pedig ott kezdődik
még csak a magas tenger, az igazi tenger. Meg
aztán én csak a felszinét látom. Hol vannak
a mélységei?

Igy vagyok Istennel is. "A tenger csodála
tos hullámainál csodálatosabb az Úr a magas
ságban....

Ö minden létnek egyetlen ősforrása. Ami
csak van szép, nagy, igaz, az mind töle van.
Ami csak kedves, fenséges, elbájoló, csupán az
ö nagyságának, szépségének halvány vissz-
fénye. .

Az édesanya mosolyában, a jóbarát hűsé
gében, a művészet remekeiben, amit csak zene,
költészet stb. alkot a nagy gondolatokban,
továbbá a természet szépségeiben, a tenger
zúgásában, a hegyipatak morajában, a gleccse
rek jeges pompájában, a csillagtábor ész
bódító méreteiben csakúgy, mint a vizcsepp
mikroszkópikus csodáiban az ő szépsége, ami
szép, az Ő nagysága, ami nagy, az ö gazdag
sága, ami gazdag... "Egy az Isten és minde
neknek Atyja, aki mindenekfölött, mindenben
és mindnyájunkban vagyon:'·

Miközben erről gondolkodom, ő adja ne
kem is a létet. Életem állandóan belőle árad
mint a sugár a napból, patak a forrásból ...
"Létem olyan, mint a semmi előtted .. :" Ép
pen azért minden lélekzetem, minden szivveré
sem töle függl Egész lényem az ő tulajdona.

Ó Isten! Bár megismernélek téged l

Z. 'STEM AZ WT ÓCÚMJA

Amint a tenger milliónyi csodálatos lény
nek otthona, úgy Isten is, aki engem körül-
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özönöl s akiben, mint halacska el vagyok me
rülve, maga az élet, örök, erőteljes élet, minden
élet ősforrása. "Kezdetben (a világ és az idő
kezdetén) volt az Ige... mindenek ő általa
lettek, . .. őbenne élet volt.... Szemlélem
magam kőrött a sokféle életet. Van növényélet,
állatélet, emberi élet, aztán angyali élet, szel
lemi és lelki élet. Mily fenséges rangfokozata
és rendje ez a sok életnek I Vegyem ezt vala
mennyit és összegezzem. Mindez csak szikra
a naphoz képest, ha Istennel, az élet ősforrá
sával összemérem. Még annyi sem. Mert volta
képen csak Isten az élet. Minden más csak
tőle, belőle él. Ö maga az élet. Benne minden
csupa élet, megismerés és szeretet. Szent János
evangélista ujjongva ünnepli ezt az életet, amely
Jézus Krisztusban bemutatkozott nekünk: "Mert
az élet megjelent és mi láttuk és bizonyságot
teszünk r6la és hirdetjük nektek az örők éle
tet, mely az Atyánál volt és megjelent nekünk.!"

"Ó Uram! Bár megismernélek téged'"

3. Isme A V1L!GOSSÁG OCúIOA

Isten azt is kinyilatkoztatta, hogy ö nem
csupán az életnek, hanem a világosságnak is
tengere. Mennyire vágyik minden élő lény a
világosság után, mennyire szomjazza azt, meny
nyire örül neki. Nos, ime: "Ezeket írjuk nektek,
hogy örüljetek és örömötök teljes legyen. És ez
az izenet, melyet tőle hallottunk és nektek hir
detünk: hogy az Isten világosság és nincs benne
semmi sötétség.....

Mennyi sötétség és homály van bennem,
mennyi tudatlanság. Ám Isten maga a vilá
gosság, igazság. Itt az idő, hogy lelkem sze-
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mél hozzá emeljem, "mert a sötétség elmúlt
és az igaz világosság már világít","

"Mert az Isten .. , maga támasztott világos
$ágot szívünkben, hogy felragyogjon Isten di
csőségének ismerete Jézus Krisztus arcán.....
"Én vagyok a világ világossága:"3

"A világosság [ő.?' "Édes a fény:'" A
világosság maga a szépség és a termékenység
forrása,

"A teremtésben megnyilatkozó nagy és sok
féle életet a világosság vezeti aranyos gyeplő
jén, A virágok, a fellegek, a csillagok azért
oly bájosak, mert az ő szépségével ruházkód
nak s valahányszor az éjtszaka sötétje után
a fénysugár végigsimít ja a földtekét, mintha
csak a teremtés új hajnala hasadna, minden
teremtmény ujjongva fogadja," (Meschler: Le
ben Jesu.)

Ilyen szép már a teremtett világosság is.
Hát még az örök, teremtetlen fényesség' Ó
bárcsak mindíg ebben a világosságban járnék
s elkecülném a vétek sötétjél és a tökéletesség
nek árnyait. Ó Uram I Bár ismernélek téged I

... IS'ml A SZERETET OCEÁlUA

Isten maga a legtisztább, minden egyéb járu
léktól mentes szeretet. Még akkor is. midőn
igazságosságát gyakorolja és büntet, ezt is csak
szeretetből teszi, a jó rend, az önmaga iránti
szeretetből. Hiszen Ö a lényeges Szentség és
Szeretet. Aki nem hiszi, tudja Istenről, hogy
ő maga a szeretet s nem saereti őt viszont,
az voltaképen Istent nem ismeri: "Aki nem
szeret, nem ismeri Istent, mert az Isten a sze
retet:'"
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Az egész teremtés ennek az istenszeretet
nek kiáradása. Ég és föld egyebet sem hirdet,
másról sem beszél. mint arról, hogy Isten a
szeretet.

Igyekszem ebben a szeretetben mind mélyeb
ben elmerülni és azt lehetőleg átérezni. És
minthogy Isten maga a szeretet, igyekszem
megérteni azt is, hogy Isten minden munkája
szeretet és ebben nekem öt utánoznom kell.
Mindent szeretetből kell tennem. "Szeressük
egymást, mert a szeretet Istentől van. És
mindaz, aki szeret, Istentől született és ismeri
az Istent.'?'

"És mi megismertük és hittünk a szeretetben,
mellyel Isten irántunk viseltetik. Szeretet az
Isten és aki a szeretetben marad, Istenben ma
rad és az Isten öbenne.?" Ó. bár megismernélek
Uram téged. mint a végtelen szeretetet. Akkor
szívem nem volna irántad olyan hideg.

Igyekszem ezentúl minden felebarátomat
Isten szívében látni és Istent felebarátom szí
vében.

s, KOvmnmtSEK

a) Mennyire méltányos Istennek hódolni.
Hiszen minden uraság és hatalom alattvalói
tól hódolatot igényel. Amde van-e nagyobb,
fenségesebb uraság és hatalom, mint az Istené?

b) De milyen igazságos is ez a hódolat. Hi
szen a jogi elv szerint: "Res clamat ad domi
num", vagyis "minden dolog a gazdája után
kiált" s érzi a hozzátartozását. És én kié va
gyok? Kiböl merítem szüntelen a létet és
életet? Nem igazságos-e tehát, hogy a dícsé
ret, hálaadás. imádás s a hűséges szolgálat
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adóját neki állandóan fizessem is? "Uram, az
én osztályrészem, hogy törvényeidet teljesít
sem'....

c) De ez az én igazi javam is. Mert ha
Istennek teljesen hódolok és neki egészen oda
adott vagyok, akkor van bennem igazság. Min
den egyéb életemben hazugság, ellentmondás
vagy legalábbis csillogó rendetlenség. Már
pedig, ahol rendetlenség van, ott nincs béke.
Akkor van bennem haladás, mert van aláza
tosság, amely minden igazi haladás kiinduló
pontja és feltétele a lelki életben.

d) Végre, mikor azt látom, hogy Istent a
világ mennyire tudatlanra veszi, mennyire le
becsüli és megveti, felébred bennem a vágy és
lelkesedés, hogy Istent mindezért kárpötoljam.
Ma már Istennek nincs szava a politikában,
sem a tudományban, művészetben és irodalom
ban s a közéletben, sőt a vallásban is mellé
kes szerepre jut. Csak vigasztaló, de nem fel
tétlen Úr. Szinte félve mernek csak reá olykor
olykor hivatkozni... Én viszont minden esz
közzel azon leszek, hogy részemröl Istent jo
gaiba visszahelyezzem, elsősorban a saját szí
vembe, de aztán másokéba is.

Beszélgetés az Úrral, hódolva neki, áldva
öt és igérve neki teljes önátadást. Ennek elsö
feltétele, hogy szine elött járjak, ahogy az Úr
Abrahámnak mondotta: "Én vagyok a Min
denható Isten: járj előttem s légy tökéletes'....

1 Exod. 3, 14. - • Vat. zsínat III. ülés 1. fej.
Denz. 1872. - • Ap. csel. 17, 28. - • Exod. 3, 14.
- • 92. zs. 4. - • Ef. 4, 6. - 1 38. zs. 6. - • Jn.
l, 1--4. - • I Jn. l, 2. - ,. I Jn. 1, 4-5. - II I Jn.
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2, 8. - .. II Kor. 4, 6. - 13 Jn. 8. 12. - " I Móz.
4. - " Pred. Il, 7. - " I Jn. 4, 8. - II I Jn. 4, 7.
- II I Jn. 4, 16. - II 118. zs. 57. - 20 Gen. 17, l.
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PÜHKÖSD HYOlCAOA UTÁHI I. HéT

IV

ISTEH ÉS ÉH

SZERDA

Első előgyakorlat. A szentírási szöveg: "Az Úr
mindent önmagáért alkotott."

Második előgyakorlat. Leszállok lélekben a
megszekott. hétköznapi életnek minden felszines
sége alá, áttöröm a lapos magátólértetödés gön
gyét, burkát, mig csak el nem érek azokba a néma
mélységekbe, ahol az emberi élet mint alapkövén,
fundamentumán nyugszik, ahonnan a lét titokzatos
módoa forrásozik, ahol "a magától való" és "a
mástól való" lét (ens a se és az ens ab alio], a
Teremtö és a teremtmény érintkezik. (Böming
haus.)

Harmadik előgyakorlat. Mint az elöző elmél
kedésben. "Bárcsak, ó Uram, igazában megismer
nélek téged és megismerném magamat!"

"Istent és lelkemet kivánom megismerni. Semmi
egyebet? Semmit, semmi egyebet." (Szent Agoston.)

1. AZ éH TEREMTOM

Igyekszem mind mélyebben elmerülni Isten
gondolatába és jobban megismerni Teremtő
met. Önmagától való lény! Elmém megszekta
mindennek az okát, forrását, szülöjét, alkotóját
keresni. És valóban fel is ismeri, vagy legalább
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is vaslogikával következtetve feltételezi az okok
egész sorozatát. Ha akárhány vasúti kocsit
látok az ablakom előtt elfutni, bár nem látom
az elejét, de bizton tudom, hogy ott mozdony
van. amely valamennyit mozgásba hozza. Isten.
mondhatnám, a mozdonya minden kivüle léte
zőnek. Ö vonta ki azokat a semmiségből. De
ö honnan? űt ki, vagy mi mozgatja? Senki,
semmi, Ö a mozdulatlan első mozgatő.

Elmém elájul, ha a kérdést tovább fesze
getni akarja, az Isten belső létének okát, for
rását kutatni merészkedik, Ö van, mert szükség
képen lennie kell. És nincs tovább.

Éppen ezért az Ö létezését nem határolja,
nem méri semmi idő. Nála nincs egykor és
majd. Nála volt, van és lesz örök jelenbe olvad
össze.

"Te Uram, kezdetben megteremtetted a föl
det s a te kezed művei az egek. Azok elmúl
nak, de te megmaradsz és mint a ruha, mind
elavulnak. .. te azonban ugyanaz maradsz és
éveid el nem fogynak:"

Ugyanezért a tér sem szabhat neki határt.
"Hova mehetnék lelked elói? Hova menekül
hetnék szined elöl? Ha felszáll ok az égbe, te
ott vagy. ha leszállok az alvilágba. jelen vagy.
Ha felölteném a hajnal szárnyait, s a tenger
túlsó szélén telepedném meg, ott is a te kezed
lenne a vezérem, s a te jobbod tartana engem."

Tekintsem aztán az ő mindentudását. Ö
mindent szűkségképen tud és ismer, éspedig ön
magából, egyszerűen azért, mert az igaz.

Tudja tehát mindazt, ami csak volt, van,
lesz. Ami pedig a legcsodálatosabb, ő ismeri
még a szabadakarat titkait is. Világosan maga
előtt látja, hogy kiki milyen körülmények közt
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mire határozná el magát ... Honnan tudja? A
saját végtelen tökéletességéböl, minden egyéb
eszköz nélkül ...

"Messziről érted gondolataimat, - mondja
a Zsoltáros - szemmel tartod járásomat és
nyugvásomat, előre meglátod minden utamat.
Még nincs is szó nyelvemen és te Uram, máris
érted egészen ... tudásod csodálatos elöttem...•

Éppen azért bámulatos az ő gondviselő
bölcsesé~e. Bár milliónyi szabadakarattal van
dolga, és azokat nem determinálja, korlátozza,
mégis bennük és általuk örök terveit meg·
valósítja.

Aztán ki oly hatalmas, mint ö1 Nála akarni
annyit tesz, mint létesíteni. Legnagyseerübb
műveit, minő a mindenség az ö milliárdnyi
töménytelen égitestével, minden munka és fá
radság nélkül dobta bele a létbe. "Mert ő sző
lott és lettek, ő parancsolt és létre jöttek:"

Továbbá, ki oly szép, mint a teremtetlen
szépség, minden szép őstípusa1 Ki oly kedves
és szeretetreméltó, mint ő, aki maga a kedves
ség és szeretet? Benne minden csak csupa jő
ság és édesség... "Dulcedo ineffabilis. - Ki
fejezhetetlen édesség:'

"Ó örökre régi és új szépség, beh későn
ismertelek és szerettelek meg téged r' (Szent
Agoston.)

Aztan mily titokteljes Isten az ö belső éle
tében, végtelen termékenységében. A Fiú örök
születése az Atyától s a Szentlélek örök szár
mazása a másik két személytől... az isteni
természet egysége a személyek többsége ...
Ennek felfogásáhcz, megértéséhez semmi terem
tett elme, csupán maga az isteni értelem ele
gendő."
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2. át. A TERINTHtMy

Én ennek az Istennek vagyok teremtménye,
alkotmánya.

Földi művek értéke is sokat függ attól, hogy
minő mester kezéből kerültek ki. Az én mes
terem, teremtőm maga az Isten. Ö emelt ki
engem a semmiség őrvényéből. Az ifjú Tóbiás
atyjával három óra hosszat földre borulva 
szinte aléltan a meghatottságtól és a csodá
lattól - hálálkodik Istennek, mikor megtudta.
hogy az ő angyala volt az, aki őket jótétemé
nyekkel elhalmozta,' sőt ennek, még mint isme
retlennek, javai felét kínálta fel."

Szabad-e tehát nekem Istentől valamit meg
tagadnom. akitől a létet és annak minden javát
nyertem és állandóan kapom?

Hálámat és odaadásomat csak fokozhat ja,
ha megfontolom, hogy Uramat és Istenemet
minő ok indította az én megteremtésemre.

3. MI OKBOL VAGYOK TEREMTVU

Isten engem teljesen szabadon, minden külső
vagy belső kényszer nélkül teremtett. Hiszen
ahol nincs szabadság, ott nincs tökéletesség,
ott nincs Isten.

Istennek önmagában, három, egymást végte
lenül szerető személyiségében mindene megvan,
ami őt végtelenül boldogítja. Végtelen tökéle
tességében nem szorul senkire és semmire.
Minden szép, jó, öröm, boldogság benne meg
van, belőle ered s másból ő azt nem meríthetí.

A ragyogó nap nem szorul pislogó mécses
re, vagy az útmenti, parányi szentjánoabogár
kára, hogy az ő fényét, melegét növelje. És ha
az egész mindenség, Szentek és angyalok, kírá-
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Iyok és nagyok örökre hozsannát zengenek
neki, kevesebb ez az ő végtelen dicsőségéhez
képest, mint mikor a győzelmes hadvezér dia
dalmenetében, a százezernyi tömeg üdvrivalgá
sába egy szurtos kis utcagyerek is belevegyiti
az ő gyenge kis "Éljen"-ét.

Szóval, Isten nem szorult éppenséggel rám.
"Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum
non eges.?" A Vulgata szerint: Te vagy az én
Istenem, javaimra szűkséged nincsen. Vagy más
fordítás szerint: Kívüled nincsen boldogságom.
[Targum.]

Ha teremt, nem haszonért teszi, vagy mert
vigaszt keres. Nem azért teremt, hogy kapjon,
hanem azért, hogy adjon. Teremt, mert dicső
ségét találja jóságának kinyilatkoztatásában,
teremtményei boldogításában." Szent Agoston
pompás rövidséggel ezt így mondja: "Mert
Isten jó, azért vagyunk mi." (De doctr, christ.)
És Szent Ireneus: "Isten nem azért terem
tette az embert, mert rászorul, hanem azért,
hogy legyen, aki be helyezze jótéteményeit:'
(Adv. haeres.]

És íme, Isten éppen bennem, rajtam akarta
bemutatni szeretö jóságát. Elmellőzött milliár
dokat, akik bár jobbak lettek volna, mint én,
de azért mégsem kapják meg a lét ajándékát
s az Isten színelátásának véghetetlen boldog
ságát.

A Teremtő ezzel önzetlen, hálás szeretetet
akar belőlem kiváltani, kipattantani. Nincs
öröme a rabszolga robotolásban. örömteli,
hálás szíveket keres. S vajjon megtalálja azt
bennem is?

Annál kevésbbé találja kedvét Isten a köny
nyekben. Nem szereti Isten a szomorú arco-
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kat látni. örvendező hálát vár mé~ a szenve
désekért is. És ezt csakugyan me~ is érdemli.

4. ISIEH EHGEM UDEMEM HÉLKUl TEREMlDT

De talán előrelátott érdemeimben találta
Isten az indítóokot, ho~y éppen engem me~
teremtsen?

Lehetetlen J Először is túlságos parányi és
jelentéktelen vagyok én ahhoz ma~amban,
hogy reám ügyet vessen. Ez nem volna méltó
hozzá.

De legalább látta-e előre, hogy bennem tel
jesen hű szívet talál, akiért érdemes lesz vala
mit tenni? Mit mond ehhez a lelkiismeretem?
Nagylelkűséget, hálás odaadást látott előre
bennem? Bezzeg valamennyien elmondhatj uk
magunkról, amit az Egyház a papja ajkára ad
a miseimában:

"Mindenható és irgalmas Isten, nézd jósá
~osan alázatos kérésemet. és engem, hívedet,
kit minden érdemem nélkül, csupán végtelen
kegyességed bőségéből rendeltél a mennyei tit
kok sáfárává ..."

Az istentelen Néró császár anyjáról beszélik,
hogy már hírhedt fia születése előtt, jóslatból
tudta. hogy gyermeke ugyan császár lesz. de
anyját meggyilkolja. És a szerencsétlen anya
erre azt felelte: "öljön bár fiam meg, de legyen
császár f'

Vajjon nincs-e így Isten is velem? Nézzem
csak a keresztfát l

Beszélgetés Istennel, amelyben kifejezem
készségemet. hogy ezentúl aztán igazán Isten
nek akarok élni. Hiszen az ő vé~telen fensége,
nagysá~a és hozzám való csodálatos, kivételes
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szeretete egészen leszerel, meghódít, szinte le
sujt engem ...

Ebből formálódik aztán a jóEeltételem is,
hogy ma valamivel különösen is kifejezésre
juttatom hálámat és hűségemet Isten iránt.
Meghozok valami áldozatot, amelyet talán már
rég vár tölem ...

• Péld. 16, 4. - • 101. zs. 26-28. - • 138. zs.
7-10. - • 138. zs. 3-6. - • 148. zs. 5. - • V. ö.
Mt. 11, 27. - • I Töb, 12, 22.-' U. o. 5. - • 15. zs.
2. - .t V. ö. C. Vat. sess. III. C. 1. Denz. 1783.
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PÜNKÖSD NYOLCADA UtÁNI I. HÉt

v

ÚRHAP

CSlJ'röRtÖK

Első előgyakorlat. A Szentírás szövege: "Ez az
én testem", "Ez az én vérem",'

Múoclík előgyakorlat. Elgondolom az evangé
liumi jelenetet. Jézus egyik helyről a másikra
vonul. Néptömeg kiséri lelkesedve, szinte rajongva
érte, Abban a faluban, városban, ahova most éppen
betérni készül, már hallottak róla. bölcseségéröl,
hatalmáról, jóságáról. A szegény, a beteg, a vigasz
talan most már csak azon van, nehogy a kedvező
alkalmat, vele találkozni, valahogy elmulassza.
Jézus csakugyan megérkezik. Eléje mennek, kisé
rik, hozsannákkal üdvözlik. Jön. meghódítja a
sziveket. jót tesz, aztán elvonul, .. Ma ezt látom
az úrnapi körmeneten, amelyben én is részt
vehetek.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
kegyelemmel teljes átvonulása bennem a hitet és
szeretetet gyarapllsa és lelki előmenetelemet esz
közölje.

1. Jtzus JWN VAN

Valami ünnepélyes hangulat. öröm s diadal
érzet áradoz ma a katolikus Egyházban. Mintha
csak mindenki azt kiáltaná: Nyissuk ki azt a
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tabernákulumotl Vonjuk ki abból a titokzatos
homályból azt a rejtezkedő Istenséget. Vigyük
ki az utcára, járjuk be vele a várost, falvakat.
sőt azok környékét is. Hordozzuk őt diadal
menetben körül erdőn-mezőn, szárazon-vizen.
övezzük tengernyi gyertyafénnyel, szórjunk
eléje virágot, terítsünk elé szönyeget, díszítsük
fel tiszteletére a házakat, amerre elvonul, állít
sunk neki oltártrónokat a szabad ég alatt, har
sogjon a zene, hangozzék fel a lelkesült ének:
"Jelen van itt test és vér, mely minden kinccsel
felér:'

Igen, jelen van; igazán, valósággal, lényege
sen. Hadd lángoljon fel bennem először is a hit,
amely e nagyszerű ünnepnek létalapja.

Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Oltáriszent
ségben jelen van.

Bizonyságul szolgál nekem először is a
négy evangélium kétségbevonhatatlan tanusága,
amelyhez járul a Szent Pálnak egészen függet
lenül és önállóan adott kinyilatkoztatás:

Aztán az egyházi zsinatoknak és a Szent
széknek tévmentes tanításai, meghatározásai,
szinte szám nélkül."

Továbbá a katolikus Egyháznak egészen az
apostoli időkig visszamenő közhite.

Végül nem egy, teljesen emberi hitet érdem
lő eucharisztikus csoda. Nevezetesen a nap
jainkban végbemenő lourdes-i csodás gyógyu
lások, amelyek legújabban éppen az oltáriszént
ségi körmeneten mennek többnyire végbe.

De tegyük fel, hogy tévednénk és az Oltári
szentség mégis csak jelkép volna s nem tartal
mazná Jézus igazi, valóságos és lényeges jelen-
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létét, ahogy az Egyház, nevezetesen a trienti
szent zsinat a XIII. gyűlésén tanítja.

Mi következnék ebből?

Akkor tehát tévedett a 2000 éves Egyház
és bálványimádásra kötelezte sok milliónyi hí
vét. Ámde ha ez így van, akkor hogyan mond
hatta Krisztus Péternek, az első pápának: ..Te
Péter vagy és erre a kősziklára fogom építeni
Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt
rajta." Ha az Egyház minket bálványimádásra
tanít és kötelez, akkor a pokol ugyancsak erőt
vett rajta. Ámde akkor Krisztus vagy nem tudta,
vagy nem akarta teljesíteni ígéretét és jövendö
lését. Tehát nem volt Isten, mert vagy csaló
dott vagy megcsalt minket. Ha Krisztus nem volt
Isten, akkor hogyan művelt annyi csodát? Ho
gyan szólította elö - hivatkozva isteni küldeté
sére - sírjából Lázárt, a negyednapos, már sza
gos halottat? Hogyan támadt fel akkor önere
jéből halottaiból?

Tehát minden, az Egyház, a kereszténység
s vele összes reményünk, mint a homokra épí
tett ház összeomlik, ha Krisztus igazán, való
ságosan és lényegesen nincs jelen az Oltári
szentségben. Mindezzel természetesen még
ezer probléma várna reménytelenül meg
fejtésre. Nevezetesen: mi adta akkor a vértanúk
nak és adja mai napig számtalanoknak az erőt
a hősies életre, az önfeláldozásra, a szűzes
ségre stb., amely csak ott virágzik, ahol élvezik
az Oltáriszentséget és elhervad, ahol az Oltári
szentségben csak jelképet látnak?

Azért lelkesen éneklem én is, nyiltan meg
vallva hitemet, ma annyi ezer és ezerrel: ..Jelen
van itt test és vér, mely minden kinccsel felér."
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2. MI~R' HORDOZZUK MA KORlIl ,

a) Miért visszük ki ezt a kincsünket az ut
cára, miért mutoga! juk azt még olyanoknak is,
akik ezen talán megütköznek, megbotránkoz
nak?

Van ennek mély lélektani oka is. A nagy
örömöt nem igen lehet titkolni. Kikívánkozik
belőlünk. Akinek nagy kincse van, eldicsekszik
vele s mutogatni szokta azt. ünnepélyes alkal
makkor felrakjuk ékszereinket, hogy mások is
lássák, talán kicsit meg is irígyeljék. Ámde ne
künk nincs nagyobb örömünk, mínthogy Jézus,
bár rej tetten, de valóságban megmaradt s ki
tart velünk, nincs nagyobb kincsünk, mint a ná
lunk rejtezkedő Istenünk.

IgenI Isten, aki a mindenséget teremtette,
aki a milliárdnyi csillagot uj ján tartja s tetszése
szerint kormányozza, Ura a földkerekségnek,
aki támasztja és lecsendesíti a természet és a
történelem viharait, akitöl függ egész nemzetek
és népek boldogsága, éppen úgy, mint egyeseké
... ez az Isten, igen, a mienkl Lássátok! Ma
gát nekünk adta, mi őrizzük és hordjuk most
körül lelkesedve, ujjongva ... Ki tudna ekkora
szerencsét titokban tartani?

b) De a méltányosság és igazságosság is
késztet minket erre... Mert ezt a nyilvános
ünnepeltetést Jézus tőlünk nagyon, de nagyon
megérdemli. Gondoljuk csak meg, mit szenve
dett értünk a mi isteni Királyunk éppen az ut
cán. Végigfutok most lélekben a szenvedéstör
ténetén, elkezdve a Getszemánitól, egészen a
Golgotáig. Gúnyolják, rágalmazzák, piszkol
ják, arcul ülik, bolondként kezelik ... Amikor
Klodvig jelenlétében Szent Remig püspök
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mindezt elprédikálta, ez kardjára csapva fel
kiáltott: "Hah! Csak én lettem volna ott, az
én jó frankjaimmal!" És bennünk ne ébredne
fel a szent ösztön, hogy igazságot tegyünk és
Jézust kárpótol juk ezért a sok megbántásért?
Annál is inkább, mert ez misztikus értelemben
egészen a világ végéig folytatódik.

Mit nem szenved Urunk az Oltáriszentség
ben?I ...

Nos, itt az idő, hogy kihoz zuk őt getszemáni
magányából. ahol oly szerényen rejtezkedik és
tűri tovább a sok méltatlanságot, nem ritkán 
mint maga panaszolja - még a neki szentelt
szívektől is ... Kihozzuk Öt, hogy megújítsuk
évről-évre a virágvasárnapi diadalút ját ...

c) Nevezetesen el akarjuk ismertetni Jézust
mindenkivel mint urat és királyt. Hadd hódol
janak neki a fejedelmek, hatóságok, hivatalok,
méltóságok, a katonaság, az intézmények és az
egész népI

Miért is tagadnők meg Jézustól ezt a dicső
séget, amelyet ő annyira megérdemel és amelyre
oly sok jogcíme van? Hiszen ő a királya min
den országnak s az egész világnak. Kérem is
öt az egész körmenet alatt, hogy hassa át most
egész hazámat, annak minden fiát, tagját az
ö lelkével, az alázatosság, szeretet, szelídség s
a szociális igazság szellemével. Legyen ez a
diadalút az ő Szívének diadalútja.

d) Végül még egyet akarunk mi evvel a kör
menettel. Ez is valami annyira emberi és J é
zusnak mégis oly kedves. Meg akarjuk neki
mutatni egész községünket. városunkat, vidé
künket. Hadd lássa házainkat, utcáinkat, terein
ket. Lásd Jézus, itt lakunk mil Ezeken az utcá
kon járunk talán gondteli fővel a hivatalunkba,
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munkahelyűnkre, boltba, gyárba, műhelybe. Itt
járnak gyermekeink az iskolába ...

Aldj meg valamennyiünket! Aldd meg szen
vedőinket, betegeinket, ahogy egykor úton-út
félen vigasztaltál és gyógyítottáI. Aztán térítsd
meg a bűnösöket, a Magdolnákat. Nyisd ki a
lelki vakok szemét. Te megteheted és tedd is
meg kérünk, hogy Szíved mágnesének senki se
tudjon ellenállni.

De megújítom ma jófeltételeimet is. Én már
csak ennek a diadalmas Krisztus Királynak
leszek a vazallusa, híve és katonája. Az én szí
vem is egy öltés legyen abban a szönyegben,
amelyet ma teremtményeid eléd terítenek, érzel
meim: a hála, a szeretet, virágok legyenek, ame
lyeket lábaid elé szórok. Csak neked viruljanak,
csak a te diadalodat emeljék, fokozzák.

Beszélgetés az Úrral, az adott elmélkedési
anyag szerint. Legyen az a hitvallás, hála,
hódolat, odaadás fonalaiból szőve. Jófeltétell
is formálok. Igyekszem ma az ünnepélyes han
gulatot megőrizni és igazán szívböl örülök az
Úr Jézus örömén s győzelmén, ünnepeltetésén.
Mint a méh a virágra, szálljon ma lelkem az
ő tabernákulumához, sőt maradjon ott, amit
gyakori röpimák juttassanak kifejezésre: "AI
dassék és magasztaltassék a legméltóságosabb
Oltáriszentség!"

I Ml. 26, 26. 28. - • II Kor. 11, 23-29. 
• Denz. XII. f. - • Ml. 16, 18.
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ÚRMA' NYOLCADA PÉNTEK

VI

AZ OlTÁRISZEHTSÉG DICSÖSÉGES CSODA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szőveg: "Én
vagyok az élő kenyér, mely mennyből szállottam
alá:"

Második és harmadik előgyakorlat, mint az
előző elmélkedésben.

f. AZ EUCHARISZnA DICSŐSÉGES MEG·
VAlÓSULÁSA A PRÓFÉTAI KÉPEKNEK

Ha az ószövetség - mint Szent Agoston
mondja - méhében hordozta Krisztust, akkor
különösen is gazdag azokban a jóslatokban és
képekben, amelyek az ő jövendő eucharisztikus
jelenlétét s ennek szerepét, célját előkészí
tették.

aj Nevezetesen az ő eucharisztikus jelen
létét gyönyörűen jelképezte a csodálatos felhő
oszlop, amely a pusztában vándorló népet állan
dóan kísérte, vezette. "Az Úr előttük vonult,
hogy mutassa az utat, nappal felhőoszlopban,
éjjel meg tűzoszlopban, hogy vezérelje őket az
úton mind a két napszakban. Sohasem hiány
zék nappal a felhőoszlop, éj jel meg a tűzoszlop
a nép elől:" Minő biztonságérzetet adott ez a
választott népnekI El nem tévedhetünk, hiszen

40



az Úr velünk, Emmanuel! És amikor éjtszakán
kint üvöltő fenevadak futkosták körül a tábort,
vagy ellenség leselkedett ellene, mily biztató
és megnyugtató volt az a tűzbe gyulladt felhő
oszlop, amely mintha csak állandóan azt mon
dotta volna: Ne féljetek! Az Úr van veletek!

Vajjon nem ilyen vigaszos kisérőnk-e
nekünk az élet vándorútjában az euchariszti
kus Jézus?

Amikor normális lelkiállapotban vagyunk, a
szent színek leple csak amolyan ködfátyol, ame
lyen a hit éleslátása mégis csak áthatol. De ami
kor ránk szakad a lelki éjtszaka és külső ellen
ség s a szenvedélyek dühös fenevadjai fenyeget
nek, hogy azéttépjék lelkünket, ilyenkor, ha az
oltár zsámolyához bizalommal borulunk, a
felhőoszlop olykor tüzoszloppá változik. Sok
mindent megértünk az Úr szeretetéböl, jóságá
ból, amiről nyugodt, békés, derült napokban fo
galmunk is alig volt. Igen! A szenvedésben vilá
gosodik meg sokszor előttünk, hogy Isten igenis
törődik velünk. Hiszen íme, ő, a misztíkus szen
vedő állandóan velünk van az Eucharisztiá
ban és osztja sorsunkat.

Jelképe még az Úr eucharisztikus jelen
létének a mannát tartalmazó frigyszekrény is,
amelyből Isten titokzatos módon kormányozta,
védte, sőt büntette is Izraelt. A frigyszekrény
nyel Isten jelenléte volt kapcsolatos. Ezt megint
a felhő szokta jelképezni. "A felhő betöltötte
az Úr házát, úgyhogy a papok nem állhattak
szolgalatba, mert az Úr dicsősége betöltötte az
Úr házát. Mondá ekkor Salamon: Az Úr azt
mondotta, hogy a felhőben akar lakni."s A szö
vetség ládája, felette a kisérő felhővel, jár a
nép előtt, keresi a táborozás számára a leg-
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alkalmasabb helyet. "Valahányszor felemelték
a ládát, azt mondotta Mózes: Kelj fel, Uram,
hadd széledjenek szét ellenségeid, hadd futa
modjanak meg színed elől, kik gyülölnek téged.
Amikor pedig letették, ezt mondotta: Térj visz
sza, Uram, Izrael seregének sokaságához."

"Mindezek pedig előképben történtek meg
velünk és azért irattak meg, hogy okuljunk
belőlük mi, akikhez az idők vége elközelgett...•

A függöny is, amely a szentélyt a szen
tek szentjétől elválasztja,' emlékeztet a szent
színekre, amelyek az oltár titkát leplezik ...

Az a legkisebb részletekre kiterjedő gond.
amellyel Isten mindezt Mózes és a nép elé
rajzolja, figyelmeztet arra a nagy titokra, ame
lyet jelképez s a tiszteletre, amellyel az Eucha
risztiának tartozunk. Ha a jelkép olyan félelme
tesen szent volt, hogy a frigyszekrényt avatat
lan kézzel érintő Oza nyomban halállal lakolt,'
mennyivel nagyobb tisztelet illeti meg a való
ságot, a jelenlévő Istenembert, az Eucharisz
tiát.

b) Az eucharisztikus áldozatot mily fensége
sen jelképezi a titokzatos királyi főpapnak,Mel
kizedeknek kenyér és bor áldozata. Melkizedek
ben már Dávid a Messiás jelképét látja' s
maga Szent Pál is hivatkozik rá, amikor Krísz
tus Urunknak mindenek felett álló papságát ki
emeli, magasztalja.

c) A szentáldozást pedig milyen hüen meg
rajzolja s mintegy előre bejelenti a manna,
amelyről a zsoltár oly magasztosan énekli:
"Mannát hullatott nekik eledelül és mennyei
kenyeret adott nekik, angyalok kenyerét ette
az ember." A Bölcseség könyve pedig azt
mondja róla: "Népedet angyalok eledelével táp-
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láltad, melyben minden gyönyörüség megvolt
és minden íz édessége."?" Ámde mit mondjunk
akkor az isteni valóságról, a minden gyönyörü
séget és édesség forrását tartalmazó Eucharisz
tiáról?

2. ÁZ EUCHARISZTIA DICs6stGE
AZ ÁnéNYEGOúSBEM

Bár az Eucharisztiát szorosan csodának nem
nevezhetjük, mert az átlényegülés s annak kö
vetkezményei érzékeink alá nem esnek, de még
is a Mindenható csodadolgainak valóságos
gyüjteménye és összfoglalata. Igy bizonyos
értelemben elmondhatj uk, hogy a csodák cso
dája.

Hogy csak néhányra rámutassunk: a kenyér
és bor állaga, lényege helyet ad Krisztus testé
nek és vérének. Innen az átlényégülés elneve
zés. De megmaradnak a színek, vagyis a
kenyérnek és bornak érzékeink alá eső összes
tulajdonságai: a szin, íz, szag, súly, kiterjedés
stb. Mint Aquinói Szent Tamás gyönyörű hím
nuszba foglalva megénekli:

Színében bor és kenyérnek
(Jel csak ez, de más a lényeg!)
Drága nagy jók rejlenek.

Ámde mi tartja fenn ezeket a színeket, vagy
minek a színei, tulaj donságai ezek, ha nincs
ott sem kenyér, sem bor? Ez mélységes titok.

Továbbá, bár a test valóságosan test marad,
de mégis tartalmazza, mintegy magához vonja
az egész Krisztust, hasonlóképen a vér is. S
így Krisztus egy marad és osztatlan.
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"Vér bár a bor, test az étel,
Egy is Krisztus, semmi kétely!
Két szín öt nem osztja meg.
Aki veszi, meg nem osztja,
Meg nem töri, nem szakasztja,
Mindenek épen veszik.
Veszi egy és ezrek vészik
S mind egyenlőn kapja részit
Mégis: nem fogyatkozik."

Ehhez járul, hogy Jézus csodálatos módon
kiterjedés nélkül van jelen a Szent Színek alatt
és azok minden részeeskéjében úgy, ahogy a
lélek a testben.

Jelen van Krisztus itt s jelen van a föld
teke számtalan helyén. Itt pihen, amott viszik,
felemelik különböző jelenléte szerint.

Egyszóval, bár ebben a titokban semmi
ellentmondás nincs és semmi olyan, ami az
isteni mindenhatóság körén kívül volna, de el
kell ismerni, hogy Isten itt tudását szinte ki
meríti, hogy szeretetének szolgálatába állítsa.

Elégedjünk meg, hogy Isten szava és Egy
házunk tanúsága előtt száz százalékig meghaj
lunk s a helyett, hogy az értelmünket felülmúló
titkokat kutatnók, áldjuk az Urat, aki ennyire
szeret. Egyébként, ha a szeretet nyitja ki és
tartja nyitva a hitünknek szemét, még sokat lá
tunk majd a leplek mögött és nem szűnünk meg
áldani az Isten jóságát Annyi kétségtelen, hogy
majd egykor boldogságunknak is egyik nagy
kitevője lesz Isten fenséges szeretet-munkáit
szemlélni az Eucharisztiában.
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3. D1CSOStGES .Z EUCHARJSmA A HIT
.....TT.....ELyET T!MASZT

A sok csodánál. amelyet bizonyos értelem
ben az Eucharisztia tartalmaz, mondhatnók,
nagyobb az a hit, amelyet támaszt. Egy ilyen,
értelmünket messze felülmúló titok hittel talál
kozik, éspedig vértanúságra is kész hittel, mil
liárdok részéről. Hisznek benne. nem Afrikának
fétisimádói, hanem az emberiség legműveltebb
jei, elit je.

A nép alig jut tovább a homályos fogalmá
nál, de mégis ebből a titokból él, ez tartja
fenn, ez emeli magasabb kultúrára, ez oltja
beléj e a nemességet s neveli szentté.

A tudós hiába tóri a fejét. Be kell ismernie
vele szemben az emberi ész fogyatékosságál.
De azért térdet hajt és hisz. Mily diadala ez
Istennek az emberi ész felett!

Vajjon ki is találhaUa volna ezt ki?! Isten
táplálékba rejti el magát ... Ki tudta volna ezt
végrehajtani?

De főleg, ki tudta volna a hitet ebben a titok
ban 2000 éven át megtartani és épen megőrizni,
nehogy átmenjen az emberek szemében a meta
forába?

Ki tudná a kevély emberi elméket a hit
édes. bár nehéz igájába hajtani? Valóban, ezt
csakis Isten tehette meg. A hit az Eucharisz
tiában nagyobb és dicsőbb csoda, mint maga
az Eucharisztia.

Beszélgetés az eucharisztikus Krisztussal.
Tehetjük ezt Aquinói Szent Tamás utolérhe

tetlen himnuszával:

Rejtezkedö Istenség, hittel áldalak,
Ki elrejteztél itt bor s kenyér alatt,
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Szívem te előtted megalázkodik,
Mert ha téged szemlél, megfogyatkozik.

Jézus, most csak arcod fátylát láthatom,
Kérlek, add meg nékem, mire szomjazom,
Boldogan láthassam egykor színedet,
És dicsőségedben dicsérhesselek.

1 Jn. 6, 51. - • Exod. 13, 21. 22. - • Kir. 8,
10-12. - • Num. 10, 33-36. - • I Kor. 10, 11.
- • Exod. 16, 33. - 1 II Kir. 6, 7. - 8 109. zs. 4.
- • 77. zs. 24, 25. - 10 Bölcs. 16, 20.



ÚRHAP HYOLCADA

VII

AZ EUCHARISZTIA ÉS AZ EGYHÁZ

SZOMBAT

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg: "Ime,
én veletek vagyok mindennap a vílág végezetéig:"

Másodík előgyakorlat.A katolikus egyházat jel
képezö templom. A szentélyben a díszes taber
nákulum, amelyre az örökmécs vet sugarakat. Az
oltár zsámolyán pap térdel, végzi a szeritség
imádását.

Harmadik előgyakorlat.Kérem a mélységes áhi
tatot az Eucharisztia iránt, egyben a szent, hálás
örömet, hogy a katolikus egyház tagja lehetek.

r, AZ EUCHARISDIA KATOLIKUS
TEMPLOMAIHK KINCSE

Ébresszek magamban nagy tiszteletet és
kegyeletet a katolikus templom iránt. Legyen
bár egyszerű, kis falusi templom, avagy székes
egyház, mindmegannyi Isten háza. Értékét nem
annyira az építkezés teszi, hanem a lakója.

Ha katolikus templomba lépek, mit keresek
először? A tabernákulumot. Hol hajtok térdet?
A tabernákulum előtt. Hol imádkozom leg
szívesebben? A tabernákulum közelében. A
csúcsíves templomok oszlopai, ívei odavezetnek
a tabernákulumhoz, mintha csak a hódolatára
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csoportosulnának. A középpont a tabernáku
lum, illetőleg az abban rejlő Eucharisztia. Ha
a protestánsoktól elidegenített. régi székesegy
házakba lépünk, míntha csak síma minden.
Hiányzik az Úr. A szentély értelmetlen. Nagy
héten is, mikor elviszik az oltárról az Eucha
risztiát, mily szomorú és elhagyott lett, mint
az özvegy a temetés után. Menjünk innen,
mondja valami, keressük fel azt a zugot, ahol
rejtezkedik az Eucharisztia.

Az Eucharisztia tehát a templomok vonzó
ereje. Az teszi szentegyházzá, az konszekrálja
szüntelen. Az Eucharisztia a forrása és ébresz
tője az imáknak, amelyek a templomból az égbe
szállnak.

Mily nagy becsben állott hajdan az ószövet
ségi egyetlen templom, Jahve tabernákuluma,
háza. Mennyire epedt a hívők szíve utánal

Mily messziről elzarándokoltak, hogy ott
imádkozhassanak, s útközben másról sem be
széltek és énekeltek, mint az Úr hajlékáról.

"örvendeztem, mikor azt mondották nekem:
Az Úr házába megyünk:"

De már otthon is epedő szívvel gondolt a
jámbor izraelita az Úr templomára. "Mily kel
lemesek a te hajlékaid, seregek Ura! Sóvárogva
vágyakozik lelkem az Úr udvaraiba. Uj jongva
eped szívem és testem az élő Isten után ... Mily
boldogok, Uram, kik házadban lakhatnak, Té
ged örökkön-örökké magasztalhatnak. Boldog
az az ember, akit Te megsegítesz, mikor szí
vében elhatározza, hogy felmegy a Könnyek
völgyén át (t. i. nehéz utakon) a kitüzött hely
re (az Úr templomába) l'"

Pedig Istenem I mi volt az ószövetségi
templom a legegyszerübb falusi katolikus temp-
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Iomhoz képest, amely az Oltáriszentségnek ad
lakást és a kereszthalált megújító eucharisz
tikus áldozatok színtere l

Itt kissé megállok és megvizsgálom, vajjon
mily tisztelettel lépek az Isten házába? Mily
megilletödéssel és összeszedettséggel vagyok
ott jelen? Vajjon a megszokottság nem kopta
tott-e már sokat le a hitemből? Nem adok-e
ezzel másoknak megütközésre okot?

2. AZ EUCIWtJSZnA A KATOUKUS EGYHÁZ
PAPJAIMAK DISZE. D1CS05tGE

Nincsen rang, méltóság, hatalom a földön,
amelyet a katolikus papéval összemérni le
hetne. Bizonyos mindenhatósággal ruházta fel
öt Isten az anyagi világban. amikor a konszek
rációkor a kenyérnek és bornak állagát meg
semmisíti, a lelki világban, midőn - amit csak
Isten tehet meg, - a bűnöket megbocsátja. De
ezenfelül hatalmat ad neki Isten saját személye
felett is, amikor őt a földre lehozza, áldozatul
bemutatja, osztja, kezeli, gondozza. Viszont
mily dísze és dicsősége magának a katolikus
egyháznak, hogy igazi papjai vannak l

A papnak ezt önmagában is meg kell be
csülnie s az ó titokzatosan nagy rangjához
méltóan kell viselkednie. Akit Isten ilyen szé
dítően magas gyertyatartóra helyezett, annak
nem szabad és nem lehet a világiaknak sza
badságát, vagy inkább szabadosságát meg
irígyelnie, sem pedig sajnálnia, hogy vannak
dolgok, amelyek az ó hivatásával, mélt6ságá
val összeférhetetlenek. Viszont a hivó katolikus
szent tisztelettel tekintsen fel a papra, aki neki
az Eucharisztíát adja, akinek személyét az

4 49



eucharisztikus isteni Fenség mintegy bera
gyogja. Ludwig Pastor br. híres történetíró
dícséréleg említi az olasz népről, hogy mindíg
kűlönbséget tud tenni a pap méltösaga és az
ember közt, aki ezt a méltőságot hordozza.

3. AI EUCHAlISZnA ÉPm KRISZTUSIfAK
MISZnKUS tEsTiT, AZ EGYHAUl

Szinte állandóan természetfeletti légkörben
tartja a hívek lelkét. Szüntelen és hathatósan
fenntartja, fejleszti bennük a meggyőződést,
hogy mindíg a kegyelem állapotában kell él
niök és ebben gyarapodniok. Mert valóban, aki
annyira nem viszi, hogy az Eucharisztia foga
dására állandóan alkalmas legyen, azon a ke
reszténység máz csupán.

1. Az Eucharisztia az, amely a híveket szűn
telen Krisztusba kapcsolja. Ez az egység Krisz
tussal, ha nem is fizikai (amely csakis addig
tart, míg áldozáskor magunkhoz vett színek
meg nem emésztődnek) , de nagyobb, mint csu
pán erkölcsi, aminőben pl. a családtagok van
nak.

Ennek az egységnek gyümőlcsei aztán:
a) az Egyház tagjainak testvéries, szociális

kapcsolata. Mint a kenyér és bor több búza
szemből, illetőleg szőllőszemből lesz, mielőtt
az Eucharisztia anyagává válik, úgy forrasztja
viszont egybe az Eucharisztia a lelkeket. Az
áldoztatóasztalnál lehullik minden korlát,
amely a különböző osztályokat és kasztokat el
választja. Az eucharisztikus lakomának minden
vendége érzi, hogy közös Atya asztalánál van,
és így testvér.

b) Továbbá a Krisztussal való egység, ame-
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lyet az Eucharisztia eszközöl, valami titokzatos
módon hűti, csillapítja a szenvedélyeket, neve
zetesen a testnek rendetlen kívánságait. Teszi
pedig nemcsak az isteni szeretet fe1fokozása
által, hanem egyenesen, a saját erejéből.
Krisztus teste-vére valahogyan nemesíti testün
ket, vérünket, kiemeli az állati ösztönösség lég
köréből, angyaliassá teszi. Örzi az Úr azt a
kunyhót, amelybe gyakorta megszáll és nem
engedi összeomlani, hanem inkább saját maga
számára berendezkedik abban.

2. A második hatása, gyümölcse az Eucha
risztiának a lélek táplálása, éspedig egészen a
testi táplálkozás mintája szerint.

a) Fenntartja tehát, növeli s erősíti a lelki
életet, a megszentelö malasztot.

b) Gyógyítja a kisebb lelki betegségeket. a
bocsánatos bűnöket. Ha legalább annyira bánj uk
azokat, hogy nem tetszenek nekünk, és azok
hoz nem ragaszkodunk, a szentáldozás egyene
sen eltörli azokat. Mint a trienti szent zsinat
tévmentesen tanítja, - a szeritáldozás ellen
szer, amely bennünket a napi hibáktól meg
szabadít és a halálos bűnöktől megóv.'

c) Továbbá mérhetetlen édességgel árasztja
el az Eucharisztia az erre jól felkészült lelket.
Ez a gyönyörérzet a szentáldozáskor néha az
érzéki természetben is tapasztalható, de feltét
lenül megvan a méltóan és jól felkészült lélek
nek öntudatában.

d) Végül a gyakori szentáldozás záloga az
egész különösen dicső és boldog feltámadásnak
és így építője, ily értelemben is, a dicsőséges
egyháznak. Legyen tehát ennek az elmélkedés
nek első gyümölcse a templom, illetőleg ká
polna megbecsülése. Mily elfogultság vesz erőt
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még magasrangú embereken. diplomatakon. sőt
fejedelmeken is, amikor Krisztus földi hely
tartójának, a Szentatyának Icgadöszobajéba
magánkihallgatásra lépnek. Akárhánynak tor
kán akad a szó és nem tudnak hova lenni a
néma meghatottságben. De mi kinek a fogadó
tennébe megyünk? Ki elé lépünk?

Mikor pedig a papot főleg a templomban
látjuk, valami többet lássunk benne az ember
nél. Lássuk benne a második Krisztust, akinek
dolgát végzi, müvét folytatja.

Végül igyekezzünk magunkban olyan szívet
készíteni, amelyben az eucharisztikus Jézus ki
tudja fejteni az Ö szentségi hatásait.

Beszéigelés az Úrral, az adott anyag sze
rint, hálálkodva. kérve, engesztelve. Kérjük ne
vezetesen, hogy eucharisztikus életet tudjunk
élni. Lelkünket, szívünket úgy vigyük mindíg
az Eucharisztia elé, mint a szomjas szivacsot,
hogy minél többet tudjunk magunkba szívni az
Ö szeretetéből, tisztaságából s jó szándékai
ból. Tegyük ezt főképen a szentáldozás utáni
hálaadásban, amely bizonvos fokban az egész
napon keresztül folytatódjék.

I Mt. 28, 20. - 2 121. zs. l. - • 83. zs. 2-7. 
• Trid. XIII. Cap. 2.
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ÚRMAP NYOLCADA
(Pünlra.d ut6ni II. vas6mop)

VIII

,,0 SACRUM CONVIVIUMI"

VASÁRNAP

Első előgyakorlat. Az Egyház imája, amelyet
papjával akkor végeztet, amikor a szentmisén
kívül osztja ki a szentaldozást. ,,0 sacrum convi
vium , . ." "Ó szent vendégség, amelyben Krisztust
élvezzük, szenvedését ünnepeljük. a lélek kegye
lemmel telik meg, s a jövendő megdicsőülés zálo
gát adják nekünk,"

Második előgyakorlat. Elgondolom azt a jele
netet, amidőn Urunk az első szentmise után, ame
lyet az utolsó vacsorán bemutatott, önkezével
áldoztatja meg az apostolokat. Talán először mind
járt Jánost, aki keblére van borulva,

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Úrtól, hogy
töltsön el hő vággyal és nagyrabecsüléssel a szent
áldozás iránt.

•.•0 SZENT VEHOÉGStGl·

A szentáldozás valóban, igazi "vendégség".
Maga Urunk mondja: "Az én testem bizonnyal
étel, és az én vérem bizonnyal ital:"

"Sokan moudogatják manapság: be szerét
ném az Úr Jézusnak termetét, alakját, saruját,
ruháját látnil Ime, hiszen látod öt, érinted öt,
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megeszed öt. És te csak a ruháját akarod
szemlélni? Lám, Ö téged abban a szarencsében
részeltet, hogy nemcsak láthatod, hanem meg
eheted, érintheted, magadhoz veheted Ot."

"Szent vendégség I Valóban szent, mert
szent a vendéglátó házigazda, szent az eledel
és ital. De éppen azért szenteknek kell a ven
dégeknek is lenniök, vagyis a kegyelem állapo
tában a lakomán megjelenniök.

"Sancta sanctis!" "Ne adjátok a szent dol
got ebeknek, se ne vessétek gyöngyeiteket a
sertések elé ,...

"Tehát senki se járuljon ehhez az asztalhoz
lomhán és unalommal, hanem örvendezve, buz
galommal és lelkesedve. Ha a zsidók (az Egyip
tomból való kiköltözéskor) állva, útra készen,
a lábra sarut öltve, vándorbottal a kézben,
sietve élvezték a bárányt, neked annál szorgo
sabbnak kell lenned. Azok ugyanis csak Palesz
tinába készültek, s azért öltötték magukra a
vándorruhát, neked azonban a mennyországba
kell utaznod. Tehát mindenben nagyon éber
nek kell lenned, mert nem kis büntetés fenye
geti azokat, akik méltatlanul áldoznak. Gon
dold csak, mennyire Ielháborodol az áruló
Júdás s azok ellen, akik az Urat megfeszítet
ték, ám légy rajta, nehogy te is vétkezzél az
Úr teste és vére ellen... Mily tisztának kell
annak lennie, aki ily áldozatot élvez l Nem
kell-e napsugárnál is fényesebbnek lennie annak
a kéznek, amely ezt a testet osztja? Annak a
szájnak, amely ezzel a lelki tűzzel telik meg?
Annak a nyelvnek, amely ily rettentő vértől
piroslik? Gondold csak meg, mekkora kitün
tetés ért tégedI Mily asztalhoz vagy hivatalos l
Akinek látása még az angyalokat is borzalom-
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mal tölti el, úgyhogy alig mernek reá pillan
tani, nehogy a ragyogása megvakítsa őket.
ugyanaz táplál téged, azzal egyesülsz, azzal
lész egy testté. "Ki tudná elmondani az Úr
nagy tetteit? Ki tudná elbeszélni minden dicső
művét?" Mely pásztor táplálja juhait tulajdon
vérével? De mit mondok, pásztor? Akárhány
anya is gyermekét, akit fájdalommal hozott a
világra, dajkával tápláltatja. Ö ezt nem tudja
elviselni. Ö tulajdon vérével táplál minket és
így olvaszt egészen magába.!"

Az Eucharisztia tehát végtelenűl szeni és
megbecsülendő lakoma I

2. .AMELYBEH KRISZTUST tLVEZZUK·

Urunk biztosít minket erről: "A kenyér.
melyet én adok, az én testem a világ éle
téért...• Tehát ugyanaz, amelyet én a világ
életéért odaadtam. E végből Krisztus csak
ugyan nem kenyeret, nem jelképet adott. ha
nem önmagát. Hallgassuk erre vonatkozólag
az Eucharisztia egyik legnagyobb klassziku
sának, Jeruzsálemi Szent Cirillnek szavait:'
"Szent Pál igéi túl bőven elégségesek. hogy
bennünket a hitben megerősítsenek aziránt,
hogy Krisztussal úgyszólván közös lesz tes
tünk s vérünk ...• Ha tehát Krisztus azt
mondja a kenyérről: "Ez az én testem", ki mer
akkor ebben kételkedni és ha nyomatékosan
kijelenti: "Ez az én vérem". lesz-e valaki, aki
ezt kétségbe meri vonni s azt állítani, hogy ez
nem az ő vére?

A vizet hajdanában a galileai Kánában borrá
változtatta, amely valamelyes rokonságban
van már a vérrel, és őt kevésbbé hitelre mél-
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tónak ítéled, amikor a bort viszont a saját
vérévé változtatja?.. A kenyérszin alatt
tehát testét, a borszin alatt pedig vérét adja
nekünk, hogy amikor élvezzük őt, részesei
legyünk testének és vérének. Igy leszünk
.Krísztus-bcrdoeök", mikor őt magunkban hor
dozzuk. igy leszünk Szent Péter igéi sze
rint "az isteni természetnek részesei." - Igy
beszél Szent Cirill már a negyedik században.
És senki neki ellent nem mond. Mindenki
tudja, hogy ez az egész Egyház hivatalos tana.
S vajjon - ahogy a protestánsok állitják 
az átlényegülés csak a késő századoknak volna
akitalálása ?

3. KRISZTUS SZEHYDUb OHII!PEUtIK

Az Oltáriszentség valóban Krisztus Urunk
szenvedéseinek igazi emléke, sőt misztikus
folytatása. Utal erre már az is, hogy szenve
dése előestéjén, a búcsúzáskor alapitja azt az
Űdvözitő eme igékkel: "Ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre I'" Még világosabbak ez
ügyben Szent Pál szavai: "Valahányszor ezt
a kenyeret eszitek és ezt a kelyhet isszátok,
az Úr halálát hirdetitek. mig el nem jő,"" Szent
Gaudentius szépen rámutat ennek végső okára
is. amikor egyik beszédében kifejti: •.Krisz
tus (az Eucharisztia által) állandósitani akarta
jótéteményeit. Azt akarta, hogy az ő szent
vére lelkünket szenvedésének bemutatása ál
tal gyógyitsa, hogy az ő szenvedése szüntelen
előttünk álljon, azt szinte kezünkön hordoz
zuk. ajkunkkal, szfvünkkel fogadjuk s igy meg
váltásunk emléke kitörölhetetlen benyomást
tegyen ránk,''''
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Maga az Egyház is az Oltáriszentségről
liturgikus imájában azt mondja, hogy abban
Urunk kínszenvedése emlékét hagyta szá
munkra hátra. Nem felelnénk meg tehát Jézus
Krisztus és az Egyház szándékának, ha szent
misétől, szentáldozástól Urunk áldott szenve
désének és halálának emlékét elválasztanók.

4. .. LUK KrGYILB4MR TRlK MIG-

A lélek a szentáldozásban csakugyan 
ha kellő előkészülettel fogadjuk - szinte szí
nültig megtelik a kegyelem tengerével. A meg
szentelö malaszt hatalmasan gyarapszik ben
nünk. éspedig inkább, mint bármely más szent
ség által, mert ezt Urunk ebből a célból alapítja.
A bocsánatos bűnök leolvadnak, a rendetlen
hajlamok megjuhászodnak s az ember új ked
vet és lendületet kap a jóra.

.Krisztus a mi pohárnokunk, - mondja
Szent Ciprián - a kelyhet nyujtja nekünk s
azt akarja, hogy ezzel a vérrel mi necsak
kívülről kenjük meg magunkat (mint hajdan
a húsvéti bárány vérével az ajtófélfákat ken
ték meg), hanem bensőleg hintsük és erősít
sük meg vele a lelkünket. Ennek a mennyei
orvosszemek mindenen átható ereje ugyanis
hivatva van száműzni, helyreütni mindazt, ami
az elmult életünkben testünknek. lelkünknek
ártott."1'

Aranyszájú Szent János szerint "a szent
asztaltól, mint tűzet lehelő oroszlánok távo
zunk és rettenetesek vagyunk az ördögre
nézve","

Alexandriai Szent Cirill ugyancsak már a
negyedik században azt mondja, hogy mikor
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Krisztussal a szentáldozásban mint két viasz
gyertya összeolvadunk, ez a szentség nemcsak
a halált (halálos bűnt), hanem a betegséget
(bocsánatos bűnt) is elűzi. Míg csak Krisztus
velünk, bennünk van, tagjainknak dühöngő
törvényét [ösztönősségét] csitítja, a jámbor
ságot növeli, a lelki zavarokat irtja, a gyen
gélkedéseket gyógyítja, ami zúzódott, kija
vítja." Mikor áldoztam, elmondhatom a Zsoltá
rossal: "Uram, én erősségem, menedékem
és megszabadítóm. Én Istenem. segítségem,
kiben reménykedem. Oltalmazóm, megmentő
szarvam.'?"

És áldozás után így szólhatok: "Énekelek
az Úrnak, ki jót tesz velem s a fölséges Úr
nevét zsoltárral dícsérem.?"

5. .A JöVEIlDO DICSOsiG
ZÁLOGÁT ADJÁK "lKOHK-

Hajdanában egy jámbor asszony, hallgatva
Jézus prédikációját, felkiáltott: "Boldog a
rnéh, mely téged hordozott!"" Illik az ige a
méltóan áldozóra is. Boldog a kebel, amely
téged hordoz I Már csak azért is, mert a szerit
áldozás eltölt reménységgel s biztosit ja szá
munkra a dicsőséges, örök életet s a boldog
feltámadást. "Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, annak örök élete vagyon, és én
feltámasztom őt az utolsó napon.'?'

A Szentatyák is az Eucharisztiát mint a
halhatatlanság orvosságát és a halál ellenmár
gét magasztalják. Akarsz tehát az égbe jutni?
Aldozzál! Akarsz a sírból dicsően feltámadni?
Aldozzáll .

Vessed meg azokat az elavult ellenvetése-
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ket, amelyek a szent vendégségtől talán még
visszatartanak, s amelyeket az Úr a mai evan
géliumban oly plasztikusan felsoroltat: "Föl
det vettem. és ki kell mennem megnézni azt.
öt iga ökröt vettem és megyek kipróbálni azo
kat, feleséget vettem, azért nem mehetek. "l'

Szóval döntsük le azokat a korlátokat, ame
lyeket a kevélység. kapzsiság és érzékiség a
napi szentáldozás elé esetleg állít. Meniünk,
vágyva menjünk, ahova az Úr valamennyiönket
meghív J Menjünk hő vággyal! Mert az Úr az
"Éhezöket tölti be jókkal .. :'2O "Nyisd csak ki
szájadat. hadd töltsem meg!'?' "Még ha a ki
vont kardok egész során, vagy izzó szénparázs
felett kellene is átmennem a szentostya foga
dására ... nem maradnék er'. mondja Szent
Teréz. Ó bár eszközölne ki számunkra ez a
nagy Szent hasonló epedést! ...

Beszélgetés az Úrral. Kérem öt, hogy en
gem is hívjon meg az Ö asztalához. Bár magam
is koldusnak, bénának, vaknak és sántának ér
zem magamat," de hiszen Ö éppen ilyenekért
küldte szolgáít, hogy "megteljék az ő háza .....
Ha nem akarnék jönni, ha visszatartana a ké
nyelemszeretet vagy aggályosság, ám kénysze
ríts Uram hozzád járulni a szeretet szent erő
szakával.

De rajta is leszek, hogyaviszontszeretet
irántad engem átöltöztessen, s megadja azt a
díszruhát, amely méltó a Te asztalodhoz, amely
hitből, reményböl, szeretetből, bünbánatból és
vágyódásból Te utánad - van ősszeszőve. És
aztán igyekszem ezt a díszruhát le nem vetni.
Hiszen én nem vendéged, hanem háznéped és
állandó asztaltársad vagyok ...
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ÚRMAP NYOLCADA

IX

.PIE PELlCANEf"

"mO

Első előgyakorlat. A szentírási szöveg: ..Sze
retett engem és önmagát adta értem."

Második előgyakorlat. Elgondolom a rege által
elém festett képet, amelynek ugyan a természet
rajzban nincs semmi alapja, de pompásan kifejezö
voltánál fogva az eucharisztikus Jézusnak szim
bolumát igazán és méltán alkothatja. A pelikán,
ez a nagy fehér madár, fészkét a parti szildák
egyikére rakja és fiókáival népesiti be. Mikor
pedig a tenger messze területen befagyott és igy
az anyamadár kicsinyeit másként táplálni nem
tudja, tulajdon keblét tépi fel csőrével és a ki
csorgó vérét nyujtja táplálékul azoknak.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
az ő isteni, utánozhatatlan áldozatkészsége ébresz
sze fel bennem is az áldozatos lelkületet, amely
állandóan az ő szent testéből és véréből táplál
kozzék.

l. A JELKtp ALKALMAZÁSA

Ki ne ismerne rá a pelikánban az Úr Jézus
képére. aki a világnak jeges tengerén a parti
sziklák egyikén. Péteren. a köszálon, építé fel
fészkét, az Egyházat, amelybe minket a szent
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keresztség által, mint fiókáit helyezett s abban
ápol és dédelget. És, hogy éhen ne vesszü nk,
"önmagát adja értünk" a kereszten és oltáron.
Az Eucharisztiában testével és vérével etet és
itat. De lehetséges-e ez? Az ő végtelen bölcse
ségének és hatalmának sikerült az útját, möd
ját megtalálnia. "Én vagyok az élő kenyér,
mely mennyből szállott alá."

Mily nagy utakat kellett e végből megtennlel
Először le kellett az égből szállania és

Istensége "alakját" magáról mintegy leöltenie,
magát, mint az Apostol mondja, az isteni fény
ből és dicsőségből kiüresítenie, aztán szolgai
alakot magára vennie,' hogya véres áldozatot
értünk bemutathassa.

Megtette ezt értünk, amikor még a bűn
szörnyű örvénye választott el minket töle és
így ellenségei voltunk. Pedig a barátjáért is
alig hal meg valaki. Ű ellenségeiért tette meg
azt.'

De még az sem volt elég. A szolgaalakot
is úgy módosítja, emberi természetünkhöz úgy
alkalmazza, hogy annak táplálékául szolgál
hasson. Ilyenre még gondolni is örültség volna
s igényelni szörnyű felségsértés. De íme, Isten
mennyire felülmúlja minden okosságunkat és
vágyainkat. Testével, lelkével, istenségével és
emberségével felajánlja magát táplálékul, hogy
így magához felemeljen s valahogyan megiste
nitsen.

2. MIT JUElfT EZ SZÁMUHKRA ,

al Végtelen ezerencséil Már az 'nagy sze
rencse, ha a király koldusgyermeket örökbe
fogad, adoptál és gyermekévé avat. Ezt teszi
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Isten a megszentelö malaszt által. Szent János
evangélista méltán kiált fel álmélkodva: "Lássá
tok, minő szeretetet tanúsított irántunk az
Atya, hogy Isten fiainak neveztessünk és azok
is vagyunk:'· De még ez sem volt neki elég.
Szerencsénket azzal a hallatlan kegyelemmel
tetézte, hogy anyánk is lett, aki tulajdon tes
téből épít fel minket.

b) Mily kincset jelent nekünk az Eucha
risztia! Minő más eledelt nyujt Ö nekünk, mint
a földi szülö ad gyermekeinek. Az atya, anya
ételt nyujt, amelyet a föld termett. Isten pedig
a föld és ég közös gyümölcsével etet minket.
Mi ehhez a kincshez képest a világ összes
gazdagsága? Az ókorban egy tobzódó királynö,
Kleopátra, mesés értékű igazgyöngyét ecetben
feloldva egy kortyban kiitta. A falat, amelyet
mi kapunk a szent vendégségben, a világ ősz
szes igazgyöngyénél és kincsénél hasonlíthatat
lanul többet ér, ..Szeretett engem és önmagát
adta értem,"

c) Minő erőforrást jelent számomra az
Eucharisztia! Isteni, tehát hősi vért olt
ereinkbe.

«] Megerősíti bennünk a hitet. Kigyógyít
abból a kétkedésből, abból a modern vérsze
génységböl. amellyel főleg a folyton kutatő, de
az igazság ismeretére soha el nem jutó pro
testantizmus mételyezte meg a kereszténység
légkörét. A hit ajándék. Ki adná ezt inkább,
mint "a hit szerzöje"." A konszekráló pap hir
telen félbeszakítja az átváltoztató szavakat és
közbeszövi: ..mysterium fidei r'. "a hitnek
titka", Valóban. ez az Eucharisztia! Azt hinné
az ember, hogy lerontja az észszerű hitet. Ime.

63



éppen ellenkezőleg, kigyujt ja azt. A vakoskodó
emmausi tanítványok is "a kenyérszegésben is
merték meg öt".'
. Ma is a kiválóságok megtérésének korsza
kában, a konvertiták és prozeliták legjavát az
Eucharisztia vezérelte, vonzotta az igazság út
jára.

(J) Megerősíti az akaratunkat. Kortársaink
ban oly kevés az akaraterő. Igen sokan nem
csak nem tudnak, de nem is akarnak akarni.
Pedig Jézus mindent az akarattől tett függővé.
"Ha be akarsz menni az életre .. :', "ha töké
letes akarsz lenni .. :'. Csattanósan mondja
Szent Agoston is: "Ime, ha mosi akarok. nyom
ban Jézus barátja lJagyok." "Kezdjünk el azért
akarni, nehogy mikor már későn lesz, érjen a
szemrehányás: "Hányszor akartam... és te
nem akartad .. ,".

Tekintsünk hősi keresztény vértanú őseink
re. Hogyan tudtak ők akarni! Pedig ugyanab
ból a húsból és vérből voltak, mint mi, de
pelikánfiak módjára hűségesen és állhatatosan
szívták magukba a hősi vért az isteni oldalból.
Vajjon megtagadhatná-e az akaratunkat támo
gató bőséges kegyelmet az, aki hivogat, kér és
fenyeget, hogy hozzá járuljunk: "Irgalmas és
kegyes az Úr: eledelt adott azoknak, akik öt
félik,""

r) Megerősít az Eucharisztia főleg a tisz
taságban. Visszafojtja bennünk a rendetlen kí
vánságokat. Ez egyik elsőrendű célja. Nem any
nyira a kísértéseket szünteti meg, habár azokat
is csitítja, hanem elveszi azok élét, nehogy a
lélek elevenjébe, ahol a beleegyezés végbe
megy, hatoljanak.

Érzéseinket szemérmességre neveli, szok-
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tatja. idomítja. Márpedig e nélkül bajos volna
soká tisztának maradni. "Ha nem az Úr őrzi
a várost, öre hasztalan virraszt felette,'?' F ö
képen pedig a bűn sebesültjei ezt az orvos
ságot nem nélkülözhetik. Tartsanak ki a szent
áldozásban, amíg bírnak és hamarosan elkövet
kezik, hogy már állandóan bírnak... Talán
nem véletlenül éppen Szent Magdolna napján
imádkozik így Egyházunk a misében a szent
áldozás után: "Vettük Uram az egyetlen gyó
gyító orvosságot, testedet és drága véredet .. :'

3. KÖVETKEZTETÉSEK

Kiket jelképeznek azok a pelikánfiak, ha
nem minket? És íme, figyeljük csak meg, minö
éhséggel és szomjúsággal törtetnek azok az
anyai kebelre, ahonnan életet remélnek. És mi
csak közönnyel, csupa szokásból járuljunk az
isteni Pelikánhoz? Indítsunk legalább akara
tunkban vágyat és buzgalmat, míg csak majd ez
át nem árad az érzéki természetünkbe is. Vagy
csak akkor akarunk a tűzhelyhez járulni, amikor
már amúgy is melegünk van?

Hogy pedig az akaratunkba meleget ébresz
szünk, ám elmélkedjünk. De gondosan és be
hatóan. Nem vadászva a szebbnél-szebb gondo
latokra. hanem egy-egy gondolat mélyébe ha
tolva: "Szívem bensömben felhevült, s mikor
elmélkedtem, lángra gyulladt lelkem.'?'

Aztán csak tartsak ki a szentáldozásban. A
Jezabel bosszúja elöl menekülö Illés próféta
is, a sok üldözés, csalódás folytán életüntan
ül le a borókafenyö árnyékába. és "azt kíváná
magának. hogy haljon meg. Igy szóla: Elég

5 65



volt, Uram, vedd el életemet, mert én sem va
gyok jobb, mint atyáim."

Elaludt. Kétszer is felébreszti az angyal:
"Kelj fel és egyéU.... és mikor engedelmeskedik,
és másodszor is "evék és ivék", ennek az étel
nek az erejével negyven nap és negyven éjjel
méne, egészen az Isten hegyéig .. ,"10

"Mondá neki Jézus: Menj és te is hasonló
képen cselekedjél}. :'..

Beszélgetés az Úrral, az isteni Pelikánnal.
Tehetjük azt Aquinói Szent Tamás szép him
nuszával:

Kegyes Pelikánunk, égi szeretel,
Véredben tisztátlant, moss meg engemell
Egy cseppje elég, ha mérlegre hull
Az egész világnak váltságául.
Jézus, most csak arcod fátylát láthatom,
Kérlek, add meg nekem, mire szomjazom:
Boldogan láthassam egykor színedet,
És dicsőségedben dícsérhesselek. Amen.

, Gal. 2, 20. - • Jn. 6, 51. - • V. ö. Fil. 2,
5-7. -' V. ö. Fil. 5, 7-10. - • I Jn. 3, 1. -' Zsid.
12, 2. - T V. ö. Lk. 23, 35. - 8 Mt. 19, 17-21.
_ 8 Lk. 13, 34. _ l. 110. zsolt. 4, 5. _ 11 126. zsolt.
1. - IZ 38. zsolt. 4. - " III Kir. 19, 14. -" U. o.
5. - II U. o. 6, 8. - " Lk. 10. 37.
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X

A SZENTÁLDOZÁS VIGASZTALÓ ÉS ÁTALAKITÓ
EREJE

Első előgyakorlat. A Szeritírás szövege: "Boldo
gok, akik a Bárány menyegzös lakomájára hivata
losak."

Második előgyakorlat. Elgondolom magamat az
utolsó vacsorán Szent János evangélista helyzeté
ben, amikor az Úr Jézus kebelén élvezi első
szentáldozása mérhetetlen gyönyörét, kegyelmét.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
odaadásom s szívtisztaságom által alkalmas alanya
legyek a szentáldozás átalakító erejének.

1. A SZENtÁLDOZÁS GYÖNvORE

Ami a földet számomra föképen a számkive
tés helyévé teszi. ez mulandó életünknek hár
mas nyomorúsága: az elhagyatottság, a szükség
és a bajok okozta szomorúság.

Élhetek bár köröttem nyüzsgö embertömeg
között, mégis nagyon, de nagyon elhagyatott
nak érezhetem magamat. Hiszen ezek az embe
rek többnyire nem értenek meg engem. Olyan
vagyok köztük, mint a sziget a tengerben, mint
az oázis a sivatag ölén. És az egyedüllét, el
hagyatottság érzete oly nyomasztó. A hideg,
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amely környékez, oly fagyasztó. De mennyire
érzem, hogy szeretetre van teremtve a szívem!
S ha azt nem kapja meg, mérhetetlen árva lett.

De meg aztán érzem, hogy mennyi mindenre
volna leginkább lelkemnek szüksége, mennyi,
amit nélkülözni kénytelen. És nem látok sehol
segélylorrast.

Mindezekhez járulhatnak a testi-lelki szen
vedések is.

Mind a háromnak legjobb orvossága a szent
áldozás. összehoz a vigasztalások ősforrásával.
Isten ugyan mindent áthat állandóan, természe
tes módon, szükségképen jelenlétével; termé
szetfeletti módon is jelen van a malasztos lélek
ben. A szentáldozásban azonban az Istenember
száll belém. És érzem, hogy ez kell nekem s
ez való nekem. Hiszen én is ember vagyok. A
szentáldozás visszaadja azt nekem, akit az
apostolok oly fájdalommal láttak távozni. A
nélkül, hogy hitem érdemétől megfosztana, jön
hozzám és oly bensőséges érintkezésbe lép
velem, aminőre példa nincs, hasonlat nincs az
egész természetben. Elárasztja szellememet, át
itatja azt. Megért engem, mint olyan kevesen a
világon. Helyesli, méltányolja minden jószán
dékú tervemet, gondolatomat, megbocsátja ki
siklásomat, botlásomat s közli velem szíve kin
cseit. "örvend is szívem, ujjong is a nyelvem,
sőt testem is reménységben pihen",' amikor
megáldoztam.

Számkivetett lelkem végre kedves, nyájas,
barátságos otthonára lelt. Ott van, ahol szere
tik. Minden képességem, vágyam megpihenhet
itt.

Jön aztán a Gazdag, akiben minden bőven,
túlbőven megvan. ami nálam, bennem hiány-
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zik, Jövetelének egyetlen célja az én gazdagí
tásom, boldogításom. Most aztán csakugyan
igazsággal mondhatom el: "Gazdag vagyok és
igen sok kincsem van és semmire sem szoru
lok," "Te vagy az én Istenem. Náladnál na
gyobb javam nincsen." Hiszen ő még a nélkü
lözést és szegénységet is gazdagsággá változ
tatja,

Jön a Vigasztaló: "Ti sírtok és jajgattok ...
ti szomorkodtok, de a ti szomorúságtok örömre
fordul", csak áldozzatok! .. , "és örvendeni fog
szívetek és örömötöket senki sem veszi el tőle
tek"..

Elöize ez annak, amikor "Isten majd letőröl
szemünkböl minden könnyet és halál nem
leszen többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fáj
dalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak"."

Miért is: "Aki szomjazik, jöjjön, és aki
akarja, vegye az élet vizét ingyen, II: Amen!
Jöjj el Uram, Jézus!'

2. A SI00ÁlDOZÁS ÁTALAKITO ERDE

"Amint. " én élek az Atya által, úgy aki
eszik engem, az is él én á ltalam.?" Mélyértelmű
szavak! Amint a teljes Szenthéromsagban az
élet örök forrása az Atya, aki isteni természetét
fenntartás nélkül, teljes egészében közli a Fiú
val, aki tehát éppen ezért "az Atya által él",
éppúgy a méltóan áldozó, akivel az Úr Jézus
közli testét, lelkét, életét, él a Fiú által. A
viszony tehát az Úr szavai szerint az áldozó
ember és Jézus közt hasonló, mint a Fiú és az
Atya közt. Amint a Fiú létét, életét, minden
boldogságát az Atyából mertti, úgy merítjük
mi ugyanazt az Istenemberböl, Jézus Krisztus-

69



ból. Képzelhető-e nagyobb kitüntetés teremt
ményre nézve? Ó, mily fenségesek Isten gon
dolatai rólunk, tervei felőlünk! Azt akarja.
hogy mi az ő isteni életéből meritsünk életet.
éljük őt. A saját életébe akar bennünket bele
olvasztani. Mekkora szeretet! Tudatára ébred
tem-e már ennek valaha?

3. KövnKEzmésEK

al A természetes és természetfeletti rendnek
általános törvénye az, hogy mindíg a magasabb
rendű lény hasonitja át magába az alacso
nyabbrendűt, ha azzal egyesül. Igy a szervet
len és szerves növényi, állati anyag bennünk
emberi testté lesz, amikor azokkal táplálkozunk.
Mikor áldozunk, akkor meg Krisztus, aki vég
telenül magasabb rendű lény, mint mi vagyunk,
hasonít át önmagába. Valamiképen megistenít.
Ha szabadna tehát magunkat így kifejezni, in
kább ő az, aki minket megeszik. nem pedig
mi öt.

Már ha csak előtte térdelünk és magunkat
neki. mint valami fényképező készüléknek ex
ponáljuk, ez a minket átalakító, minket meg
emésztő folyamat megkezdődik. Mi lassan az
isteni mintához hasonulunk. De mikor áldo
zunk. ez a minket átalakító, megemésztő munka
hatalmas lendületet vesz, s most már magának
a léleknek belsejéből indul ki, amelyet az Úr
foglalt le. Igy aztán gondolat- és érzületvilá
gunk lassan az övéhez válik hasonlóvá. Mind
szelídebbek. alázatosabbak és tisztábbak le
szünk. Lassankint mindjobban megvalósul ben
nünk az, amit a mennyei Atya oly forrón
óhajt: hogy t. i. "hasonlók legyünk Fia formá-
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jához"." Minthogy pedig Isten általában min
den munkájához teremtményei közreműködését
kívánja felhasználni, azért nekünk is rajta kell
lennünk, hogy ez a Jézusba való felszívódás
minél hamarabb és minél alaposabban menjen
végbe. Hárítsuk el tehát e végből az akadályo
kat, küzdve a természet rendetlen hajlamai el
len. Aztán adjuk magunkat oda munkába az
Úr Jézusnak. Kérdezzük meg gyakran tőle,
hogy hasonlítunk-e már hozzá? Tetszünk-e már
neki? Meg van-e velünk elégedve?

b) Minden szentáldozásból nagyobb szere
tetet kell magunkkal hoznunk Isten iránt. Ez
a szeretet szorítsa háttérbe egyéb vonzalmun
kat, irtson ki szívünkböl minden egyéb szere
tetet, amelyet az Isten-szeretettel nem lehet
összeegyeztetni.

c) Viszont fejlessze ki bennünk az Úr Jézus
szívére oly jellemző igazi testvéri és felebaráti
szeretetet.

Ez kétségkívül az Úr Jézusnak igazi és leg
Iöbb szándéka a szentáldozással. A tüz termé
szeténél fogva gyujtani, melegítení, terjeszkedni
akar. Amint ezt a tulajdonságát nem érvénye
síti, ez azt jelenti. hogy már ki is aludt.

Az Úr Jézus szeretetét ..abból ismertük meg,
hogy Ö életét adta miérettünk, tehát nekünk
is kell életünket adnunk testvéreinkért","

Vizsgáljuk meg azért szentáldozás után
szívünket, vajjon jelent-e az bennünk több sze
retetet, több elnézést, több türelmet testvére
inkkel szemben? Ha nem, ám keressük okát!
S ezt bizonyosan nem a táplálékban, hanem a
táplálkozóban találjuk meg.

Beszélgetés az Úrral. Kérjük öt, gyógyítson
ki bennünket hibáinkból, főleg a ..világias'" ön-
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szeretetből. Az isteni Bölcseség, aki te vagy,
Ó Uram. a Szentírás lapjain "a döréknek izen
te: jertek. egyétek étkemet, és igyatok a bor
ból. melyet nektek elegyítettem. Hagyjatok fel
az együgyüséggel. hogy élhessetek, és járjatok
a belátás útjain"." Ó gyógyíts ki engem is
minden döreségből és taníts meg az egyedül
igazi bölcseségre, amely nem egyéb, mint téged
mindenekfelett szeretni. Ezt a gyógyító szere
tetet hozza szívembe és gyarapítja állandóan
a Te gyönyörüséges és átalakító vendégseged.

I Jel. k. 19, 9. - ' 15. zs. 9. - 3 Jel. k. 3, 17. 
• 15. zs. 2. - s V. ö. Jn. 16, 20-22. - • Jel. k.
21, 4. - ' Jel. k. 22, 17. - • Jel. k. 22, 20. 
• Jn. 6, 58. - " Róm. 8, 29. - " l Jn. 3, 16. 
ra Péld. 9. 5--6.
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ÚRNAP NYOLCADA SIERDA

XI

AZ EUCHARISZTIA AZ EGYHÁZ ÁLDOZATOS
SZERETETÉNEK ÉBRESZTÓ'E

Előgyakorlatok, mint az előző elmélkedésben.

1. AZ EGYHÁZ SzeRET

Az Egyház sorsa, története, mint Szent
Agoston "Az Isten városáról" írt könyvében
kifejtette, kettős elemből tevődik össze: a vi
lág üldözi és Isten vigasztalja. Élete áldozal.
Szépen alkalmazhatók rá a Próféta szavai:
"Miért vörös (a vértől) ruházatod és ruháid
miért olyanok, mint a sajtóban taposöké?"

Az áldozatban viszont kettő az alkotórész:
a szereiei és a szenuedés. Rámutat erre már az
Egyháznak misztikus eredete is. A Szentatyák
szerint ugyanis abból a vérből és vízből szűle
tett, amely a kereszten kimült Jegyesének 01
dalsebéből eredt. A vér ugyanis az Eucharisz
Hát, a víz pedig a keresztséget jelenti. Már
pedig e kettöböl alakul ki az Egyház. Ha tehát
származását a vérző vőlegénye megtört szívéig
viheti vissza, világos, hogya szerétet és szen
védés vonásait drága örökségképen kapta.

Az Egyház ezeret. Jártában-keltében szűn
telen a szaretet rózsáit hinti, utánozva Meste-
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rét, "aki körüljárt, jót cselekedvén": Az üd
vözítő mintegy intonálta a szeretet dalát és az
egyháza végigdalolja .azt minden időkön át. Az
Egyház nagyon jól tudja, hogy kiket bízott rá
Isten. Az emberiséget, amelyről meg van írva:
"Nagy vesződség jutott minden embernek, és
súlyos iga Adám Fiainak." Azért - habár misz
sziója elsősorban a lelkek megmentésére szól,
de a mulandó bajok, a testi nyomor enyhítése
érdekében is annyit tesz, mintha csak ez volna
a legfőbb feladata. A szegényügy az Egyház
nak mindíg szívűgve volt. Nincs is testi-lelki
szenvedés, amelynek megsegítéséről, mint kez
deményező és intézményesen ne gondoskodott
volna.

Mily titokzatos meleg árad ki az Egyház
ból, mely szűnös-szűntelen új tavaszt fakaszt!
Ennek a melegnek a forrása pedig az Egyház
szíve, az Eucharisztia. Nem is eredhetne más
honnan, mint abból a köztünk dobogó szlvböl,
amelyről kottázta Szent Pál a szeretet dics
himnuszát: "A szerétet türelmes, nyájas, a sze
retet nem féltékeny... nem keresi a magáét,
nem gerjed haragra, ... mindent eltűr, mindent
elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A sze
retet soha meg nem szűnik." Miért is ekkora
s ilyen szeretet nincs is, nem is lehet másutt,
mint ahol van Eucharisztia.

2. AZ EGYHÁZ SZENVED

Azok a szívszaggató szemrehányások, ame
lyeket az Egyház nagypénteken a szenvedö
Jézus ajkára ad, az Ú. n. Improperiák, volta
képen magának az Egyháznak panaszai. Meny
nyit tett és tesz az emberiségért, egyes orszá-
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gokért, nemzetekért! És mi a köszönet? Látjuk
világszerte, de leginkább manapság Németor
szágban, Mexikóban és egyebütt. Jóllehet ezek
a népek egész kultúrájukat az Egyháznak kö
szönik.

A szeretetből, szenvedésből aztán egy érde
kes vonás alakul ki az Egyház arculatán: Bizo
nyos isteni derű és mosoly.

Az Egyház mindíg biztos öntudattal és
vigaszosan tekint a jövö elé. Nem kételkedik
végső győzelmében. Mikor a világ már gyász
dalt zeng felette, ő felemeli fejét, s a halhatat
lan életének örőmmel teli érzetével s szána
lommal tekint ellenségeire, akik máris elpusz
tultak. a porba hullottak és megalázottan lép
tek le a történelem színpad járól. Igy járt az
Egyház valamennyi üldözője s így jár a jövő
ben is. Az Egyház pedig nem szűnik meg hálát
adni Istennek: "Énekeljünk az Úrnak, mert fen
ségeset művelt, a lovat és rajta ülőt a tengerbe
vetette. Az Úré az én erőm és dicsérő énekem,
Ö lett az én menekvésem, Ö az én Istenem, hadd
dicsöítseml" Ahol üldözik az Egyházat. ott
terjed, ott termi legnagyobb fiait, ott hódít
legtöbb lelket! ...

Mindennek titka ismét csak az Eucharisztia.
Nevezetesen a szentmiseáldozat. Ez leheli ál
landóan az Egyházba a mártírszellemet, főleg
az elhatározást, hogy engedelmes, áldozatos
lesz, mint Mestere és hogy gyennekeiért kész
mindenre.

3. Al EGYH!Z MI VAGYUNK

Az Egyház azonban nem elvont fogalom. Az
Egyház mi vagyunk. Hogy az Egyházban meny-
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nyire él és virágzik az áldozatos szeretet, attól
függ, hogy mennyire hódít az teret miben
nünk. Ezen fordul meg a mi egyéni tökéletes
ségünk és életszentségünk.

Vessük fel tehát magunkban a kérdést, vaj
jon mennyire él bennem az áldozatos lélek, az
áldozatos akarat, a tett? Igen, a tett! Mert
képzelet nem tesz szentté, hanem a cselekedet.
Tudok-e tehát Isten ügyéért szenvedni és ál
dozni? EI tudom-e viselni már - ami talán a
legnehezebb - a megaláztatást is? Nem csök
kenti-e ez buzgalmamat, nem szegi-e a kedve
met?

A Szenteknek két csoportja van. Egyik a
kisebb, a vértanúké, akik egyszer adták oda
vérüket és életüket Istenért.

A másik a hitvallóké, akik ugyanezt szám
talanszor teszik, habár nem is akkora fájdalom
mal. Ezeknek ismét két osztálya van. Egyesek
a zárdák csendjében hozzák áldozatul munká
ban, imában, lemondásban életüket. A másik
osztálya világban marad, de - ami bizonyos
értelemben még nehezebb - nem él a világ
szelleme szerint. Valamennyin pedig teljesül
Szent Pál jóslata: "Akik jámborul akarnak élni
Krisztus Jézusban, mindnyájan üldözést fog
nak szenvedni l" üldözi őket a sátán, a test, a
világ. Nem ritkán olyanok is, akiktől leg
kevésbbé várná, akiktől szenvedni kétszeresen
fáj, amikor t. i. az ember azt tapasztalja, hugy
"ellenségei az embernek az ő házanépe".' Szent
Ambrus beszéli nemes szűzről, akit midőn a
szűzi, tökéletesebb, Istennek szentelt élettől
családtagjai el akartak téríteni, az oltárhoz me
nekült és arra kérte az áldozópapot, hogy az
oltárterítővel, mint jegyesi fátyollal, borítsa be
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fejét, s így szentelje öt Krisztus menyasszo
nyává. "Az a lepel legyen - úgymond - a
jegyesi fátyolom, amelyen Krisztust naponként
feláldozzák. ..

Egyszóval, tölünk várja Egyházunk az ál
dozatos szeretetet, bennünk akarja folytatni
Krisztus az Ö misztikus szenvedését.

Ámde gyarló erőnktől mindez alig, vagy
éppen nem telik.

Menjünk tehát az Eucharisztiához. Illesz
szük úgy lélekben ajkunkat az isteni szívsebre.
Ez lesz a mi jóságos, jótékony, önzetlen sze
retetünknek, kitartó türelműnknek, s ha nem is
délcegen, de nemesen szenvedö életünknek
titka, forrása. S majd megértjük akkor Szent
Pál igéit: "Krisztus szeretete sürget minket....
t. i. arra, hogy tegyünk, áldozzunk, tűrjünk,
szeressünk, akkor majd a nagy Apostolnak má
sik mondása, kitörése is visszhangra talál ben
nünk: "Biztos vagyok abban, hogy sem halál,
sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem hatalmak, sem mélység, sem egyéb teremt
mény el nem szakíthat minket az Istennek sze
retetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunk
ban vagyon."•

Beszélgetés az eucharisztikus Jézussal, is
mét csak az áldozatos szeretetért esdve. Bizal
masan kérem tőle, mutasson rá lelkiismeretem
s a kegyelem sugalma által arra, ami e tekintet
ben lelkemben még hiányos. Igérem is neki, és
pedig határozott formában és nemcsak úgy,
nagy általánosságban, aminek a gyakorlati
életre rendszerint semmi kihatása sincs, hogy
meghozom neki a kívánt áldozatot, meghozom
szeretetből iránta.
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I Iz. 63, 2. - ' Ap. csel. 10. - ' Jézus, Sir. fia
40, 1. - • I Kor. 13, 4-8. - ' Exod. IS, l-2. 
• II Tim. 3, 12. - 1 Mt. 10, 36. - • II Kor. 5, 14.
- • Róm. 8, 38-39.
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ÚRNAP NYOLCADA

XII

CSÜTÖRTÖK

"CSODÁLATOS OLTÁRISZEHTSÉG"
(Én'kek alkalmazó.a)

Első előgyakorlat: Aquinói Szent Tamás ,.Adoro
te devote" himnuszának egyik szakasza:

"Szám, kezem. látásom benned fennakad,
Bizton hitem mégis hallásból fakad,
Hiszem mind, amit szól Istennek Fia,
Nincs igazabb. mint az Igazság szava.

Második előgyakorlat: Elgondolok magamnak
egy ünnepélyes szentségkltételt. Az ősegyházban

ismeretlen volt. Tiltotta a titoktartás szent fe
gyelme. de meg a később uralkodó felfogás is. hogy
a hívek annál inkább epednek a szent titkok után,
minél jobban leplezik, rejtik azokat előlük. [Szent
Agoston.) Csak az Úrnap behozatala után (1264)
kezd divatba jönni. Az első monstranciák csak a
14. századból maradtak ránk. Ma már, hála Isten
nek, gyakran élvezzük a szentségkitétel áhítatkeltó
varázsát. Kinyítják a tabernákulum ajtaját. Kieme
lik onnét az Eucharlsztiát. Tömjénfüst száll az ég
felé, mikőzben rázendítík a ..Szent vagy Uram"-ot,
amelynek szövege és dallama amilyen egyszerű.
oly lélekbemarkoló. Aztán a ..Tantum ergo" hang
zik fel. Majd a pap lepellel. vélummaI burkolja
magát. hogy így mintegyeltűnjék a mögött, akit
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tad és aki voltaképen a hívek seregét áldja. Az
istentisztelet végén, az áldás elött még elmondatja
Egyházunk az Oltáriszentség liturgikus imáját:
"Isten, ki a csodálatos Oltáriszentségben kínszen
vedésed emlékét hagytad,,:-

Harmadik előgyakorlat. Kérem az euchariszti
kus Jézustól az iránta való mind nielegebb és
bizalmasabb áhitatot.

1. lÁTÁS

Először kinyitom a hit fénye által is meg
világitott szememet és megfigyelem, amit csak
a legméltóságosabb Szeritség körülláthatok és
igyekszem ennek megfelelő érzelmeket gerjesz
teni.

Nézem a szent színeket: a mennyiséget, a
kiterjedést, a színt, amelyeket az isteni minden
hatóság a saját természetes állaguktól. a ke
nyértől és bortól elválasztott és csodálatos mó
don fenntart. Felindítom mindjárt a hitemet,
hogy az értelmemet szent uralma alá hajtsa.
Ne azt fogadja el eszem, amit az érzékek mon
danak, hanem amit az Isten Fia mondott. Ez
tehát nem kenyér, nem bor, aminek érzékeim
mutatják, hanem Jézus teste és vére. Erre
nyomban kinyitom lelkem szemét és nézem, ami
az imádásraméltó szent színek alatt rejtezkedik
- az Úr Jézus Krisztust. Nézem a dicsőség
glóriájával övezett fenséges szép fejet és arcot,
a kezeket, lábakat, az oldalt és azokon a napnál
fényesebben ragyogó sebek rózsáit... De lel
kem szeme még mélyebben is behatol. Szemléli
magát az Istenséget. Hiszen a szent emberség
csupán "az Istenség dicsőségének fénye és
lényegének képmása",' Itt aztán a szépségnek
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beláthatatlan óceánjával találom magam szem
ben, amelynek elviselésére minden teremtett
látás természet szerint elégtelen, gyenge. Itt
tehát lesütöm szememet. hálálkodom, dicsérem
az Urat és mélyen megalázom magamat. Aztán
szemlélem a kettő összekőttetését, t. i. annak
kapcsolatát, amit testi szemmel látok, azzal,
amit lelki szemmel, a hit szemével szemlel
hetek csupán. Az a csekély, jelentéktelen,
gyarló kis külsö szín minő mérhetetlen szépsé
get, jóságot tartalmaz, rejteget.

Rejtezkedő Istenség, hitlel áldlak,
Ki elrejteztél itl bor s kenyér alatt.
Szívem te előtted megalázkodik.
Mert ha téged szemlél, megfogyatkozik.

2. HALLÁS

Hallom, amint ott a leplezett titok örvénylő
mélyéböl hang csendül meg és édesdeden hivo
gat: ..Jertek. egyétek étkemet és igyatok a bor
ból, melyet nektek elegyítettem. Hagyjatok fel
az együgyüséggel, hogy élhessetek és járjatok
a belátás útján."• Érzem, hogy már csakugyan
ideje van szakitanom azzal az együgyűséggel.
amelyet a mulandó szépség, hiúság és az érzéki
gyönyörök hajszolása jelent s már egyszer rá
kell térnem a ..belátás útjára". Ha mindettől
az áldozattól érzéki természetem visszaborzad,
ám halljam csak, mit kapok érte cserébe:
..Egyetek barátaim és igyatok s ittasodjatok
kedveseím."

..Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind
nyájan .. , hallgassatok, hallgassatok rám. ak
kor jót esztek és kövér ételekben gyönyörköd-
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hettek." Ily kedves meghívásnak ki tudna el
lenállani? Ámde honnan nekem a szerencse.
hogy ily asztalnak lehetek vendége? Vajjon
nem kell-e ily meghívásnak lehetőleg napon
kint megfelelnem? Éspedig mily vággyal, epe
déssel! .

Máskor megint az a hang üti meg fülemet,
mikor ott, a tabernákulum vagy a kitett Oltári
szentség elött térdelek: "Tanuljatok tölem, mert
szelíd vagyok és alázatos szívü,"

Aztán mintha csak az oltár körött fel
sorakozó angyalsereg énekét hallanám: "Ime,
jön a völegény, jertek ki elébe l'" És én igyek
szem "lámpásomat rendbehozni", benne a hitet,
reményt, szeretetet felszítani. Mikor aztán ma
gamhoz vettem öt, az én szívem szólal meg:
"Itt vagyok, hívtál ... szólj Uram, mert hallja
saolgád." S amit Uram, a kegyelem sugalma
által mondasz, megszívlelem: "Hadd halljam
meg, mit szól hozzám az Úr Isten. "a

3. SZAGlÁS

Igyekszem aztán lelkem szaglási érzékével
élvezni azt a kellemes illatot, amely az Eucha
risztiából, de föleg a szentmiséböl árad, ami
kor Urunk magát ott áldozatul adja! Ó meny
nyire élvezi ezt a mennyei Atya s mennyire
csillapíthatja ez isteni haragját. Mennyire al
kalmas ez az illat, hogy a bűnnek bűzét elűzze,
amelytől ennek a világnak levegöje annyira
meg van Iertőzve.

De élvezem azoknak az erényeknek illatát
is, amelyeket az isteni Szív az eucharisztikus
leplek alatt szüntelen gyakorol, nevezetesen
illatát az alázatosságnak, tisztaságnak és az
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odaadásnak a mennyei Atyával szemben, Egy
kor azt mondottad, Uram: "Ahol holttest va
gyon, oda gyűlnek a sasok is"," odasereglenek
a szagra . ., Igy gyűlnek a saslelkek is a kon
templáció szárnyain a te testedhez, a te eré
nyeid illatára, És élveznek téged, esznek téged,
Szárnyaik így csak méginkább megerősödnek,
hogyannál jobban, magasabbra tudjanak
szállni. Ó Uram! "Vonj minket (is) magad
után, siessünk keneteid illata után.?"

41WS

Legelöszőr azt próbálom lelki ízléssel fel
fogni, hogy mennyire gyönyörködik maga
Krisztus, mikor öt veszik és eszik, A földi étel
egészen passzív, gyönyörködtet, de maga nem
gyönyörködik, Nem így a mi jóságos Urunk,
mikor magát tápláléknak nyujtja, Ez neki is
ízlik s neki nyujtja a legnagyobb gyönyörűsé
get. Mert "ez az égböl szállott kenyér, élő
kenyér"." De aztán élvezem én magam is lélek
ben ezt a mannát, mely sokkal inkább, mint
az, amely a pusztában hullott, minden gyönyö
rűséget magába foglal." De ehhez jó lelki gyo
mor is kell ám, amelyet a földi gyönyörök
ről, testi élvekről való lemondás szent böjtje
kiéheztetett. A tiszta szíveknek szól legfőké
pen az ige: "Izleljétek meg és lássátok, mily
édes az Úr,""

.. TAPINTÁS

Érintem aztán lelkileg az Urat, sőt a színe
ket fizikailag is, Nagy hittel és bizalommal
teszem ezt, hiszen földi életében "az egész
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sereg igyekszik vala őt illetni, mert erő méne
ki belőle és meggyógyítá mindnyájukat"." Mit
nem remélhetek most, mikor már dicsőséges
szent testével lépek a legbensőbb érintkezésbe.

Amikor áldozom. bár mélységes tisztelettel
és szent félelemmel, csókra nyujtom ajkamat.
Felpillantva rá, a szeretet epedésével szólok
hozzá: ..Csókoljon engem szája csókjával. mert
szerelme bornál is édesebb, kenetei illata kel
lemes.?'

Ó Jézusom! Add, igen. add nekem a béke
csókját, megbékítve engem, a tékozló fiút,
Atyámmal. Ó szentségi kenyér és bor, amely a
gyönyörűség tejével teli keble vagy az én Sze
relmesemnek, elégíts ki engem, tölts el engem,
hogy ne éhezzem többé a földi örömöket.

Aztán, bár szent rettegéssel. de érintem
ajkammal szent sebeidet is a lábakon, a kézen,
végül a keblen, hogy ízleljem az onnan folyó
vizet és vért. Közben Szent Tamással eleven
hittel kiáltok fel: "Én Uram és én Istenem]?"
Lelkem Istene! Esdve kérlek, sebesítsd meg
szívemet azzal a szeretettel, amely a te szíve
det is átszegezte, oltsd ki szomjamat a mulan
dök után azzal a vízzel és vérrel, amely olda
ladból áradt. Moss meg. tisztíts meg velök.
Aztán gyullassz lángra s vezérelj a tökéletesség
útjára. Engedj be engem szent sebeidbe. Amint
te ezekkel a sebekkel vagy énbennem, amikor
áldozom, én meg viszont a te sebeidbe akarok
rejtezkedni, ott veled legbensőbben ősszeforrni.
míg csak majd az örök boldogság fénye nem
egyesít ott fenn végleg bennünket. Amen.
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, Zsid. t, 3. - • Péld. 9, 5---6. - • É. é. 5, 1.
- • lz. 55, 1-2. - • Mt. tl, 29. - • Mt. 25, 6. 
, I Kir. 3, 9. - • 84. zs. 9. - • V. ö. Ef. 5, 2. 
" Mt. 24, 28. - 11 É. é. 1, 3. - " V. ö. Jn. 6, 51.
- " V. ö. Bölcs. 16, 20. - " 33. zs. 9. - JI Lk.
6, 19. - " É. é. t, t-2. - " Jn. 20, 28.
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JÉZUS SZEHTStGES SZIVE lJHHEPE

XIII

JÉZUS SZIVÉHEK TISZTELETE

Első előgyakorlat. A szentírási szöveg: "Meg
marad az Úr terve mindőrökre, Szíve szándéka
nemzedékről nemzedékre:"

Második előgyakorlat. Lélekben végigszemlélem
Alacoque Szent Margitnak látomását. Jézus be
mutatja neki Szívét, amely a szerétet lángjában
áll, töviskoronát, sebet s felül keresztet visel.
Aztán hallom, amint az Úr azt mondja neki: "Ime
a Szív, amely az embereket annyira szerette. .. ,
hogy nem kímélte magát". s mégis hálátlanság
gal és sérelmekkel viszonozzák azt, még sokszor
a neki szentelt szívek is .. ," Aztán elégtételül
többek közt ünnepet kiván, az Úrnap nyolcadát
követő péntekre,

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
szándékainak, amelyeket Szent Szive tisztelete
által kitűzött, minél hivebben megfelellek.

t. Jtzus SZIVI T1SZTEWtHlK TÁRGYA

A Jézus Szíve tiszteletének tárgya volta
képen a mi Urunk Jézus Krisztus imádásra
méltó egyénisége. Mint XIII. Leó mondja:
"Magunkat Jézus Krisztus isteni Szívének
szentelni voltaképen nem egyéb, mint szemé-

R6



lyünket neki szelgálatra és áldozatul felaján
lani, minthogy mindaz az odaadás és áhítat,
amelyet az ő isteni Szíve iránt tanúsítunk,
igazán és valójában Krisztus Urunkra vonat
kozik:" A sajátos vonás pedig, amely ezt az
áhitatot a többi Jézus-áhítatoktól megkülön
bözteti, az, hogy Jézusban különösen az ó Saí
vére tekintünk, éspedig kettős módon. Szemlél
jük, tiszteljük, imádjuk az ő istenséggel egye
sült testi szívét, amely keblében dobogott,
dobog az égben és az Oltáriszentségben; de
még inkább szellemi szívét, vagyis istenemberi
akaratát, amely magába zárja az ő egész belső
életét és löképen szeretetét. A Jézus Szíve
áhítatban tehát ez a kettős szív szoros kapcso
latban van. A testi szívben, amely ugyan ma
gában véve is imádásra méltó, tiszteljük, imád
juk a szellemi szívet, szeretetet, amelynek a
testi szív szimboluma, sőt a közfelfogás sze
rint eszköze is. Ez az áhítat tehát nemcsak
privát kijelentésen alapszik, hanem megvannak
a sziklaszilárd hittani alapjai is.

2. HOGYAN nSZTEuUK Jtlus SllVnr

Főleg kétféleképen: viszontszeretet és en
gesztelés által.

Első tehát a viszontszéretet. Halljuk csak,
mit mond erről a mézajkú Szent Bernát? "Meg
találtam az én királyomnak, testvéremnek és
barátomnak, jóságos Jézusomnak Szívét. Ezt a
megsebzett Szívet ki ne szeretné? Ki ne adöz
nék ennek a szerető Szívnek viszontszeretettel?
Tehát szeressük, amennyire csak bírjuk sze
retni és viszontszeretni és szeretettel átkarolni
a mi jegyesünknek megsebzett Szívét. Hadd
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verje szerelme bilincseibe a mi hideg és töre
delmetlen szívünket, hadd sebezze meg szere
tete nyilával ...'"

Igen! a szeretet adja meg az alaphangját
ennek az áhítatnak, éspedig a bensőséges,
nagylelkű és áldozatos szerétet. A világ amúgy
is olyan fagyossá lett az űdvözítőjével szemben.
Az emberi szívekben minden helyet talál, csak
Jézus van kizárva onnan. Ezért van annyi
elégedetlenség ezen a szomorú földön, ezért
a sok irígység, gyűlölet és szeretetlenség. Ezért
mutatja be Jézus a világnak eme "utolsó kor
szakában" szívét, hogy lángra gyullassza ismét
az istenszeretetet, amely egyedül volna képes
a népeket és az egyes emberi lelkeket meg
menteni. Ezért fejezi ki hő vágyát a viszont
szeretet után hű szolgálója, Alacoque Szent
Margit előtt.

"Miért is nehogy hálátlan legyek, Jézusom
Szívét, minden ajándékok és javak forrását,
gyakran szemern elé állítom, bízva az oly édes
isteni ígéretben: "Örömmel merítetek majd vizet
a Szabadító forrásaiból és mondjátok azon a
napon: Adjatok hálát az Úrnak:" Eme ledönt
hetetlen sziklahasadékhoz menekülök és abba
rakom meg fészkemet, nem lévén höbb óha
jom, mint hogy szorongasaímban s a veszé
lyekben az Úr sebében találjak pihenőt...•

3. AZ EMGlSmus

Az engesztelés nélkül nem volna a Jézus
Szíve-áhítat az, amit Jézus kívánt és az Egy
ház is óhajt."

És valóban van mit engesztelni. Vajjon
nem kérdezhetjük-e ma is a Zsoltárossal:
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..Miért dühöngenek a nemzetek, terveznek cél
talan dolgokat a népek? A föld királyai fel
kelnek, egybegyülnek a fejedelmek az Úr ellen
s az ő Felkentje ellen.''' Az isteni és emberi
jogokat lábbal tiporják, az Úr papjait bebör
tönzik, Jézus jegyeseit zárdaikból kiűzik, s
főleg az ifjúságot minden módon igyekszenek
Krisztustól elidegenítení. Tömegeket kergetnek
aposztáziába. De még azok közé is belopja
magát a lanyhaság, sőt hűtlenség és vétek,
akik a választottak kicsi seregét alkotják. Leg
alább ezek maradnának épen! A kapzsiság és
erkölcstelenség bezzeg azok közt is hódít.
Gondoljunk a még jámbornak tartott hölgyek
öltözködésére is és a nemzetpusztító bűnökre."

Igaz ugyan, hogy Urunknak most már
dicsőült szíve fizikailag nem szenvedhet, de
gyötrődött mindezért az Olajfák hegyén és a
kereszten elörelátva a világ egész történetét.
De meg aztán az ember a saját részéről meg
tesz mindent, ami űdvözítőjének bánatot okoz
hat és nem mulaszt el semmit, amivel öt Szívé
ben megsebezhetné. Ilyen értelemben mondja
Szent Pál föleg az aposztatákról, akikhez
méltán tartoznak azok is, akik gyermekeiket
szolgáltatják ki az eretnekek közöttünk ólál
kodó farkashadának: ..Ismét megfeszítik,
amennyire rajtuk áll. Isten Fiát és csúfot űznek
belőle."

Ha apánkat, anyánkat megbántottuk, vajjon
nem természetes-e, hogy öket meg kell engesz
telnünk. És ha mások részéről érte öket gyalá
zat, vajjon nem ébred-e fel bennünk szinte ösz
tönszerűleg a vágy. hogy elégtételt vegyünk,
követeljünk? Jézus Szíve is engesztelést kér.
Nem annyira magáért teszi ezt, mint inkább
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azért. hogy ezáltal módja legyen bocsátani,
könyörülni ...

Mit tegyünk tehát? Mit főleg Jézus Szíve
ünnepén s júniusban, az ő hónapjában? Első
sorban követnünk kell ebben a nagy Apostolt,
aki azt állítja magáról: ..Örömest szenvedek
értetek s kiegészítem testemben. ami híja van
Krisztus szenvedéseinek, az ő teste, az Egyház
javára.'?"

Tehát magamon veszek én is elégtételt.
folytatva bennem az ő megváltó szenvedését,
megkezdett szenvedését, amelyet most már az
ő misztikus testében. az Egyházban akar el
viselni.

Mily vigaszos és lélekemelő gondolat ez.
amelyet az Apostol megpendít! Az én peniten
ciáim, önmegtagadásaim által míntegv Krisztus
folytatja bennem az ő megváltó szenvedését.

De aztán egész egyéniségemnek. életem
nek. minden cselekedetemnek megadhatom az
engesztelés jellegét, ha azokat ilyen szellem
ben végzem és erre a célra felajánlom. Mikor
bizonyos jelenés alkalmával Alacoque Szent
Margit így szólt az űdvözítőhöz: ..Mennyi min
dent megtettél Uram, hogy az emberek szívét
magadnak megnyerjed. és íme, mégis meg
tagadják azt tőled és elűznek abból téged'"
az Úr felelé: ..Igaz, hogy szeretetem mindent
feláldozott értük és ök nekem ezt nem visze
nozzák, ámde én azt kívánom, hogy legszen
tebb Szívem érdemeit te ajánld fel, hogy ki
pótolják az ő háiátlanságukat.' Ezt főleg a
szentmise buzgó hallgatása és az engesztelő
szentáldozás által tehetjük.

Továbbá a szentségimádással, amelynek
egyik különös faja a szentóra. Alacoque Mar-
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githoz egyszer így szólt az Úr: ..Kívánom tőled,
hogy minden csütörtökön éjjel tizenegy órá
tól tizenkettőig az időt földre borulva, imá
ban töltsed, hogy így résztvégy abban a fájda
lomban, amelyet én halálos aggodalmamban el
szenvedtem s így haragomat a bűnösök iránt
kiengeszteld!" Boldog az, aki ezt az engesztelő
éjjeli órát, vagy ha körülményei nem engedik,
egy más órát a kápolnában tölthet. De ha ez
nem lehetséges, végezhetjük az engesztelő ima
órát más helyen is.

Ajánljuk fel aztán magunkat, otthonunkat
és a hozzánktartozókat lehető ünnepélyesség
gel Jézus Szívének. Tekintsük aztán ettőlfogva
magunkat egészen Jézus Szíve tulajdonának,
körülbelül úgy, ahogy Szent Margit, aki a fel
ajánló okiratot saját vérével írta meg s nevét
így jegyezte alá: Mária Margit, aki a világ
nak meghalt.

Beszélgetés az Úrral. Vagyis inkább lélek
ben eléje borulva nagy önfelajánlást teszek,
amely halálra ítéli bennem a világias szelle
met s mindazt, ami Jézusnak nem tetszik. Ha
aztán a halálos ítéletet egyszer meghoztam,
akkor már a végrehajtás van hátra, amely csak
a természetes halállal nyer befejezést.

• 32. zs. 11. - 2 Ene. 1899. V. 25. - ' V. ö.
Sermo 3; de Passione. - • Iz. 12, 3. - • V. Ö.

Canisius Szent Péter: Exhort. domesl. - • V. Ö.

Ene. Miserentis Dei. 1928. V. 8. - T 2. zs. I, 2.
- • V. ö. XI. Pius Ene. Miserentissimus Redemp
tor. - • Zsid. 6, 6. - 10 I Kol. 1, 24.
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JnUS SZIVE OHHEHMn. NYOLCADA

XIV

JÉZUS MEGSEBZETT SZIVE

SZOMBAT

Első előgyakorlat. A szentírási szöveg: "A zsi
dók pedig (mivel készületnap volt], hogy ne ma
radjanak kereszten a testek szombaton (mert ama
szombatnap nagy vala), kérék Pilátust. hogy tör
jék meg azok szárcsontjait és vegyék le őket.
Menének tehát a katonák és az elsőnek ugyan
megtörék szárait és a másiknak is, kit megfeszí
tettek ővele. Mikor pedig Jézushoz értek. látván,
hogy ö már meghalt. nem törék meg szárait. ha
nem egyik katona lándzsával megnyitá oldalát,
melyböl legottan vér és víz jöve ki."

Második előgyakorlat. A jelenet elgondolása az
előző evangéliumi szöveg nyomán. Szemlélem,
amint a hagyomány szerint Longiaus nevú száza
dos, parancsnokló tiszt, előugrat lovával, s kato
nás engedelmességből, bizonyos jóakaratból, hogy
Jézus halálát hivatalosan igazolhassa és öt a
csonttörés csúfságától megmentse, lándzsáját a
szent oldalba döfi. Bizonnyal maga sem sejti, mily
világtörténelmi eseménynek eszköze lett ezáltal.
Az átdöfött oldalból, szivböl legott víz és vér
csordul elő.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, enged
jen e szivseb titkába hatolnom s abból tanulsá
gokat levonnom.
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1. Al EGYHÁZ szOLETúE

A Szentatyák már régtől fogva misztikus
értelmet tulajdonítanak az isteni szívsebnek.
Nevezetesen: ebből a sebböllátják az Egyházat
születni. Szent Bonaventura párhuzamot von
va az első asszonynak, az élők anyjának, meg
alkotásával, aki az alvó Adám oldalcsontjából
kapta létét, így ír:"

Hogya kereszten alvó Krisztus oldalából
formáltassék az Egyház és hogy beteljesedjék
az Irás szava: "Látni fogják, kit vertenek által",
- az isteni rendelkezés engedelmével történt,
hogy egyik katona a szent oldalt átszegezve,
megnyissa. Azért történt ez, hogy az onnan
kifolyó víz és vér lelkünk üdvének legyen
váltságdíja és a szív titokzatos forrásából
ömölve, megadja az Egyház szentségeinek
kegyelemközlő erej ét. De meg aztán ez a szív
pohara legyen a Krisztusban élőknek, hogy
ihassanak a vizekből, amelyek az örök életre
szökellnek. Kelj fel tehát Krisztust szerető
lélek, légy mindíg éber, nyomd ajkadat a szív
sebre, hogy "vizet meríts a Szabadító forrásá
ból". Magam pedig szent büszkeséggel, hálá
val és örömmel tekintek erre a szívsebre, mert
ez azt mondja nekem, hogy "Istennek ivadéka
vagyok".. A szent keresztség s az Oltáriszent
ség által Istenből születtem, Istenből élek
anyámnak, az Egyháznak emlőjén. Sancta
Mater Ecclesia! Anyaszentegyház! Mily boldog
ság a te gyermekednek lenni s benned és álta
lad Jézus Szívéböl születni.

2. Al ÚJ HOt-BÁRKA

Szent Agoston' az isteni szívsebben annak
az ajtónak jelképét látja, amelyet Isten Noé
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által a bárka oldalán nyittatott, hogy azon be
mehessenek azok az állatok, amelyeket a víz
özöntől meg akart kimélni.

Ámde Krisztus Szíve az Egyház szíve. E
kettőt elválasztani éppenoly kevéssé lehet. mint
a szívet a testből kiszakítani. Viszont az én
hűségem ehhez a Szívhez az egyházhűségem
mel egyet jelent.

Borzalommal gondolok szegény embertár
saimra, akik ettől a Szívtől s az általa éltetett
testtől. az Egyháztól távol vannak. Lehet-e
reményük az örök üdvösségre? A Szentatyák
szerint ugyanannyi. mint azoknak volt az
életbenmaradásra, akik a vízözön idején a bár
kán kívül maradtak. A Szentek, mint Nagy
Szent Terézia, mennyit sírtak és vezekeltek
ezekért a szegény, szerencsétlen, halhatatlan
lelkekért I Mennyit verítékeztek apostoli uta
kon, amikor az eltévedt bárányok után jártakI
Mit teszek én értük? Legalább ajánlom-e őket
az isteni Szívnek, engesztelem-e őt érettük?

3. BESZéDes AJK ..•

A szívseb Szent Bonaventura szerint" egy
ben beszédes ajk is. amely a láthatatlan lelki
sebről beszél, a megvérzett. megkínzott szere
tet sebéről. Ez is volt - szerinte - szándéka
Urunknak, amikor éppen szívét is megsebez
teté. A testi seb tehát feltárja a lelki sebet.
Sőt Szent Bernát" szerint kiáltoz e seb. Azt
kiáltozza. hogy Isten szerelme e szívben Ön
magával kibékített minket.

Vajjon meghallom és megértem-e én is ezt
a szót? Mert ez nekem is sokat mond. Ennek
a szívsebnek egyrészt én is okozója vagyok.
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Minden hűtlenségem csak újra meg újra gyöt
ri, tágítja ezt a szeretet-sebet. Másrészt meny
nyire méltányos, hogy Jézus szomját az engesz
telődésre, a megkérlelésre kielégítsem. Hiszen
nem nyughatik e szív és szinte boldogtalannak
érzi magát, míg csak viszontszeretetemről is
meg nem bizonyosodik.

Miért is Szent Bonaventura méltán kérdi:'
"Ezt az annyiszor megsebzett szívet ki ne sze
retné? Ekkora szerelmét ki ne volna kész
viszonozni? Ki ne vágynék ölelni ezt az annyira
tiszta szívet?

Mi tehát. ameddig csak itt a földön élünk,
szeressűk, öleljük a mi isteni Sebesültünket.
akinek kezébe, lábába, oldalába, sőt szívébe a
gonosz földmívesek beleszántottak és kérjük öt.
hogy amí még mindíg kemény és a peniten
ciától irtózó szívünket szerelmével bilincsel je
és szeretetkopjájával sebezze meg."

4. A GERUa FUZIE

Víllanovai Szent Tamás a Zsoltáros ígéi
felett: "Hisz házat talál magának a veréb,
fészket magának a gerlice"· - így elmélkedik:
"Valamint az Istenfia mennyei Atyjának keb
lében lakozik, hasonlóképen az Egyház isteni
Jegyese szívében rakott magának fészket. Ebbe
a Szívbe lép az oldalseben keresztül s itt nyug
szik békén.

Ebbe a Szent Szívbe rejti gyennekeit, óva
őket a világ viharai és veszélyei elől. Ebben
a Szívben van a megszentelt oltár, az a mene
dékhely. ahol a gerlice (az Egyház) kicsinyeit
biztonságban tudja, amíg csak szárnyaik ki
nem nőnek s a halandóság a halhatatlanság-
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nak köntösét nem ölti magára." Ide kell tehát
az életnek nyomasztó, tikkasztó gondjai, kűz
delmei közt menekülnöm, itt üdülnöm, innen
új erőt merítenem. Ebbe a sziklahasadékba
mint üldözött galambnak visszavonulnom. Hi
szen itt tanulok meg szeretni. Márpedig aki
szeret, az nem fél. mert érzi, hogy nincs oka
félni. "A szeretetben nincs félelem, hanem a
tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a
félelem gyötrelemmel jár. aki pedig fél. nem
tökéletes a szeretetben...• Itt kell a tiszta sze
relmet keresnem, amely nem szennyez, hanem
még tisztábbá tesz.

Beszéigelés az Úrral. Tehetjük ezt ismét
Szent Bonaventura gyönyörü szavaival: "Mint
hogy tehát egyszer már elérkeztem hozzád. ó
legédesebb Szív, oly jó itt nekem s nem egy
könnyen engedem, hogy engem tőled bárki
vagy bármi elszakítsoni Ó mily jó és kellemes
is Uram, a te Szívedben lakni! Felszántott olda
ladban igazgyöngyre bukkantam. Hogyan is
vetném ezt el magamtól. Sőt minden más
gyöngyöt érte odaadok. Minden gondolatomat
és érzelmemet egyedül arra fordítom, hogy ezt
a drágagyöngyöt magamnak megvegyem... Szó
val egész szívem, ó Szent Szív, a tied legyen,
belőled táplálkozzék egész lelkem, jól tudva,
hogy csalódás így nem érhet. Minthogy tehát
én szerencsés I Szent Szívedet egyszer meg
találtam, kérlek Jézusom, hogy ebben a szen
télyben találjon meghallgattatást minden imád
ságom, sőt vonj engem egészen Szívedhez,
jegyezz el végleg, örökre magadnak.

Fel is teszem magamban, hogy mától fogva
minden jócselekedetemet, imámat és önmegta
gadásomat Szent Szívedre, erre az áldozati

96



oltárra hordom és ezen ajánlom fel a mennyei
Atyának. egyesítve azokat isteni Szíved leg
szentebb szándékaival.

1 Jn. 19, 31-34. - • Liber de ligno vítae num.
30. - 3 Ap. csel. 17, 29. - • Tr act, 120 ín Jn. 
• Lib. de Iig. vitae n. 30. - • Serm. in Cent. n. 3.
- : Bonav. idézett helyen. --- • 83. zs. 4. - • I Jn.
4, 18.
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'ÚUS SZIVE UNNEPálEK NYOLCADA
(Plinklod utóni IlL yalÓmap)

VASÁRNAP

xv

JÉZUS SZIVE PANASZKODIK, KÉR ÉS IGÉR

Első előgyakorlat. A szentírási szöveg: .Elöt
tem van mind, aki szerongat engem, gyalázatot
és nyomorúságot szenved a szívem. Kerestem, ki
szánakozzék rajtam, de nem akadt senki sem, ki
vigasztaljon engem, de senkit sem leltem.'"

Második előgyakorlat. Elgondolom ismét a
tabernákulum előtt térdelő Alacoque Szent Mar
gitot, amint a neki megjelenő Úr Jézust szemléli.
Az Úr Szívére muiatva panaszkodik. majd aztán
kér és végül ígérdekd tesz neki és általa Szíve
minden tisztelőinek.

Harmadik előllyakorlat. Kérem az Urat, hogy
panaszát megszívleljem, kérését teljesítsem és ígé
reteiben reménykedjem.

t. ,aus PANASZKODIK

Hajdanában Mózes Horeb he~yénél égő, de
el nem hamvadó csipkebokrot talált és belőle
a népéért aggódó atyai szeretet panaszszavát
hallja." Lángok és tövis. Az isteni szeretet
hajnalképe ez, amelynek teljes magyarázatát
úgy látszik - csak az isteni szerétet alkony
képe adja meg. Ezen az alkonyképen tövisek
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közt szorongó, lángokban álló szív mutatkozik.
Amíg azonban a hajnalképen - az ószövetség
jellegének megfelelöen - a tövisek kifelé me
rednek s mintegy elutasítanak, addig az alkony
képen a fájó, panaszos szív felé irányulnak,
azt sebzik és vérezik meg. Ezeket a töviseket
magyarázza, értelmezi az Úr panaszszava: "Ime
a Szív, amely az embereket annyira szerette,
hogy nem kímélte magát, s mégsem talál vi
szonzásra, sőt ami a legjobban fáj. még a neki
különösen szentelt szívek részéről is hálátlan
ságot tapasztal."

Vegyük sorra és boncolgassuk eme szavak
mélységes értelmét és szívleljük meg. mennyire
méltányos és igazságos a bennük kifejezésre
juttatott panasz I

"Ime a Sziol"
Jézus bemutatja nekünk Szívét. Szemlelni

engedi a legnagyobb remeket, amely a minden
ható művésznek, a Szentléleknek műtermében
valaha készült. Ez a remekmű foglalatja ma
gának az Istenségnek: "Mert őbenne lakozik
az Istenségnek egész teljessége valösaggal."

Orgánuma, hangszere ez a Szíva legmagasz
tosabb és legtisztább gondolatoknak és érzel
meknek. Szíve ez a mi legjobb Urunknak, leg
gyengédebb Atyánknak és legőszintébb bará
tunknak. Gondoljuk csak meg, hogyan is mu
tatkozott be ez a Szív a naimi özvegynek,
Mártának és Máriának, főképen Lázár Ieltá
masztásakor. Mily nagy a részvéte! Velem isI
Legbensőbben együtt érez velem bajaimban,
szenvedéseimben, sőt a kellemetlenségeimben
is. Fájlalja még azok vesztét is, akik azt na
gyon megérdemelték és igazán csak maguknak
köszönhetik.
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"Mely az embereket annyira szeretle."
Fontoigassam ezt a szót: ..annyira"!
Hogy az embereket általában szerette e

Szív, ki kételkedhetík abban, aki az ő jellemét
és életét csak kicsit ismeri. Ezzel még ellen
ségeinek elismerését ki tudta vívni... Hiszen
életét adta a világért, nevezetesen értem: "Sze
retett engem és önmagát adta értem."• Ámde
ő nemcsak szeretett, hanem "annyira" szeretett.
Ki tudná kimerítően elgondolni és kifejezni,
hogy mennyire! Mintha ebben még maga Urunk
is kételkednek, azért mondja egyszerüen:
"annyira",

Idézzem emlékezetembe ennek csak néhány
legjelesebb bizonyítékát. Gondoljak a jászolra,
a keresztre, az oltárra. Igen, az oltárra és ami
azon végbemegy az angyalok s Szentek leg
nagyobb csodálkozására. Isten, aki annyi szen
vedés és gyalázat elviselése után misztikus
halálát az oltáron állandósítja s aztán fel
kínálja magát míndenkinek: "Jöjjetek mind
nyájan! Egyetek és igyatok meg engem, hogy
egészen eggy é legyek veletek l" Nem végtelen
szeretetre méltó Szív-e ez s nem tarthat-e igényt
határtalan viszontszeretetre a Szív, amely "any
nyira" szeret? S ha míndenkit annyira szeret,
mit széljunk akkor mi, akiket milliók közül
kiválasztott s oly fontos szerepre hívott meg.
Akiknek szól: "Ti az én barátaim vagytok ...
barátaimnak mondottalak titeket ....os "Egyetek
barátaim és igyatok s ittásodjatok kedvesim!"

ts mégis hol az emberek hálája? Hol az
én hálám?

Vegyük a dolgot nem úgy, ahogyan lennie
kellene, hanem ahogy valójában van. Hányan
vannak, akik nem ismerik a végtelen szeréte-
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tet, amely a Szívböl feléjük sugárzik, Hányan
vannak, akik bár megseitik. de nem viszonoz
zák azt. Maga az Úr panaszolja ezt: "Legtöbb
részéről csak hálátlansággal találkozom. Kevés
re becsülnek és hidegen bánnak velem a szere
tetnek e Szeniségében, sőt nem rettennek vissza
a szentségtörésektől sem."

Az Úr nem számlálja fel s nem részletezi
a sokféle sérelmet és gyalázatot, amelyek az
Eucharisztiában érik. Reánk hagyja, hogy ezen
tünödjünk s mindinkább elmerüljünk a bánat
ban és szomorúságban s így mintegy viselni
segítsük részvétünkkel az ő nyomasztó terhét.
Igen, az Úr vigaszt és enyhet keres nálunk,
Ámde nem hiába? "Kerestem, ki szánakozzék
rajtam, de nem akadt senki sem, ki vigasztal
jon engem, de senkit sem leltem."

"Nem akadt senki sem", "nem leltem", Mily
csodálatos dolog ez!

De ha a nagy világban nem lel az Úr hűsé
ges, viszontszerető szíveket, legalább a válasz
tottai közt találna sok ilyenre. Ámde mily
hegyes tőrszúrás számára, hogy még ezek közt
ís ritka a teljesen megbízható.

Erre engednek következtetni szavai, ame
lyeket a tapasztalás is annyira igazol: "Amí
azonban nekem a legnagyobb fájdalmat okozza,
ez az, hogy még a nekem szentelt szívek is
sokszor oly sértően bánnak velem .. ."

Vajjon nem ezek ellen emel-e panaszt a
Zsoltáros ajka által: "Ha ellenségem szórna
rám átkot, azt elviselném könnyedén, és ha
gyülölőm mondana reám nagyokat, előle talán
elrejtözném. De te, ki velem egyet akartál.
vezetőm és bizalmasom voltál, ki velem együtt
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etted az édes étkeket, kivel együtt jártunk az
Isten házába ......

Ha ezekben a vonásokban magunkra isme
rünk, ám nincs más hátra, mint ..Tehát juss
szégyenbe te is és hordozd gyalázatodat'''·

2. lUUS KÉR

"Nem tudsz nagyobb szereletet tanúsilani,
mint ha azt megcselekszed. mire téged már
annyiszor kértelek" - szólt Urunk Szent Szíve
apostolnőjéhez. Nem ejt-e minket csodalko
zásba, mikor azt halljuk, hogy Urunk kér?

Mint legfőbb Úr, egyszerüen parancsolhatna.
De nem teszi, Ö kér, éspedig buzgón, ismétel
ten: már "annyiszor".

Miről van szó, amit annyira kér és annyi
szor kér?

Altalában kéri, hogy viszontszeretet által
vigasztaljuk meg Szívét ama sok gyalázatért,
amelyet főkép a legméltóságosabb Oltáriszent
ségben elvisel. Kér, hogy kárpótol juk őt és
ezáltal dicsőítsük meg.

"A mi üdvözítőnk - mondja Alacoque
Szent Margit - tudtomra adta, hogy hő vágya
a viszontszeretet után arra bírta, hogy Szívét
az emberiségnek kijelentse. A világnak emez
utolsó időkben szeretetének új bizonyságát
akarja adni, azt mutatva be (t. i. Szívét), ami
a legalkalmasabb a hűséges szerétet felébresz
tésére ... Biztosított engem, hogy különös kedve
telnék abban, ha benső érzelmei és szeretete
a testi szív képében tiszteltetnének úgy, ahogy
ezt nekem megmutatta. Kijelentette, hogy ez az
ö akarata, hogy e kép közismert legyen, hogy
így az érzéketlen emberi szíveket meglágyítsa:'
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Aztán megjelölte az Úr Szíve tiszteletének
egynémely különös módját is. Nevezetesen
ünnepet kért, megkérlelést és engesztelő áldo
zásokat.

Az Úr, aki rendes módja szerint "ami a
világ szerint gyönge, választja, hogy megszé
gyenítse az erőseket", szegény, igénytelen
zárdaszűzre bízta ennek a világraszóló fel
adatnak megoldását. Mit vár akkor tőlünk ez
ügyben az Úr? Fontoljuk meg, mit tettünk
eddigelé a Szívért, hogy óhajának meg
feleljünk?

Mekkora bennünk a viszontszeretet, a
vagy, az ösztön az engesztelésre? Mit tehet
nénk a saját körűnkben Jézus Szíve tisztele
tének előmozdítására'?

Vannak e tekintetben legalább terveink,
szándékaink?

A pap sokat tehet a szószéken, a gyóntató
székben, a tanító az iskolában, a betegápoló
a kórteremben, az író a sajtóban, a családtag
az otthonában.

Terjeszthetjük Jézus Szíve képét, sajtóter
mékeket stb. Felajánlottuk-e már családunkat,
intézetünket Jézus Szívének?

3. Jézus SZIVE IGát

Vannak Urunknak általános, mindenkire
vonatkozó ígéretei. "Igérem neked, szól hű
szolgálőiéhoz, Margithoz, hogy Szívem kitágul
és bőven árasztja szerelemgyümölcseit mínd
azokra, akik neki ezt a tiszteletet tanúsítják
és közremüködnek, hogy azt neki mások is
megadják.
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De aztán íontolgassuk kűlönleges ígére
teit is:

1. Megadom nekik az állapotukhoz szük
séges kegyelmeket.

2. Családjuknak békét adok.
3. Mínden szomorüságukban megvigaszta

lom őket.
4. Biztos menedékük leszek életükben, de

föleg haláluk óráján.
5. Minden vállalatukat bőségesen meg

áldom.
6. A bűnösök Szívemben az irgalomnak

végtelen tengerére lelnek.
7. A lanyhakból buzgók válnak.
8. A buzgók gyorsan nagy tökéletességre

jutnak.
9. Megáldom a házakat, amelyekben szívem

képét kiteszik és tisztelik.
10. A papok megkapják tőlem az adományt,

hogya legkeményebb szíveket is meglágyít
hatják.

11. Azok nevét, akik a Szívem iránti áhí
tatot terjesztik. Szívembe írom s nem törölöm
ki azt onnan soha.

12. Szívem túláradó könyörületéből meg
ígérem neked. hogy az én mindenre képes sze
retetem mindazoknak, akik kilenc egymásután
következő első-pénteken megáldoznak. meg
adja életük végén a bűnbánat kegyelmét. Nem
halnak meg kegyelmem és az ő szentségeik nél
kül, minthogy isteni Szívem utolsó pillanatban
biztos meaedékhelyük lesz.

Beszélgetés az úrral. Megtárgyaljuk Urunk
kal emez elmélkedés tanulságait és meg is álla
pítjuk, hogyan akarjuk mától fogva az ő szent
séges Szí vét még jobban tisztelni. Választunk
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ki fohászimát is, hogy az Úr Jézus isteni Szíve
iránt a szentáldozásban fogant szeretetet ezzel
napközben ébrentartsuk.

Végezhetem aztán már a XVII. században
hazánkban használt Jézus Szíve-ének verseivel:

Ú add Jézusom nékem szentséges Szívedet,
Amely oly véghetetlen mértékben szeretett.
Bűnös, fásult szívemet hadd gyullassza lángra
Szeretö szent Szívednek üdvözítö lángja.

Szíved édes szerelme, lelkemnek harmatja,
Amely táplál, feléleszt és lelkem áthatja;
Szent Szivednek szerelme bünös lelkem napja,
Melyböl lelkem világát, üdvösséget kapja.

I 68. zs. 21. - • Exod. 3. - 3 Kol. 2, 9.
4 Gal. 2, 20. - • Jn. 15, 14-15. - • É. é. 5, 1.
- ' 68. zs. 21. - • 54. zs. 13, 15. - • Ezek. 16, 52.
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JÉZUS SZIVE ÜNNEPÉNEK NYOLCADA

XVI

JÉZUS BARÁTI SZIVE

HÉTFO

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szőveg: "Már
nem mondalak benneteket szolgának, mert a szol
ga nem tudja, mit mível az ura, hanem barátaim
nak mondottalak titeket, mert mindent, amit hal
lottam Atyámtól, tudtul adtam nektek."

Második előgyakorlat. Elképzelem azt a köz
ismert képet, amely az ajtón kopogtató Jézust
ábrázolja. "Ime, az ajtónál állok és kopogtatok.
ha valaki meghallja szavamat és megnyitja nekem
az ajtót, bemegyek hozzá és vele étkezem és ő
énvelem:"

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
engem is méltasson isteni barátságára és ezt a
végtelen leereszkedő kegyet rnindíg hűséges baráti
szeretettel viszonozzam,

1. _AZ IGAZ BARÁTNAK NINCSEN MÁSA-3

Maga a Szentlélek magasztalja így a jóbará
tot és még hozzáfűzi: a jóbarát "hűsége érté
két nem lehet mérni arannyal, ezüsttel", A
hűséges barát élet és halhatatlanság írja".' A
szeretetre teremtett és szeretetszomjas emberi
szívnek nincs is höbb óhaja és kívánsága, mint
hogy legyen, akit szeret, éspedig olyan, akinél
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szeretete viszonzásra lel. Szóval vágyik a baráti
szívre. Az a beteges tünet, hogy egyesek álla
tokkal, kutyákkal, macskákkal, lovakkal, sőt
virágokkal barátkoznak. ugyancsak azt bizo
nyítja, hogy szívünk alig s nem sokáig bírja
az árvaságot,

A jó barátságnak lelki szempontból is meg
vannak az előnyei.

Nevezetesen, ha van jóbarátunk, akkor van,
akiért imádkozzunk, akivel jót tegyünk, akiért
áldozatokat hozzunk. A jóbarátok aztán ké
szek és hajlandók egymást figyelmeztetni, javí
tani és így a tökéletesség útján előmozdítani.
Ilyen barátról mondja a Szentlélek, hogy "azok
találják (azt) meg, kik félik az Urat".•

Ámde milyen ritka az ilyen jó barát. Maga
a Bölcs felpanaszolja ezt: "Mert van - úgy
mond - jóbarát a maga idejében, de nem áll
helyt a szorongatas napján... van barát,
ki asztaltárs, de nem áll helyt a szűkség
napján:"

2. JÉZUS BARÁn SZIVE

Az Úr Jézus Szíve a baráti szivnek örök
ideálja. Gondoljak csak a kedves betániai ház
ra, ahova Urunk, akinek nem volt, ahova fejét
lehajtsa, apostoli fáradalmai közt be-betért
pihenni. Baráti Szíve vonzotta ide. A regényes
tiberiászi tengerparton, távol a világ zajától,
meghitt együttlétben kedves tanítványaival, aki
ket barátainak tartott és nevezett, megint csak
a jóbarát mintaképét mutatja be. És mikor az
utolsó vacsorán búcsúzva az ö barátaitől. az
Eucharisztiában búcsúcsókot nyom mindnyája
ajkára és szívére, minő utolérhetetlen példáját
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adja a hűséges. ragaszkodó baráti szívnek. Az
Olajfák hegyén nem tagadja meg a maga részé
röl az oly őszinte szerető csókot még baráti
szeretete hűtelen árulójától sem, aki neki az
életben a legszomorúbb órákat szerezte.

A tabernákulum örökmécsese lobogó, szinte
ziháló lángjával is mi mást jelképez, mint az
ott ránk várakozó, utánunk epedő, baráti Szl
vet, mert mint kijelenti: "gyönyörűsége az
emberek fiaival lenni",'

Benne valóban feltalálom az ideális baráti
szívnek minden vonását: a jóakaratot. önzet
lenséget. bizalmasságot. hív, gyönyörrel teli sze
retetet, amelynek minél inkább átengedem ma
gamat. annál tisztább leszek.

S hozzá még hiányzik ebből a Szívből, ami
annyi barátságnak megölö betűje, az unottá
vált egyformaság. Egyik olasz filozófus mond
ja.' "Ha mi már valakiben vagy valamiben
mindent megismertünk és nincs már semmi
kérdeznivalónk, akkor megszűnik a csodálkozás
és beáll az unalom. A lelkek elidegenednek
egymástól, mihelyt nincs már. amit egymásnak
kinyilatkoztassanak, egymással kicserél jenek,"
Távol ez az isteni Sztvnél. A lélek nem fedezi
fel benne soha azokat a határokat és korlá
tokat, amelyek a szerető szívnek oly kínosak.

De Jézus valóban teljesíti is velünk szem
ben, éspedig a Iegideálisabb módon, a baráti
kötelmeket. Először is jót tesz velünk. állan
dóan imádkozik értünk a tabernákulumban
"szavakba nem foglalható sóhajtásokkal...• AI
landóan áldozza magát értünk, barátaiért. Az
tán állandóan dolgozik a mi javításunkon s
tökéletességünk müvén. Majd vigasztal, majd
dorgál. Sőt az operálókéstöl sem kímél meg,
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ha az szűkséges. A mi igazi javunkra néz s
nem az ínyünkre.

Végül hüen kitart akkor, amikor a földi
barátok már régen hátat fordítottak nekünk.
Sőt oda is elkísér, ahova emberi barátság már
nem követhet ...

Ó, Jézus baráti Szíve barátait sohasem
hagyja cserben. Figyelme, gyengédsége utol
érhetetlen. Mennyire gondoskodik majd egy
kor, hogy barátainak megszerezze a teljes el
ismerést, feltárva egykor az utolsó napon azok
minden, még legtitkosabb erényeit s jócseleke
deteit is... Mily jó lesz akkor Jézus barát
jának lenni!

3. ts AZ IM SZIVEM r

A régi időben a jóbarátok "tesserát" (zálo
got) adtak egymásnak. Kettétört fadarab volt
ez, amelynek egy-egy felét a barátok gondosan
őrizték. És ha hosszú idők mulva ismét talál
koztak, egymásba itlesztették és így igazolták
egymást. Ilyen tessera a baráti szív. Barátja
szívéhez hasonlít, ahhoz alkalmazkodik. "Aki
fél Istentől, jól barátkozik, mert amilyen ö
maga, olyan a barátja is.'?"

Azon kell tehát lennem, hogy felséges, isteni
barátom Szivéhez hasonlóvá tegyem saját szí
vemet. "Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd
azért az én szívemet a tiedhez hasonlóvá l"
De ebben nekem is, mint valamí szobrásznak
közre kell működnőm. Szememet erről az isteni
mintáról sohasem szabad levennem, de közben
állandóan az én saját, idomtalan szívemre is
kell tekintenem. A jószándék, a vágy, a szere
tet, a jófeltételek és a kísérletek az a véső és
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kalapács, amelyek arra segítik az elmélkedő
lelket, hogy lassan-lassan kialakítsa magában az
isteni Szív mását. Az evangélium hasonlítha
tatlanul szépen állítja elém ezt a nagyszerű
mintát.

De aztán fogadjam is szívesen a figyelmez
tetéseket ettől a baráti Szívtöl, amelyeket sugal
mai és esetleg lelkiatyám s elöljáróm által
nekem ad. Hiszen ezzel Jézus csak a legjobb
barát kötelmének tesz eleget.

Végűl ne irtózzam az áldozatoktól sem, me
lyek már a barátsággal járnak. Alljak helyt
barátom ügyében és érdekében.

Főkép mindenáron azon legyek, hogy isteni
barátom, Jézusom számára az ö legféltettebb
kincseit, a lelkeket megmentsem. Ez ügyben nem
szabad visszariadnom semmi áldozattól sem.
úgy kell minden lelket tekintenem, mintha
barátom tulajdon életéről volna szö. Gondol
jak csak Jézus igazi nagy barátaira, a Szen
tekre, egy Szent Pálra, Xavéri Szent Ferencre,
Bosco Szent Jánosra, az arsi Szent Plébánosra
stb.

Nagy Szent Teréz azt mondja: "Mit törő
döm én, ha egészen a világ végéig maradok
is a tisztítóhelyen, ha ezzel egyetlen lelket
megmenthetnék:' Kis Szent Teréz pedig így ír
egyik misszionáriusnak: "Igazán boldognak ér
zem magamat, hogy önnel a lelkek üdvén dol
gozhatom. Ezért is lettem karmelita. Minthogy
nem lehettem misszionárius valóságban, az
akarok lenni a szeretet és a vezeklés által."

Beszélgeté» oz Úrral. Hálát adok neki azért
a mérhetetlen jóságáért, kegyességéért, hogy
engem, kicsiny teremtményét, barátjának foga
dott. Aztán megajánlom neki szívemet, éspedig
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egészen és osztatlanul. Hiszen ö teremtette, ö
váltotta meg az egészet és boldogítani is akarja
azt egészen. Neki lehet joga és igénye egyedül
az egész szívemre.

Ünnepélyesen fel is ajánlom most mindjárt
azt neki. Tisztán őrzöm azt, függetlenül, hogy
a halál óráján, mint tesseraval tudjam igazolni
hűségemet.

Ma mindjárt fel is teszem, hogy szigorúan
ellenőrzöm szívemet, hogy az semmihez és sen
kihez se ragaszkodjék rendetlenül ...

I Jn. 15, 15. - • Jel. k. 3. 20. - • Jézus, Sir.
fia 6, 15. - • U. o. - • Jézus, Sir. fia 6, 16. 
• U. o. 6, ~9. - • V. Ö. Péld. 8, 31. - • Mariani
Cordovani: Kinyilatkoztatás és filozófia. - • Róm.
8, 26. - " Jézus. Sir. fia 6. 17.
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JÉZUS SZIVE DNNEPtNEK NYOLCADA KEDD

t. Jtzus SZIVE AZ ATYA AJÁNDB<A

Szív valóban a Magasságbelinek

XVII

JéZUS SZIVE liA MAGASSÁGBELlHEK AJÁHDÉKA"

Első előgyakorlat. A szentírási szőveg: "úgy
szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta."

Második előgyakorlat. Lélekben felszáll ok az
égbe és végigszemlélem azt a jelenetet, amidőn a
teljes Szentháromség a Fiúisten megtestesülését
elhatározza, és egyben azt is, hogy megalkotja az
isteni Szívet, mint a három Szent Személy közős
ajándékát, a legnagyobbat, amelyet a szereneset
len, bukott emberi nemnek adhat.

Harmadik előgyakorlat. Kérem Istent, hogy ezt
a nagy ajándékot csakugyan megbecsüljem és
annak kincseit az ő szent szándéka szerint ki
aknázzam.

Az isteni
ajándéka.

Ha olykor a szekottnál is inkább átérezzük
elhagvatottségunkat, árvaságunkat s tünődve
vetjük fel a kérdést, mí maradt még nekünk,
amikor már csaknem mindent elvesztettünk, az
oltáron kell, hogy fennakadjon szemünk: "Ime
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a Szív!" Itt a Magasságbelinek minket minde
nért kárpótoló ajándéka.

A szabad természetben sétálgatva, tekint
sünk fel az égre. Látjuk az ott úszkáló felle
geket. Isten, minő magasan járnak ezek felet
tünk. Magasan? Néhány mérföldnyire. Sokkal
magasabban van a ragyogó nap. Húsz millió
mérföldnyire. Több, mint száz év kellene, míg
a száguldó gyorsvonat odaérne. Hát még milyen
messze van némely állócsillag tőlünk!

Pedig mindez a Magasságbeli trónjának leg
alacsonyabb lépcsőfoka. Ha még feljebb szál
lunk a természetfeletti világba. mily magasan
van felettünk a teremtés óriási lépcsöcsarnoká
ban az angyalvilág. a főangyalok, a kerubok,
a szeráfok. Aztán a Szentek, akiknek némelyike,
nevezetesen a Boldogságos Szüz, a legmaga
sabb angyali karokat is messze felülmúlja. Az
után következik a végtelen űr, hézag, a teremt
ménytől fel egészen a Teremtőig, a teljes Szent
háromség trónjáig.

Értelmünk e gondolatnál ájuldózni kezd.
Hiszen a Magasságbeli elött még a kerubok és
szeráfok is remegnek és arcukat befödve hódol
nak és elismerik semmiségüket. Ime, attól a
Magasságbelitól kaptuk mi az isteni Szívet
ajándékba. Már ebből is sejthetjük, minő aján
dékról van sző. Elsősorban az Atya ajándéka
ez. Minden katolikus templomra és kápolnára.
ahol az Eucharisztiát őrzik, illik, amit Isten,
a mennyei Atya a salamoni templomról állított
és kijelentett: "Ott legyen szemem és szívem
mindörökké...•

És vajjon mit adott ebben és ezzel a Szív
vel nekünk az Atya? Mit tartalmaz és jelképez
ez az ajándékba kapott Sziv? Nemde az isteni
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szeretetet, tehát magát az Istent. Mert mint
Szent János evangélista sasszeme meglátta és
nekünk minden kertelés nélkül megmondja:
..Deus Caritas est."

..Szeretet az Isten." Igen! maga a szeréteti
A szoba lehet világos, de nem maga a vilá

gosság. Hasonlóképen a holdról és csillagok
ról is ugyanezt mondhatjuk ... Isten azonban
nemcsak szeret, hanem maga a szerétet. Ez a
szeretet adja magát nekünk az isteni Szívben.
Ó mily kincs! És mily boldogság ilyen kincset
birni! Ismerjük meg a birtokunkat, és akkor
nem tudunk többé kishitűsködní. Még akkor
sem, ha magunkat mégoly gyarlóknak és bűnö
söknek érezzük. Hiszen ezt a Szívet, a leg
nagyobb művész, a Szentlélek így festi elénk:
..Mert irgalmas az Úr és könyörületes, hosszan
türő s felette kegyelmes ... Amily magasra van
az ég a földtől. olyan nagy az ő irgalma azo
kon, akik őt félik, ... mert ő ismeri alkotásun
kat és tudja. hogy porból valók vagyunk.···
Szomorú volna, ha valaha beborítaná a bánat
szemünk előtt ezt az oly fontos hitigazságot.

2. "ZUS SZIVE A SZENTL'LEK AlÁIlD'KA

A Jézus Szíve-litániában ama fohász után:
Jézus Szive az örök Atya Fiának Szíve, nyom
ban az következik: Jézus Szíve a Szűzanya
méhében a Szentlélektől képzett Szív. Az isteni
Szív tehát a Szentléleknek is ajándéka.

Jóllehet a Szentháromségnak kifelé való
munkái közösek, de azért mégis méltán kapcso
lunk egyes tevékenységet egyik vagy másik
Személyhez.

Minthogy pedig a Szentlélek képviseli az
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Istenségben a szeretetet, azért a szeretetnek
ez a legnagyobb remeke is, t. i. a megtestesülés
az ő különös müve.

Midőn a pap a szentséges áldozatot be
mutatja, kehelyre van szüksége. Ennek a ke
helynek, ha csak lehet, aranyból kell lennie.
A kelyhet aztán a püspök szentelheti fel olaj
kenéssel. Oly szent a kehely, hogy csak erre
felszentelt kezek érinthetik. Mindezt a hívő
lélek előtt bővebben magyarázni felesleges.
Hiszen a kehely az isteni eucharisztikus vér
nek az edénye.

Ámde mi az isteni Szív a legdrágább arany
kehelyhez képest I

Eleven kehely ez, amelyet a Szentlélek
a Szentszüz véréből alkotott és maga kent
fel az Istenség krizmájával, hogy az áldo
zati vérnek forrása és edénye legyen. Ebben az
isteni kehelyben buzog tehát a mi megváltá
sunk drága ára, mert: "nem romlandó aranyon
vagy ezüstön történt a megváltasunk, hanem
szeplőtelen és érintetlen báránynak, Krísztus
nak drága vérén"..

Ehhez a kehelyhez nekem is naponta oda
tapad az ajkam, mert nekem is szól: "Igyatok
ebből mindnyájanl"

Egy másik célja is volt a Szerétet Lelkének,
rnidön nekünk ezt a Szívet adományozta. Amint
a húsvéti szentelt tűzből gyujtják ki az örök
mécsest és az oltár gyertyáit, úgy kell ettöl az
isteni Szívtől, amelyet a Szeritlélek lángoltat,
kigyúlniok a szíveknek s áldozatos lelkeknek.

Mert: "Tüzet jöttem bocsátani a földre és
mit akarok mást, mint hogy már felgyulladjon.""

A máriacelli kegytemplom falában egyik
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emléktábla hirdeti ezt: Magni Principis parva
portio cor. - A Nagyhercegnek kicsiny szíve,

A jámbor passaui püspöknek, Károly József
Főhercegnek jólesett életében az a tudat, hogy
szive Szüz Mária házában, a tabernákulum
árnyékában talál majd pihenőt. Ó bár a mi
szívünk is, amelyet a Szentlélek az isteni vér
ben lemosott és felszentelt. most már a taber
nákulum szentséges Lakójának udvarló örök
mécses lenne. Ó bárcsak ne akasztanók azt
többé semmi bálványkép elé.

3. JÚUS SZlye A F1ÚlSTElCHEK AJÁMDú<A

Mikor a szűzies evangélista. János az utolsó
vacsorán Mestere keblére volt borulva. akkor
dobogta meg neki az ísteni Szív azt a mélysé
ges titkot, amelyet később evangéliumába így
iktatott: "Kezdetben vala az Ige és az Ige az
Istennél volt és Isten volt az Ige ... és az Ige
testté lőn és miköztünk lakozék.!" Mintha csak
azt mondaná: Az Ige szívet vett magának, amely
itt dobog köztünk. velünk az Eucharisztiában.

Ki adhatta volna nekünk ezt a Szívet, ha
csak az magát nekünk át nem engedi? Hogy
pedig mit kaptunk az Igétől ebben a Szívben,
ugyancsak az Evangélista sejteti, mikor azt
mondja: "Mindenek ő általa lettek és nála nél
kül semmi sem lett. ami lett.?"

Ha tehát általa, töle van minden, akkor
benne megvan minden. Minden szép, nagy, fen
séges. Mert senki sem ad olyat, ami neki nincs.
Tekintsük át amúgy röptében a teremtést, a
természetnek és művészetnek remekeit. Száll
junk azután fel az égbe s próbáljuk legalább
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megsejteni az angyalok és szentek vílágának
szépségeít . " Mindenek ő általa lettek, ..

Mikor Olaszországot, a művészetek hazáját
járjuk és a szép templomokat és múzeumokat
megtekintettük. végül talán megmutatnak ne
künk ládikában egy egyszerű ecsetet. Kőzőn
séges ecset, annyi szép után! De aztán azt
mondják: Ime, Míchelangelönak, Raffaelnek
vagy Paulo Veronesenek ecsetje. Most már
megilletödünk. Elvonul lelkünk szeme előtt az
a sok remek alkotás. amelynek ez az egyszerű
ecset volt az eszköze.

Jézus Szíve is külsöleg olyan, mint más
emberi szív. De ha meggondolom, hogy ez az
Igének ecset je, amely által támadt az ég és
föld minden szépsége, pompája, remeke, akkor
imádatos hódolat vesz rajtam erőt. Ezt az ecse
tet kapom a Fíúístentöl ajándékba. De nem
mint holt emléket. Ez az ecset, amely már
annyi remeke t alkotott, az én szívem vásznára
is akar még festeni. Meg akarja rajta örökíteni
az Úr Jézus szerető, szenvedö életének kép
mását. ..Nála nélkül semmi sem lett. ami lett,"
Én is tehát általa lettem s csak általa lehetek
még több, nagyobb. szentebb. Azért kifeszítem
előtte lelkem vásznát, mindaddig, míg csak az
ő hű képét rá nem festi.

Beszélgetés az Úrral, Mintha a tabernákulum
előtt térdelnék. Az Úr engem is megkérdez,
mint hajdanában Pétert Fülöp Cezarea vidékén:
"Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Hát te kinek mondasz engem?':" Erre én vallo
mást teszek. Te vagy Krisztus, az élő Istennek
Fia. a te Szíved a teljes Szenthéromságnak
megbecsülhetetlen ajándéka. És mintha csak
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hallanám a feleletet: "Boldog vagy, mert nem
a test és vér nyilatkoztatta (ezt) ki neked .. .?"

Azért is boldog vagy, mert amire Szent
lélektől vezetett Egyházam tanított, hittel el
fogadod.

Boldog vagy, mert e Szívben örök remé
nyeid horgonyát megtaláltad.

Boldog vagy, mert meglelted a szeretetnek
azt a kapcsát, amely téged velem, a boldog
Istennel örökre összekapcsol.

Mire én hálálkodom, szeretek és e Szívnek
örökre eljegyzem szívemet. Ma sok röpimával
szállok e Szívhez, mint a méh a virágkehelybe.
Ott zsong körötte szűntelen lelkem, mint a
színes, illatos virág körül... "Jézus szent
séges Szíve, szeretlek és bízom benned l"

I Jn. 3, 16. - ' III Kir. 6, 3. - ' [ Jn. 4. 16.
- • 102. zs. 8, 11-14. - • [ Pét. l, 18. - • Mt.
26, 27. - T [ Lk. 12, 49. - • Jn. 1, 14. - • Jn.
1,3. - J. V. ö. Mt. 16, 13-15. - " V. ö. Mt. 16. 17.
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Jézus SZIVE OMMEPéMEK MYOlCADA

XVIII

JÉZUS FEMSÉGES SZIVE

SZERDA

Első előgyakorlat. A Szentírás .szövege: "A fön
séges Isten a megváltójuk."

Második előgyakorlat. Elgondolok egy Jézus
Szíve tiszteletére rendezett nagyszerű ünnep
séget vagy körmenetet, aminőt a tirollak szoktak
Innsbruckban rendezni s amelyen a szeretet és
tisztelet mindent előteremt, felhalmoz és kifejt,
ami csak kiemeli ennek a megváltói Szívnek
Ienségét.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
magasztos fogalmam legyen az isteni Szívröl és
törekedjem hozzá méltó emelkedett lelkületre.

f••0 IGEM FEHséGES·2

Fenséges az, ami kiemelkedik. Mikor a szá
guldó vonaton Róma felé közeledünk s leérünk
a síkságra, már órányira a messze távolból fel
tűnik előttünk a Szent Péter sírja fölé boruló
óriási kupola. Uralkodik az egész tájon. Meg
pillantva felkiáltunk: "De minő fenséges l"
Hasonlóképen, amikor a messzeségböl a Magas
Tátra vagy az Alpesek megjelennek a látóhatá
ron. Milyen fenséges! Miért? Mert kimagasló.
Ámde mennyivel kímagaslőbb és így fensége-
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sebb minden teremtmény felett az, akiről a Te
Deumban azt zengjük: "Teljesek dicsőségednek
fölségével föld és egek."

A szivek közt van sok szép, jó s nemes,
de csak egy van, amely minden szívnél fen
ségesebb. Ez az Úr Jézus Szíve.

Tekintsük már mint emberi szivet!
A világtengerek sötét mélységéből itt-ott

egy-egy sziklaorom emelkedik ki. Ott áll magá
nosan a viharoktól felkorbácsolt vizek köze
pén. A toronymagasságra emelkedö s ismét
visszahanyatló hullámok mennydörgésszerű
robajjal és csattogással ostromolják minden
oldalról. De a szikla csak áll, századok óta
rendületlenül áll s nyugodt méltösággal tartja
helyét. Mintha csak szilárd biztonsággal tudná.
hogya tenger féktelen forradalma neki nem
árthat s meg nem ingathatja.

Ha a természetnek ilyen ielenségét látjuk.
borzalmas szépnek, egyszerüen lenségesnek
találjuk.

Vannak a világtörténelemben, főleg a Szen
tek történetében megörökítve ilyenfajta jelle
mek. Ott vannak a vértanúk és nagy misszio
náriusok, mint Xavéri Szent Ferenc. akik állan
dó ellenkezés, lemondás és csalódások között
vívták ki diadalaikat. De mindezek csak hal
vány vetületeí a fenséges, ísteni Szívnek. Le
szállott hozzánk a földre, hogy "az erős fegy
verest",' a "világ fejedelmét'" legyőzze, sán
caiból kivesse, zsákmányát. a halhatatlan lel
keket tőle elragadja, Isten országát a földön
megalapítsa.

Szerényen, észrevétlenül - ahogy a nagy
lelkek szokták - kezd óriási feladatához. És
íme, csakhamar óriási vihar közepette találja
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magát. Mindaz, amit gonoszlélek sugallta em
beri gonoszság csak kieszelhet, sorompóba lép,
hogy öt letörje, művét megakadályozza, meg
semmisítse.

Ö azonban áll rendületlenül.
Vádolják, üldözik, még a saját rokonsága

is eszel ösnek tartja.
Ö pedig nyugodtan halad a maga útján. Nem

von vissza semmit, hanem csak annál szívósab
ban és nyomatékosabban cselekszik és tanít.
Pedig tudja, hogy emiatt el kell pusztulnia.
Nem tér ki sorsa elöl.

Elfogják, megkötözik, bíróság elé hurcol
ják, ostorozzák, megfeszítik.

Nem von vissza semmit, sőt a legünnepélye
sebben vallja és hirdeti küldetését. Ime "elvész
az igaz és nincs senki sem, ki ezt szívére
venné",• Ime, a szikla a tomboló tenger köze
pén. Végtelen felségű Szív! Mily ideál mind
azok számára, akik akarnak valami nagyot és
maradandót alkotni, föleg szentté lenni. Ehhez
következetes kitartás kell, aminőt a fenséges
isteni Szívtöl lehet és kell eltanulni.

2. .MIN lEIRT! A MAGA KlDm-6

Van, ami az isteni Szív Ienségét méginkább
kidomborítja. Ez az ő önzetlensége. Ha körül
tekintek s látom a nyüzsgő embertömeg hullám
zását, egyben lehangoló kép ötlik szemembe.
A legtöbb reggeltől estig sürög-Iorog, izzad,
fárad. Miért? Megmondja az Apostol: "Omnes,
quae sua sunt quaerunt.?' Mindenki a magáét
keresi, saját érdekeinek él. De legalább maga
sabb érdekei lebegnének szeme előtt. De nemI
Micsoda érdekek I Szégyen reájuk gondolni is,

121



oly kicsinyesek és hozzánk, akik nagyobbra
születtünk, oly méltatlanok.

Mily kevés azoknak a száma, akik másokra
is gondolnak és messzebb tekintenek. Hasonlít
suk csak össze a fellegek közt lebegő sast és
a szemétdombon kotorászó tyúkot. Milyen ke
vés a sas és mennyivel több a tyúk.

A saslelkű embereket "nagy lelkeknek'" ne
vezzük.

Ámde mindezeket is végtelenűl felülmúlja
Jézusnak fenséges Szíve, Jézus is a földön
járt. aludt, evett, ivott, a napi kenyérért verí
tékezve dolgozott. Tűrte a szenvedést és üldöz
tetést. És mégis mennyire felülemelkedett a
közönséges emberin.

Lám. ő lehetett volna dúsgazdag és lett sze
gény a jászoltól a keresztig, élvezhetett volna
és egész élete "kereszt volt és mártíromság".
Parancsolhatott volna és szolgált. Két dolgot
ismert csupán, amiért érdemes szenvedni, nél
külözni és dolgozni: a mennyei Atya dicsősége
és a halhatatlan lélek üdvössége. Ez azonban
nem volt benne puszta ábránd, puszta vágy,
mondjuk "plátói szerelem", hanem tett és áldo
zat. "Krisztus nem kereste a maga kedvét."·
Szóval magának nem kedvezett, sőt nem ke
gyelmezett. Nemcsak a maga hasznát nem
kereste. de még - amit az "önzetlen·' embe
rek is meg szoktak engedni maguknak - a
maga dicsőségét sem.

Annak, aki ismeri az evangéliumot és Jézus
történetét, ezt nem kell bizonyítani. Egyik
bölcselkedő egyszer azt állította: "Felség és
szeretet egy szívben nem lehetnek." A felség
ugyanis a magasban lakozik, a szeretet ellen
ben leszállni. leereszkedni kívánkozik. Jézus-
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ban maga a leereszkedő szeretet a fenséges. Ezt
kell nekem is utánoznom.

3. .BARÁTOM, MElU FEUDB.-9

"Miként a sas, mely repülésre készteti fiait
és felettük lebeg?" - így tesz velünk is az Úr
Jézus az ő önzetlen, felséges Szívével.

Izgat, késztet bennünket is a repülésre.
Igy izgatta a nagy Szent Pál lelkét, aki

magáról mondja és sokszor ismétli: "Nem azt
keresem, ami a tietek, hanem titeket.""

Valóban mennyit fáradt és szenvedett a
hívekért, az Egyházért teljesen önzetlenül. Ol
vassuk csak el viszontagságainak hosszú litá
niáját, ahogy azt nem ugyan panaszképen, ha
nem a maga igazolására a korintusi hívek
nek elősorolja."

Izgatta a repülésre a vértanú Szent Ignác
lelkét is, aki állítólag azok közűl való, akiket
anyjuk az Úr áldására vitt. Mennyire örül és
hálálkodik, hogy Krisztusért életét is odaad
hatjaI Kérve-kéri a híveket, nehogy vértanúsá
gát megakadályozzák, mert ő, mint írja, nagyon
tudja, mi szolgálja az ő nagyobb javát. Sőt
még a fenevadakat is kész izgatni, hogy foguk
őt mint Krisztus gabonáját, megőröljék.

Igy késztette repülésre az isteni Sas Szent
Erzsébetet is, hazánknak büszkeségét. Nem
nyugszik, míg csak szíve a mulandók bilincsei
ből egészen ki nem szabadul, míg csak egészen
Krisztusnak nem tud élni és öt egyedül, a
Megfeszítettet a szegényben saolgálni.

Egyszer így szólt udvarhölgyéhez: "Isten
meghallgatta kérésemet: mindazt a földi jót,
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amit eddig szerettem, most már csak szemétnek
tekintem."

Nagypénteken fogadalmat tesz, hogy saját
akaratának és mindannak, amit csak az Úr
Jézus elhagyandönak ítél, ellentmond. Szűrke,
durva ruhában, mezítláb jár s vezeklő, nélkü
löző életéről nem mond le, még II. Frigyes
császár kedvéért sem, aki kezét megkérte.

Mennyire megértették ezek a sasfíókák, aki
ket az isteni Sas tanított repülni, az Apostol
szavát: "Fiacskáim! ... Ne szeressétek a vilá
got s azokat, mik e világban vannak.?" Ne sze
ressetek úgy, hogy ez a szeretet az enyémet
keresztezze, hanem csak úgy, hogy az enyém
mel egyet jelentsen. Ilyen minden rendezett
szeretet, pl. a szűlöi, hitvesi, gyermeki, jegyesi,
baráti s általában minden igazi, felebaráti sze
retet, amely voltaképen Istenhez közelebb viszi
a szíveket. Nézd meg ezek után a saját szíve
det! S ha azt látod, hogy vizenyős lapályok
felett szállong, akkor hallgass az isteni Sas
szavára: "Barátom, menj feljebb", neked maga
sabban van a helyedI

Beszélgetés az urral. Magasztalom, áldom
az ő fenséges Szívét és "hálát adok neki az ő
dicsőségéért". Aztán csendben és békén kez
dem sorra összehasonlítani az én szívemet az
övével: "Uram, milyen a te Szíved és milyen
az enyém?" Alacoque Margit éjjeleket töltött
ezzel a kérdéssel foglalkozva. Én is megpróbá
lom. És ha olyat találok szívemben, ami az
isteni Szívtől elütő, mindjárt kérem is, hogy
tegye szívemet az övéhez hasonlóvá.

"Nagyobbra születtem!" Hangeztatom én is
a kedves Szent Szaniszlóval, semhogy szívem
bármely teremtménynek rabja legyen.
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Ez lesz a mai jelszavam!

I 77. zs. 35. - 2 46. zs. 10. - • Lk. 11, 21. 
• Jn. 12, 31. - • Iz. 57, 1. _. Róm. 15, 3. - ' Fil.
2, 21. - • Róm. lS, 3. - • Lk. 14, 10. - I. Deut.
32, 11. - 11 II Kor. 12, 14. - J2 II Kor. 11. 
" I Jn. 2, 15.
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XIX

nzus SZIVE AZ ÚJSZÖVETSÉG FRIGYSÁTORA

Első előgyakorlat. A szentírási szöveg: "Ime,
Istennek hajléka az emberekkel és velük fog lakni
és ők az ő népe lesznek és maga az Isten őnekik
- Isten velük - leszen."

Második előgyakorlat. Elgondolom, hogy Isten,
mielőtt neki templomot épített népe, vele együtt
mintegy sorsát osztva. sátor alatt lakott.

Mikor Mózes tudtára adta a népnek ezt a ki
tüntetést, hogy Istenének sátort építhet. össze
hordotta ez minden aranyát és ezüstjét, drága
kövét. Sokkal többet, mint amennyi a szent célra
felhasználható lett volna:

Harmadik előgyakorlat.Kérem az Urat. hogy az
ő szeatséges Szívének állandó jelenléte szent biza
lommal és gyermeki félelemmel töltsön el.

1. A JO PÁSZTOR SÁTORA

A történelem több híres sátorról tud. Igy
mesés értékű volt Kara Mustafa sátra, amelyben
Bécs ostroma alatt, 1683·ban lakott. 400,000
tallérra becsülték. Óriási vagyont jelentett ez
akkorában.

Az ószövetségi Szentírás is megemlékezik
a pátriárkáknak tiszteletreméltó sátorairól i így
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Abraháméról, amelyet maga Isten látogatással
megtisztelt. Sőt magának Istennek is volt az
ószövetségben sátra. Gyönyörű jelképe volt ez
az Úr Jézus isteni Szívének, amelyben "az
istenségnek egész teljessége valósággal lako
zik".'

A rokonvonások a két "sátor" közt nagy
gondolatoknak és üdvös elhatározásoknak szol
gálhatnak alapul.

Az Úr Jézus Szíve' számunkra először is a
jó Pásztor sátora.

A Sinai-hegyi törvényhozás után, amely
roppant és félelmetes ünnepélyességgel ment
végbe, a nép felesküszik örök hűségre Istené
nek. Ennek a fontos eseménynek örök emlé
kére építteti Isten a Irigysátort, annak jeléűl,
hogy mindíg népével marad. mint rá nézve
állandó segélyforrás. Igy vette át az Úr a pász
tor szerepét népe közt. A nép köréje verte fel
sátorát és minden veszélyben bizalommal tekin
tett az Úr sátorára.

"Mindezek pedig előképben történtek és
azért írattak meg. hogy okuljunk belőlük mi,
kikhez az idők vége elközelgett:"

Ime az isteni Szív, az újszövetség remek
frigysátora.

Az oltárról vigyáz ránk Urunk, mint a pász
tor, viseli gondunkat, számontartja sorsunkat.
Mi pedig házainkat köréje építjük és boldog,
aki hozzá minél közelebb lakhatik. Mikor úgy
Úrnapján körülhordozzák. mintha csak a pusz
tai vándorlás jutna eszünkbe... Hiszen ez a
világ mi más, mint pusztaság... Az Egyház
milyen szépen énekli róla a liturgiában ezen a
gyönyörű ünnepen:
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Dícsérd Sion Odvözítőd.
Jó Pásztoroá, hű segítőd
Aldja hangos éneked .•.

Kegyes Pásztor, igaz étek,
Édes Jézus, kérünk téged,
Te legeltesd, védd a népet,
Te mutasd meg kegyességed
Fönn az élők közepett.

Csak aztán én ki ne essem szerepemből.
A jó Pásztor szavára ugyanis ..a juhok hall

gatnak és ő nevükön szólítja a maga juhait és
vezeti azokat".• Vajjon én is ilyen kezes bá
ránya vagyok-e az én jó Pásztoromnak? Hal
lom-e az ő sugalmát. tanácsát, parancsát? Hall
gatok-e arra? Ö-e számomra az ..ajtó, akin
keresztül lehet csak üdvözülni és jó legelőt
találni"?" ..A jó pásztor életét adja [uhaiért."
Vajjon én is oda tudnám-e adni érte az enyé
met?

Z. A vuát SÁTORA

Az ígéretföldjére utazó népnek nemcsak
pásztora akart Isten lenni. hanem vezére is.
Ezt a szerepét a frigysátorból tölté be...Ha fel
emelkedett a felhő a hajlékról, elindultak Izrael
fiai, ha állt felette, azon a helyen maradtak .. .:"

Mi is vándorútban vagyunk az ég ígéret
földjére, abba a tejjel-mézzel folyó országba,
amelynek csak halvány képe volt Palesztina.
Istennek édessége tölt elott majd bennünket s
letörli Isten szemünkböl a könnyeket. Vezérünk
pedig ebben az expedícióban Urunk jóságos
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Szíve. Míg a föld sivatagján keresztül, annak
veszélyes útjain zarándokolva az ö vezérsza
vára ügyelünk, minden lelki katasztrófát bizton
elkerülünk. Jöhetnek viharok, kísértések, sőt
heves csaták, lélekbe vágó krízisek, de nem fé
lünk! Csak vezérünkhöz maradjunk hűségesek.

Bruce Róbert, skót királya 14-ik században,
minthogy nem tudott, ahogy megfogadta, életé
ben a szaracénok ellen harcolni s így az Egy
házat nem védhette személyesen, hű szolgáját,
Duglas Jakabot, azzal bízta meg, hogy holta
után fejedelmének szívével induljon harcba.
Duglas így is tett. A csatában a katonákat így
bátorítja: "Királyotok szíve van veletek f' Gra
nadánál ugyan maga elesett a harcban, de a ki
rály szívét még holtan is görcsösen szerongatta.

Izrael is sokszor tapasztalta, hogy mi neki
a vezéri sátor. Neki tulajdonítja győzelmeit.
Az arra való visszaemlékezés sugallta aztán
később a fenséges 45. zsoltárt is: "Erős mene
dék a mi Istenünk, a ránk zúdult számos baj
ban ő a mi segítőnk ... A Fönséges megszen
telte hajlékát. Benne van az Isten: meg nem
inoghat .. .:"

Ily szilárddá és megingathatatianná teszi a
mi szívünket is a vezéri Szív ... nem árthatnak
neki sem a viharok ...

3. It. TÖRVbcYHOZÖ SÁTORA

Térjünk vissza az ószövetségi frigysátorhoz.
Belseje két részre volt osztva: a szentélyre és
a szentek szeritjére. A kettőt drága kárpit vá
lasztotta el. A szentélyben aranyasztal, rajta a
12 áldozati kenyér s az illatáldozatra szolgálő
edény. Itt volt továbbá a hétkarú kandeláber
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S az aranyoltár, amelyen illatáldozatot mutat
tak be az Úrnak.

A szentek szeritjében pedig volt a frigyszek
rény. Ebben a tízparancs táblái. A sátor elött
oltár, az áldozati állatok bemutatására. Mind
ennek mélységes volt az értelme és voltaképen
Krisztust jelképezte. Alexandriai Szent CiriII
szépen magyarázza: "Habár Krisztus csak egy,
de különbözöképen ábrázolható. Ö, mint lelké
nek hüvelye, a frigysátort jelenti. Mint Isten
Igéje: Ö a törvényt magába záró frigyszek
rény. Mint eledelünk: Ö az asztal. Mint lel
künknek világossága: Ö a kandeláber. Mint
illatoltár keneteinek iIlatával tökéletes életre
hívogat minket. Mint áldozati oltár, magát
értünk a kereszten Ieláldozza."

Mindezt gyönyörüen alkalmazhatjuk Jézus
Szívére.

Magától az Egyháztól tanulhatjuk ezt. Jé
zus Szíve ünnepén a szent zsolozsmában így
énekel:

Szíved fríltyszekrény, Jézusunk,
Új törvénytáblát rejteget,
Bocsánat, jóság, szánalom
Ali rajta rabtörvény helyett.

Az isteni Szív az új törvényhozónak sátora.
Nemcsak a törvényt tartalmazza, - "Törvé
nyed itt van szívemben"," de a Törvényhozót
is magában foglalja.

Innen hirdeti az újszövetségi szeretet-tőr
vényt. Nem szünteti meg a régit, a tízparancsot.
Isten mentsl "Amíg elmúlik az ég és föld, egy
"i" betű vagy egy vesszőcske sem szűnik meg
a törvényböl."" De ezt a törvényt most már
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nem hide~ kőtáblára, hanem példájával Szívére
vésve hirdeti, Ezzel aztán:

a) vonzóvá teszi. Ki ne fogadna szívtöl,
amelyet igazán szeret, még talán nehezebb tör
vényeket is. Sőt a szeretett Szív minden óhaj
tása törvény.

b) könnyüvé teszi. Az ószövetségi kőtáb
lára írt törvény annál is nehezebb volt, mert
nem közölt, legalább oly bőven kegyelmeket is.

Az újszövetségi törvény egyben a kegyelem
csatornáit is megnyitja számunkra. Gondoljunk
a szentmise, szentáldozás, gyónás törvényére,
amelyek a tízparancsot is annyira megenyhítik.

c) hozzáférhetővé teszi. Az ószövetségi tör
vénytáblákhoz a szentek szentjében csak a fő
pap közeledhetett. A mi törvénykönyvünkhöz
minden órában járulhatunk. Az isteni törvény
hozó hivogat is bennünket és kész magyarázni,
szívére hivatkozva, a különben természetünkre
talán ellenszenves és alig érthető törvényeket.
Az önmegtagadás, lemondás, megalázkodás, 00
csánatadás. tisztaság törvénye sokszor oly ért
hetetlen és lázadásra készteti nyomorult, rom
lott emberi természetünket. De ha a mi törvény
könyviínkre, a tiszta, hű, alázatos, feláldozott,
töviskoronás Szívre tekintünk, minden homály
eloszlik és mi nemcsak mindent megértünk, ha
nem a törvény megtartására valósággal fellelke
sülünk. Menjünk tehát törvényért Jézus Szívé
hez! ...

Mikor Péter apostol a hegyen Urunk színe
változását látta, örömittasan kiáltott fel: "Ó
Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, csinál
junk itt három sátort ..."" Mint az evangélista
megjegyzi: "Mert nem tudja vala, mit mond.""
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Hiszen hátra volt még a munka, a kereszt, a
szenvedés, míg csak az örök Táborra nem
került a sor,

De ez az ige nem tilt el attól, hogy Krísz
tussal a hegyre felszállva mégiscsak sátort ke
ressünk magunknak. Ime, sátor kínálkozik
nekünk a Megfeszített sebeiben.

Szemlélem a szent kezek sebét. Eszembe jut
nak Pál igéi: ..Rettenetes az élő Istennek
kezébe esni !U"

Igen! Annak, aki ezt a Szívet mint pásztort.
vezért és törvényhozót el nem ismeri. Én azon
ban a legnagyobb bizalommal jövök ide. Hiszen
"sorsom a te kezedben van"," Tudom, hogy
..nagy irgalmadban bízva bemehetek hajlé
kodba"." És itt nincs többé mitől félnem.

A lábsebnél is megnyugvás vár rám. Meg
kérdem Magdolnát és majd ö elbeszéli nekem.
mit érzett, amikor e lábaknál kisírta magát és
midön a keresztfán a lábsebre illesztette ajkát.
Szent Bernáttal együtt állíthatom:

..Ha vétkeztem s vádol a lelkiismeretem.
azért kétségbe nem esem, Jézus sebére gondo
lok és Ielemelkedem."

De a legvonzóbb és legbiztosabb sátor a sziv
sebben ígérkezik, ahol föképen a misztikus lel
kek a földi paradicsomot lelték fel és lelik a
világ végéig. Itt lenni meghalad minden gyö
nyört az ég alatt. Bonaventura is itt akarja sá
torát felütni, itt virrasztani és pihenni, enni és
inni, olvasni és imádkozni, ebbe a sebbe kíván
elmerülni.

Mint Manubius beszéli, a kalcedóniak a sza
bad ég alatt gyűléseztek. A keselyűtöl üldözött
madár Krates filozófus ölében keres búvóhelyet.
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Mire a bölcs: "Az üldözöttet meg kell segíte
nünk]"

Az én lelkem is ilyen üldözött madár. ül
dözi az ördög, a világ, a test és a törvény szi
gora, Isten igazságossága. Ide menekülök tehát
én is a jó Pásztornak, a győzedelmes vezérnek
és az édes Törvényhozónak sátorába és hallom,
amint azt suttogja: "Az üldözöttet meg kell
segitenünk'"

Beszélgetés az Úrral. Sziénai Szent Katalin
is arra kér, hogy zárkózzam az Úr nyitott szív
sebébe. Itt pihenjek meg, a tűz és vér nyoszo
lyáján. A tűz, a szeretet tüze, majd megtisztít
és a vér felbuzdít. Ezt kérem, igen. ezt kérem
legnagyobb buzgalommal tőled, Uram. Lélekben
nálad maradok egész nap, sőt szándékom sze
rint egész életemben. Fel is teszem mára, hogy
sokszor keresek e Szívben menedéket, mind
nagyobb tisztaságot és mind lángolöbb buzgal
mat az isteni és felebaráti szeretetben s ebből
kifolyólag szorgosságot teendőírn végzésében.

1 Jel. k. 2t, 3. - • Exod. 36. - • Kol. 2, 9. 
• I Kor. tO, 11. - • Jn. tO, 3. - • V. ö. Jn. tO, 9.
- T U. o. t í.-' Exod. 40, 34-35. -' 45. zs. t, 6.
- " 39. zs. 8. - II Mt. 5, 18. - II Mt. 17, 4. -
II Mk. 9, 5. - .. Zsid. tO, 31. - .. 30. zs. 16. 
" 5. zs. 8.
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JÉZUS SZIVE AZ ISTENSÉG TEMPLOMA

ptllTEK

Első előgyakorlat. A Szentírás szövege: "Szentté
tettem ezt a házat, hogy oda helyezzem nevemet
mindörökké s ott legyen szemem és szívem min
denkoron.'''

Második előgyakorlat.Elgondolom azt a világra
szóló ünnepet, amikor Salamon felavat ja a hallat
lan nagy és szép istenházát, miközben "ég felé
tárt kezekkel a földön térdelt mind a két térdé
vei".'

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
az újszövetség legfönségesebb templomát, az Úr
Jézus Szívét necsak tiszteljem, hanem rnindíg
tervrajznak tekintsem, amely szerint magamban is
lsten templomát ki kell alakitanom, fel kell épí
tenern.

t. _lSTEH TEMPlOMA TI VAGYlOK-3

Szent volt már a város is, ahol az Úr temp
loma épült. Nemcsak azért, mert Urunk ott
mutatta be a hajnali áldozatot a Szüzanya
karján és az estit a kereszt karján. hanem
azért is, mert messze a multtól fogva Isten
különös szerepet szánt e helynek. Már 2000
évvel Krisztus elött Salem (Jeruzsálem) kirá-
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lva és főpapja. Melchisedek volt az, aki az
eucharisztikus áldozat előképét, a kenyér és
bor áldozatot bemutatta az Úrnak. Itt van
Moriach hegye, ahol megint Abrahám áldozta
fel fiát lélekben az Úrnak, ami gyönyörű jel
és előképe volt a keresztáldozatnak. Itt rakta
le Salamon 1017 évvel Urunk születése előtt
a híres templom alapjait, amelyet aztán 7 évi
szorgos munka épített fel és tett a világ egyik
csodájává, és az Isten népe büszkeségévé, mint
maga lzaiás mondja: "A ház. mely szentélyünk
és dicsőségünk volt, hol atyáink dicsértek
Téged....•

Milyen fenséges volt ennek a templomnak
felavatása. Mialatt az ünnepségek 14 napig
folytak s az áldozatoktól az oltárok szinte
roskadoztak (22,000 szarvasmarhát és 12,000
juhot mutatott be Salamon békeáldozatul az
Úrnak), a nép örömmámorban úszik s áldja az
Urat, Salamon pedig többek közt így imádko
zik: "De hát gondolhatni-e, hogy az Isten az
emberek kőzött, a földön lakjék? Ha az ég
és az egek ege nem bír befogadni téged, meny
nyivel kevésbbé ez a ház. melyet építettem. De
hiszen csak azért készült. hogy tekints szol
gád imádságára és könyörgésére, Uram, Iste
nem s meghallgasd azokat a könyörgéseket.
melyeket szolgád eléd terjeszt .. :'.

S hogy mily kedves volt Istennek ez a ház.
megmutatta, amikor látható módon is, sűrű
ködfelhő alakjában megszállotta azt, "úgyhogy
a papok nem állhattak szolgálatba a felhő
miatt, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr
házát...• Isten megjelenik éjjel Salamonnak és
kijelenti neki: "Meghallgattam imádságodat és
kiválasztottam magamnak ezt a helyet az áldo-
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zat helyévé. ... hogy ott legyen az én nevem
mindörökké és ott maradjon szemem és szívem
mindenkoron,"

Amde bármily nagyszerű volt is az a temp
lom s bámulatra gerjesztö fényével, pompájá
val. berendezésével,... messze elmarad egy
másik templom mögött, mely csodálatosabb.
művésziesebb a salamoninál. Es vajjon melyik
az? Hol keressük? Magunkban. Az emberi
sziv ez a templom. Ezt maga Isten épiti ma
gának, hogy benne imádják őt szüntelen. A
szent keresztségben van ennek a templomnak
felszentelése ...

Milyen kevesen ismerik önmagukat! Mily
kevesen ébrednek öntudatára annak. amit velük
és bennük Isten művelt. Maga Szent Pál is
csodálkozva kérdi: "Vagy nem tudjátok-e. hogy
tagjaitok a Szentléleknek temploma, ki benne
tek vagyon, kit az Istentől vettetek ... Dicsőit
sétek meg és hordozzátok az Istent testetek-
b ,..•en.

Hogyan tartja Isten ebben a templomban
székfoglalóját? Milyen fenséges dolog volna,
ha ezt szemlélhetnök. Amint a jeruzsálemi
templom a szivtemplomnak, úgy annak fel
szentelése is árnyéka annak, hogyan szállja
meg a szivet az Isten Lelke.

Valami halvány fogalmat ad talán erről,
amit Neri Szent Fülöp életében olvasunk. Vaj
jon hogyan részesült ő a Szentlélek bővebb
ajándékában, amikor pünkösd első napjának
éjjelén Szent Sebestyén sirboltjában imád
kozott. Tüzes golyó alakjában szállott reá az
Isten Lelke s annyira kigyulladt benne érez
hető módon is az Isten szerelme, hogy a ki
tágitott szív a bordákat is kifeszítette. Az orvo-
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sok csodájára jártak és nem tudták természe
tes módon megmagyarázni, hogyan élhet így
még évtizedeken át dolgozva és imádkozva. A
szeretet titkos, édes vértanúsága volt az egész
élete. Mikor prédikált és misézett, a hév sok
szor remegésbe hozta s nem ritkán még tél
idején is kénytelen volt borogatni keblét.

Ugyanez a Szentlélek, ha nem is ilyen érzé
kelhető módon, de valóban és igazán hasonló
hatásokat fej t ki a kegyelem állapotában levő
lélekben is. A szellemi akaratot hozza izzásba
s tüzeli nemes elhatározásokra, erősíti vértanú
ságra és odaadásra Isten ügyéért, a lelkek
üdvéért.

Vannak egyszerübb, kisebb fokú, de igen
értékes adományai is a Szentléleknek. Ki nem
tapasztalt volna ilyet pl. egy-egy jó szentgyónás
vagy áldozás után, amikor a megszentelö ma
laszt gyarapodása, beáradása csodálatos meg
nyugvásnak és örömnek lesz a forrása, midőn
valamennyien kiáltani szeretnénk a Zsoltáros
sal: "Ujjongva eped szívem és testem az élö
Isten után?"·

De ha minden szív ilyen fenséges alkotású
szentélye a Szentléleknek, akkor mit mond
junk az isteni Szívröl, amely az istenségnek
valóságos székesegyháza? I Tanulmányozzuk
kisséI

Minden templomnál szóba jöhet a terv és
építés, a berendezés, a felszentelés és a benne
végzett istentiszteletek.

2. TERV ts FELlPtTtS

Vessünk még egy pillantást a jeruzsálemi
salamoni templomra. Dávidot, bármennyire is
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szerette az Úr, mint "szíve szerinti férfiút",
de mégsem tartotta elég alkalmasnak arra, hogy
ő építse fel Isten templomát. Sok háborút
viselt és sok vér tapadt a kezéhez. Neki csak
az volt a hivatása, hogy tervezzen és az építés
roppant költségeit előteremtse. A kivitelről fia
javára - fájdalommal bár, de - le kellett
mondani. Szinte kirí a bánat szavából. amikor
népétől búcsúzva, így szólt: "Egyedül fiamat,
Salamont, ki még gyermek és gyenge ... válasz
totta ki Isten, pedig a munka nagy, mert nem
embernek, hanem Istennek készül a hajlék.?'
Atadja tehát neki a nagyszerű, Szentlélektől
sugallt terveket. Ha tehát Isten az ószövetségi
árny-templom tervét is maga készíti, mennyivel
nagyobb gonddal tervezi meg, éspedig öröktől
fogva, az újszövetség legnagyszerűbb székes
egyházát: az isteni Szívet. Rábízza aztán a
kivi telt a Szentlélekre. A Szentlélek pedig a
mű megalkotásában nem hagyatkozik a termé
szet erőire. hanem maga lép munkába, a saját
erejével árnyékozva be azt a szűzies földet,
amelyet éppen azért csodálatos módon már
eleve minden szeplőtől megóvott és előkészí
tett.

Salamon temploma aranytól, ezüsttől, már
ványtól és drágakövektől ragyogott. De mit
mondjunk akkor erről a Szentlélek alkotta szé
kesegyházröl, a szentséges Szívről?

3. A JEMPlOH nREHDEZUI

A Szentlélek egyben a templom díszítésé
ről és berendezéséről is személyesen gondos
kodott. Beleönti az Istenfiának lelkébe a meg
ezentelő kegyelem teljét, az ő hét ajándékát
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a lehető legmagasabb fokban. Mikor ugyanis
az emberi természettel az isteni Ige frigyre
lép, a Szeritlélek nászajándékként felékesíti s
gazdagítja őt, miként már a Próféta által ezt
előre kihirdeti: "Rajta leszen majd az Úr lelke,
a tanács és az erősség lelke, a tudás és a
jámborság lelke, eltölti őt az Úr félelmének
lelke.""

Ragyognak ezek Jézus lelkén, mint a kande
láberek, kiragyognak az ablakokon, szemén,
ajkán, egész külsején.

Mi is megkaptuk ezeket az ajándékokat
kisebb-nagyobb mérvben, - sajnos! - könnyen
elveszthető mődon. A megszentelö malaszttal
ezek is megbénulnak, pusztulnak. Jézus teljes
mértékben és elveszíthetetlenül birtokolja azo
kat. Soha Szent nem vihette annyira, mint Jézus
azokat földi léte első pillanatától fogva bir
tokolta. Az isteni Szív valóban a Szentlélek
legszentebb temploma.

... TEMPlOMSUIfTElts

Mikor a templomot felszentelik, krizmával
kenik meg az oltárt. falait. Aztán sok szép
szertartás után elmondják benne az első szent
misét s az Úr Jézus elfoglalja a tabernákulum
ban helyét.

Az isteni Szívet is a Szentlélek felkeni az
istenség krizmájával, amely áthatja. itatja azt
ízig-vérig. Egy lesz vele, mint illatos olaj a
kenőccsel, a tűz az ezüsttel. Most már elmond
hatj uk a liturgikus énekkel:

A Szentek Szentje lelt e Sziv,
Templomban tartja székhelyét
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Mely szentebb, mint a hajdani
S hasadt kárpitja újra ép.

Szeretnünk kell, ki igy szeret,
Ki megvá1tott, azé legyünk.
E Sziv öröklét csarnoka,
Ól lenne bár lakóhelyünkl

5. ISTEtmSZTnn

Ki kételkednék abban, hogy a Szent Szív
a legfenségesebb kultusznak, istentiszteletnek
helyei sokkal inkább, mint volt az ószövetségi1
Ebből a templomból, Urunk Szent Szívéből,
száll Istenhez az imádás, hálaadás, engesztelés
és könyörgés legkedvesebb illatárja. Neveze
tesen a hála, amely a szeretetnek önzéstől
érintetlen virága. Nagyszerű cselekedetei, csodái
elött az Úr rendesen előbb hálálkodott. Igy
a kenyérszaporítás, Lázár feltámasztása, kín
szenvedése, az Oltáriszentség alapítása elötl
Szíve kényszeríti erre. Jelenleg is mi mást tesz
az Eucharisztiában, ami egyébként is "hála
adást" jelent. A templom aztán az áldozat be
mutatásának helye. Jézus Szíve is az. Az Úr
minden áldozata, a véres és vérnélküli, szí
vében gyökerezik. Éppen azért oly értékes a
mennyei Atya előtt.

Imádkozni és áldozni rendesen a templom
ba megyiínk. Járuljunk tehát e végböl az isteni
Szívhez. Altala mutassuk be imáinkat Istennek,
erre az oltárra tegyük napi és egész életünk
áldozatát. Akkor bizton kedves lesz a Magas
ságbeli előtt.

Beszélgetés az Úrral. Mondjuk meg neki
Szent BemáUal: "Mivel egyszer már Uraml a
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te édes Szívedhez eljutottam s oly jó nekem
itt lennem, nem egykönnyen engedem magam
attól elszakíttatni." Ebben a templomban, ebben
a Szentek Szentjében, ebben a frigyszekrény
ben akarom magamat jól kiimádkozni. Szólok
itt hozzá, mint királyomhoz, rokonomhoz, leg
meghittebb barátomhoz, mint az én Szívem
hez ... Hiszen az én fejemnek szíve az enyém
is. Vele akarok összeolvadni, ezzel a Szívvel
imádkozni, ezen a hárfán a mennyei Atyának
játszani. Hogyan is ne hallgatna meg engem,
amikor Fia hangja csendül meg az én szívem
ből. Kicsi kis cselekedeteimet és áldozataimat,
isteni Szíveml te tedd arannyá, értékessé,
üdvösségessé. Mindjárt fel is teszem, hogy ma
Jézus Szívével gondolkodom, érzek és cselek
szem, mint Szent Pál, akivel elmondom és sok
szor ismétlem: "Élek pedig már nem én, hanem
Krisztus él bennem.""

I III Kir. 9, 3. - • III Kir. 8, 54. - • I Kor.
3, 17. - • Iz. 64, 11. - • II Krón. 6, 18-19. 
• III Kir. 8, 11. - ' II Krón. 7, 12-16. - • I Kor.
6, 19-20. - • 83. zs. 3. - l. I Krón. 29, 1. 
" Iz. 11, 2-3. - lS Gal. 2, 20.
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XXI

JéZUS SZIVE ..ISTENHÁZA és A MENNYORSZÁG
KAPUJA'"

Első előgyakorlat. A szenlírási szöveg: "Nem
más ez, mint az lsten háza és a menny kapuja."

Második előgyakorlat. Elgondolom ismél a jele
netet, amidőn az Úr Alacoque Szent Margitnak
megmutatva szívé l, így szól: "Ime a Szívl"

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
az ő is len i Szíve legyen az én oUhonom, ahol
örömben, búban megnyugvásomal lalálom.

1. A CSALÁDI OnH014

"Ime, mily jó és mily gyönyörűséges, ha
együtt laknak a testvérek ,"2 Igy jellemzí a
Szentlélek maga a családi otthon báj át, kelle
mét. Igy festi annak a háznak kedvességét, ahol
szeretve és szerettetve, gyermekreményeinket
és bánatainkat éltük át. Most már - felejtve,
ami akkor is fájt talán - az emlékezés rnin
dent arányos zománccal vont be, az egész szülö-

* A Jézus Szíve-nyolcadol még egy elmélkedés
sel egészítjük ki, hogyeselleg "kilenced" célját is
szolgálhassa.
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földet, hegveivel, völgyeivel, patakiaival; erdei
vel, virágaival, madárdalával, lepkéivel ... Fő
leg, ha beborul felettünk az ég, akkor fantá
ziánk visszavarázsolja azt a derűs tájat és
szívünk visszasírja. Mennyire fájt, mikor bú
csúz tunk töle... A válás azonban nemcsak a
mi szívünkön ütött sebet, hanem azokén is, aki
ket otthon hagytunk, amikor a messzeségbe
távoztunk.

A seb azonban - föleg a szülöi szíven 
akkor a legégetöbb, ha mint tékozló fiak vál
tunk meg otthonunktól.

Igy vált meg az emberi nem is az elsö földi
otthontól. a paradicsomtól. Milyen jól is ment
olt az ember dolga! Nem volt ott gond, bánat,
félelem. Megvolt a jólét, béke, összhang s Iö
leg a meghitt családias érintkezés a mennyei
Atyával.

De aztán az ősszülök a csábításnak enged
ve, elégedetlenek lettek, ujjat húztak Atyjuk
kal s így el kellett hagyniok a szülöi otthont.
Sírva tették ezt. Az atyai szív is sírt utánuk
és a jogos neheztelő szavakon, amelyeket a
búcsúzáskor hozzájuk intézett, átszüremlik a
részvét, a fájdalom. Már előre, bár homályo
san megígéri az új paradicsomot, az "Isten
házát".

És az emberi nem megindult ezzel a taliz
mánnal. az isteni ígérettel a világ tövises út
jaira. Bár a földet verítékkel, könnyel, vérrel
öntözi, de az a tudat végképen elbukni,
kétségbeesni nem engedi: meg van ígérve az
új paradicsom, az Isten háza.

Az Ézsau haragja elöl menekülö Jákob
nak Isten ezt meg is mutatja. Almában a meny
nyei otthon ajtajához támasztott létrát lát,
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rajta fel- és alászálló angyalokkal. Felébredve
álmából igy kiált: "Valóban az Úr van ezen
a helyen és én nem tudtam ... nem más ez,
mint az Isten háza és a menny kapuja."

Amde a szegény bujdosó emberiségnek még
sokat kellett szenvednie, míg számára meg
nyílt az Isten háza és a mennyország kapuja.

De az idő végre mégis csak eljött. Egy
házunk rámutat a tabernákulumban rejtőző
eucharisztikus isteni Szívre. Ime "az Isten
háza, a mennyország kapuja".

Már jórészt itt valóra válik, - teljesen
majd csak az égben - amit Isten Jákobnak
igért: "Űrzöd leszek, bárhová mégy és vissza
hozlak erre a földre s el nem hagylak, míg
nem teljesítem mindazt, amit mondottam."

:l. HOGYA" un AZZÁr

Paulinuszhoz, Nóla város püspökéhez, sze
gény özvegy állít be és elpanaszolja, hogy az
Itáliába betört vad, pogány hordák fiát, öreg
sége egyetlen támaszát, elrabolták. A szent
püspök, minthogy pénze éppen nem volt, amit
váltságdíjul adhatott, nyomban maga kelt útra
és átkelt Afrikába, hogy a szegény fiú helyett
a rabszolgaságot vállalja. Mikor végre a szent
püspök megint kiszabadul és hazatér Nöléba,
örömrivalgással fogadják, ünneplik.

Halvány képe Paulinusz önfeláldozása
annak, ami velünk, emberekkel történt, mikor
az Isten Fiát irgalmas Szíve arra készteti, hogy
lejöjjön közénk, helyettünk magára öltse földi
nyomorult létünk vasbilincseit, minket meg
váltson.

Igy szerezte vissza a második Adám, amit
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az első elvesztett. Istennél megint otthon va
gyunk. Megnyilt a mennyország kapuja az
isteni Szívben számunkra.

3. AZ OnHOH ORÖMEI

Tehát lehet-e az ember már ezen a földön
is boldog igazán? Sokan tagadják. Mi nem
vagyunk ilyen pesszimisták. Igen, lehetünk, és
pedig mindnyájan I Csak ott keressük a bol
dogságot, ahol csakugyan fellelhető: Jézus
Szívében, a családi otthonban. A Szentek ott
keresték és meg is találták. Xavéri Szent Fe
renc iszonyú, fárasztó munkái, kűlsö, sőt belső
szenvedései közt is arról panaszkodik Isten
nek, hogy gyenge szíve nem bírja már el a
boldogságot. Még most is megvan a bedőlt
kút a régi goai kollégium kertjében, ahol a
Szent keblét vízzel hűsítette, hogya boldogító
szerétet azt meg ne repessze.

Valami hasonlót olykor csaknem minden
Szent tapasztalt. Majdnem mind ismerte az
égi boldogság előízét és a szeretet ittassá
gát. .. Megtalálta Jézus Szívében az otthont.

4. AZ tGI onHOH

Vessünk aztán tekintetet az égre. Szemlel
jük boldogult testvéreinket, elődeinket, akik
az Úristen mennyei házába már bemehettek.
Ki nyitott nekik oda ajtót? Megmondja az Úr
Jézus. "Én vagyok az ajtó. Aki énrajtam
keresztül megy en be, üdvözül:"

És ha testi szemern még gyenge, hogy az
ajtón át bepillantsak, megkérdezem azokat,
akik már a küszöbről betekinthettek oda.
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Alkuin, a jeles tudós és egyházi költő, Nagy
Károly nevelöje és tanácsosa, már elveszti
beszélőképességét halálos ágyán. De aztán
kevéssel kimúlása előtt, pünkösd küszöbén
egyszer csak mégis megnyitja ajkát, a Próféta
szavait visszhangozza, amelyet az Egyház egyik
karácsonyi antifonájában is felhasznál: ,,6
Dávid kulcsa! amit te megnyitasz, azt senki
be nem zárhatja s amit te bezársz, azt senki
ki nem nyithatja, jöjj s vezesd ki a börtönböl
a békóban levőt, aki a sötétben a halál árnyé
kában ül...1 És csakugyan, a pünkösd meghozta
számára a mennyei boldogság hajnalhasadását,
megnyitotta neki az égi otthon ajtaját.

Alacoque Szent Margit élete végét köze
ledni érezvén elvonul, hogy anagy útra elö
készüljön. Ezt jegyzi naplójába: "A nagy és
válságos lépésre minden segítséget, amelyre
ebben a lélekbevágó ügyben szűkségem van,
az Úr irgalmasságától várok. Jézus isteni Szí
vébe helyezem minden bizalmamat, mert annak
szerfe1etti jósága, valahányszor csak hozzá
folyamodtam, sohasem utasított el magától."
De még iszonyú harcot kellett vívnia. Az Úr
tisztítótűzbe dobja. Aggódik, reszket, irgalo
mért esdekel. Részt kell vennie abban az
elhagyatottságban, amelyet isteni Jegyesének
a keresztfán el kellett szenvednie. De aztán
kiderül minden, örökre kiderül. Mire felsóhajt:
,,6 Istenem, mikor hívsz ki engem a szám
kivetésnek e sivatagáböl?" "Örvendeztem, mi
kor azt mondották nekem: Az Úr házába
megyünk.?' - "Remélem, hogy Uram szere
tete folytán az ö Szíve hajlékába nemsokára
bejutok." - Látták, hogy a végét járja, miért
is még orvosért akarnak küldeni. Mire ö így

146



szól il Iönöknöhöz: "Anyám, nincs már egyébre
szükségern, mint Istenre, hogy magamat az Úr
Jézus isteni Szivébe teljesen elrejtsem."

És vajjon én még mindíg árvának, elha
gyottnak érzem magamat? Pedig nincs okom
panaszra. Van hajlékom nekem is, van házam,
van otthonom. Jézus Szíve tárva, engem is
szüntelen várva.

Beszélgetés az Úrral. Kérek nála bebocsát
tatást. Bizalommal jövök hozzá. hiszen ő maga
hivogat: "Jöjjetek hozzám mindnyájan!'"
"Zörgessetek és megnyitnak nektek:"

Zörgetek Uram a bűnbánat által. Lám a
jobb lator is zörgetett Szived kapuján és az
megnyílt neki. Számára is te lettél a menny
ország kapuja.

Zörgetek a hit és bizalom által, éspedig
minden erőmből. Hiszen Szent Agoston sze
rint, "aki hisz, az közelít Istenhez, aki nem hisz,
az távozik el tőle".

Igen, én hiszek és bizom, de elevenen és
rendületlenül és így sóhajtok: "Jézus Szíve,
Isten háza s a menrryország kapuja, könyörülj
rajtam!"

Felteszem. hogy a mai napot Jézus Szívé
ben töltöm s igyekszem magam ott otthonosan
érezni. Félredobok minden kishitűséget. Egy
szerűen, gyermekdeden teszem a dolgomat. de
azzal a szerénységgel és égies lelkülettel,
amellyel az Apostol mondá: "A mi hazánk
azonban a mennyekben van.'?"

I l Móz. 28. 17. - 2 132. zs. 1. - 3 I Móz. 28.
16-17. -' I Móz. 28, 15. - ' Jn. 10, 9. - • V. ö.
Iz. 22, 22. - ' 121. zs. 1. - • Mt. 11, 28. - • Mt.
7, 7. - 10 Fil. 3, 20.
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PUHKÖSD UTÁHIIV. VASÁRHAP
U.UI 1.111.1.lkl orvolunk

XXII

ZAKEUS MEGlÉRITÉSE. l

Első előgyakorlat. A szentlrási szöveg: "És
bemenvén, átvonula Jerikón. És íme, egy Zakeus
nevü férfiú, ki a vámosok feje és gazdag vala,
látni akarla Jézust, hogy melyik, de nem láthatta
a sokaság miatt, mert alacsony termetű volt. Elöre
futván tehát, felmászék egy vad fügefára, hogy
lássa öt, mert arra vala átmenendö. És midön
ama helyre ért, föltekintvén Jézus meglátá öt
és mondá neki: Zakeus! szállj le hamar, mert ma
a te házadban kell maradnom. Erre az sietve le
szálla és örömmel fogadá öt. És mindnyájan, akik
ezt látták, zúgolódának, mondván, hogy bünös
emberhez tért be szállásra. ElöálIván pedig Zakeus,
mondá az Úrnak: Uram, ime vagyonom felét a
szegényeknek adom és ha valakit valamiben meg
csaltam. négyannyit adok helyette. Mondá neki
Jézus: "Ma üdvössége lett e háznak, mivelhogy
ö is Abrahám fia, mert az Emberfia azért jött,
hogy keresse és üdvözílse, ami elveszett vala:"

Második előgyakorlat. Elgondolom azt a jele
netet, amelyet az evangélium az imént oly élénk
színekben festett elém.

Harmadik elő~yakorlat. Kérem az Urat, hogy
az én szívembe is, mint kegyes, mennyei orvos,
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örömmel betérjen. mert én is hajlandó vagyok a
szíves vendéglálásra buzgalommal felkészülni.

1. A VÁGY KRISZTUST LÁTNI

Zakeus idílli története milyen szépen fel
tünteti a vágyódásnak szerepét az Istenhez
való térésben. A vámosoknak ezt a fejedel
mét, aki, mint ilyen, népe előtt nagy bűnös
és a megvetés tárgya volt, elfogja a vágy
Jézust látni. úgy látszik, nem puszta kíván
csiság volt ez. A kegyelem ébresztette fel
benne ezt a vágyat, azzal - az egyelőre
homályos - ígérettel, hogy ez a találkozás
lelki hasznára válik. Nem is csalódott. Igy
indul meg minden Istenhez-térés. Az ember
ben felgerjed a kivánság az Úr Jézust lélekben
mindinkább meglátni, megismerni s vele össze
köttetésbe lépni.

Ó Jézusom, gyullaszd fel bennem is a mind
höbb vágyat, meglátni téged. Mert ha a pusz
tában a tűzes kígyóktól megmartak. "mikor
feltekintettek a rézkígyóra, meggyógyultak",·
mennyivel inkább behageszti a bűnök által
ejtett lelki sebeket a reád való tekintet.

Zakeusban azonban ez a vágy nem volt
terméketlen sopánkodás, hanem hatékony és
termékeny. Félredob minden emberi tekinte
tet s még attól sem retten vissza, hogy magát
az emberek előtt nevetségessé teszi.

Megsejtette, hogy az igazi megtérésnek s
annál inkább a tökéletes életnek első regu
láia, mit sem törődni az emberek vélemé
nyével.

Hogyan mulattak és nevettek az emberek,
amikor ezt a kicsi embert nagy buzgalmában
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a fügefára mászni látták. De ő mindezzel nem
törődik, hanem a fáról mintegy fügét mutat
rninden hiúságos emberi ítéletnek. Mennyire
megérdemli Krisztus tőlem is, hogy én se "szé
gyeljem az ő evangéliumát.... Hiszen ő is fára
szállott fel értem a gúny és gyalázat nyilai
nak téve ki magát üdvösségemért. Hála ezért
neked édes Megváltóml

2. HOGYAN VISZONOZZA Jtzusr

Jelleme és természete szerint bőségesen,
isteni nagylelkűséggel. Isten ugyanis csak azt
várja, hogy a kegyelem indítására megmoz
duljunk mi is és hozzuk meg az első áldoza
tot. Erre aztán a folyton erősbödő kegyelem
a többit elvégzi.

Először is Zakeust, - bár eddig sohasem
látta - íme, nevén szólítja, Ó boldog, ezer
szerte boldog az az ember, kit Isten névsze
rint ismer s szólít, mint olyat, akit kikutat
hatatlan könyörületével az élet könyvébe
jegyezett.

Aztán felszólítja: "Szállj le hamar!" Ez a
..hamar" rnennyire kifejezi viszont Istennek
vágyát, hogya lélek mielőbb hozzá térjen és
hogy megadhassa neki a megigazulás mind
bővebb kegyelmét.

Ó Jézus, én is "Kitárom feléd kezemet;
lelkem utánad, mint a szornjas föld eped."
Ó adj nekem minél több kegyelmet. minél
höbb szeretetet.

Hogy pedig Isten maga mennyire kívánko
zik a lélek után, még inkább kifejezésre jut
tatják Jézusnak további szavai: "Ma a te
házadban kell maradnom!" Tehát ma és nem
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holnap. Istennek nem tetszenek a jövőbe ki
tolt elhatározások, amelyeknek amúgyis rit
kán van igazi foganat juk. Ha valahol, ám a
lelki életben válik be a közmondás: ..Amit
ma megtehetsz. ne halaszd holnapra r' Főkép
ne a komoly Istenhez-térést! Ki tudja, holnap
lesz-e még idő, tart-e még az élet, lesz-e még
kegyelem? Miért is: ..Ma, ha szavát meghall
játok, meg ne keményítsétek szíveteketl'" 
int a Szentlélek.

"Kell maradnom" - mondia Urunk. Ó Jé·
zusorn! vajjon ki, vagy mi kényszerít erre
téged, ha nem mindennél jóságosabb isteni
Szíved?

Hiszen "javainkra te nem szorulsz'" s ha
én nem fogadn álak be téged, bezzeg akad
majd nálam jobb és méltóbb vcndéglátód.

..Maradnom kell" - mondja Uram. Tehát
nemcsak olyan futóvendég akarok nálad lenni,
hanem lakást kívánok nálad venni. Sőt magam
mal hozom az Atyát és a Szentlelket is: ..Ha
valaki szeret engem... hozzája megyünk és
lakóhelyet szerzünk nála."

3. .ÖRÖMMEL FOGADÁ 01·

Elhisszükl Volt csakugyan oka az örömre.
Ó milyen nagy kitüntetés és boldogság az
Istenfiát vendégűl látni! És Jézusnak ez a jó
ságos leereszkedése a fővámos lelkületét egy
csapásra átalakította, kicserélte. Az Urat a
már megtért, megigazult Zakeus fogadta hajlé
kába. Hajdanában, a világ teremtésekor szó
lott Isten: "Legyen világosság I És lőn vilá
gosság:"

Ez a teremtő erő nem szűnik meg a lelkek



világában működní. Ma is hányszor mondja
ki Isten a teremtő szót: "Legyeo világosság I"
és lesz világosság és íme azok, "kik sötétség
ben és a halál árnyékában ülnek",' a világos
ságra jönnek és megtalálják a béke útját.

Hogy milyen alapos volt Zakeus megtérése,
elárulják szavai: "Uram, íme vagyonom felét
a szegényeknek adom és ha valakit valamibeo
megcsaltam, négyannyit adok helyette:'

"Adok'" - Mindjárt adok. Az okozott
kárt bőven megtérttem s hozzá még elégtéte
lül vagyonom felével a szegényeket segítem.
Ez a "most", "mindjárt" és "teljes mértékben"
az igazi megtérés tévmentes jelei. Sok huza
vona, megfontolgatás, számítgatás és ígérgetés
ellenben az életjobbulás komolyságát leg
alábbis nagyon gyanússá teszi.

Én is, ha egyszer komolyan visszafordulok
Istenhez, akkor majd nem azt mondom, hogy
ezt a kárt, botrányt majd egyszer jóváteszem,
a bűnalkalmat majd idővel elkerülöm vagy
legalább a vele járó veszélyt csökkentem,
az érzékies barátkozást majd megpróbálom
abbahagyní ... Ha csakugyan visszaadtam szí
vemet Istennek és komolyan az övé akarok
lenni, miért nem teszem most, miért csalom
magamat? Istent bizonnyal nem csaihatom
meg.

Azért tehát imádkozzam s azután menjek
neki már egyszer a probléma megoldásának.
Mondjam a Zsoltárossal: "Nunc coepi", "Most
kezdettem. A Magasságbelinek jobbja meg
változtatott engem.'?" A fájdalmas operáció,
a kínos áldozat - mint Zakeusnál látom 
hirtelen örömre válik. Én is örülök majd, mint
a gyermek. örülök, miot a madár, amely a
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kalitkájából megszabadulva a faágon tollász
kodik, hogy aztán felszálljon a magasba. Sok
a hivatás kérdésével küzdő lélek, vagy az
olyan, akit az Úr az evangéliumi tanácsokra
jóideig hasztalan szölítgatott, tapasztalta ezt.
Mikor egyszer már komolyan meghozta az ál
dozatot, attól fogva már nincs semmi, amiről
örömmel ne tudna Jézusért lemondani. Nem
csak négyszerannyit, de mindent ad az úrnak,
éspedig túláradó örömmel. Míg ellenben az
ifjú, akit Urunk szoros követésre meghívott,
de ki nagy vagyona miatt erre nem vállalko
zott: "megszomorodva távozék"."

Végül fontoljam meg az.t is: Ki tudja, vajjon
az Istentől kívánt áldozat nem az üdvösség
kérdése-e számomra? Zakeusnak is a teljes
lemondás és tökéletes áldozat szerezte meg a
mindennél vigaszosabb kinyilatkoztatást: "Ma
lett üdvössége e háznak!" Tehát valamennyi
nek, akik abban, mint Zakeus hozzátartozói
laktak. Az áldozat által kieszközölt kegyelem
ugyanis rendesen kiárad azokra is, akiket sze
retünk.

Beszélgetés az Úrral. Legyen ez egyben ké
szület a szentáldozásra is. Mielőtt az Urat fo
gadnám, halljam csak, mit ís szól hozzám:
"Szállj le hamar!" Szállj magadba. készíts ott
hajlékot nekem! Szállj le szíved mélyébe az
alázatosság és töredelem által. Söpörd ki ha
mar a bánat seprűjével. díszítsed fel azt a tel
jes odaadás szellemével. azzal a készséggel,
hogy mindent megadsz Krisztusnak, odaadod
önmagadat. Indítsak aztán hő vágyat a Jézus
sal való legbensőbb egyesülésre. Mondjam is
ezt meg neki! Igérjem egyben meg, hogy le
szállok felebarátaimhoz és mindazokhoz, aki-
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ket Isten rámbízott. Nemcsak úgy a magasból
kezelem őket. Leszállok testi-lelki gyengesé
geikhez. Ha az Úr Jézus már előbb le nem
szállott volna Zakeushoz végtelen kegyelmével
és irgalmával, annak és családjának megtérésé
elmaradt volna. Senki miatt sem szabad két
ségbeesnem, mindenkit a körülmények szerint
lehetőleg meg kell közelitenem. A jobb útra
térés Istennek kegyelme. az pedig titokzatos
és véghetetlen.

Körültekintek s gondolkodom, hogyan és
miképen lehetne másokon segítenem ?

I Lk. 19, 1-10. - 2 Num. 21, 9. - • Róm. l,
16. -' 142. zs. 6. - • 94. zs. 8. - • V. Ö. 15. zs. 2.
- ' Jn. 14, 23. - • Gen. 1. 3. - o Lk. l, 79. 
'o V. Ö. 76. zs. 11. - " Mt. 19, 22.
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PÜICKöSD UTÁHI IV. VASÁRHAPOT KÖVETO HÉT HÉTFO

XXIII

ZAKEUS MEGTÉRITÉSE. II

Az első előgyakorlat mint az előző elmélkedés
ben.

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet
élénk elgondolása. Az Úr Jerikóhoz közeledik. Az
egész kis város izgalommal várja a nagy prófétát,
akit híre már jóval megelőzött. Tolong a nép az
utcákon. Zakeus, a vámosok feje sem maradhat
otthon. A tömegen áttörni már nem tud. kis ter
mete pedig megakadályozza, hogy a többiek feje
fölött is lásson valamit, főleg oly alaposan, ahogy
ö szerette volna. Mit tegyen? Fa volt ott elég.
Hiszen Jerikó egészen be volt Iásítva és a kert
kultúrájáról volt híres. Felmászik tehát egyik közeli
vadfügefára. Mit törödik ö azzal, hogy kikacagják
érte. Ez az alkalom, hogy a Mestert jól, közelről
megláthassa, mindent megér. Csakugyan jön a Mes
ter, tanítványai kíséretében. Örömmel, lelkesedve
köszöntik. Hiszen a törvénytudó ember érkeztét
valami zsidó faluba vagy városba mindíg megtisz
teltetésnek tekinleUék. Éppen mosl megy el a fa
mellett, ahol a kis zsidó férfiú az ágakba kapasz
kodva szomjas szemekkel szemléli ől.

Az Úr megáll és bizonnyal kedves mosollyal
pillant fel rá. Szeretetreméltó hangsúllyal hívja le
öt s ajánlkozik vendégtil hozzá. Zakeus alig tudja,
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hova legyen a csodálkozást61 és örömtől. Hogyan
is merte volna azt remélni, hogy ma ö lesz az
ünnepelt Mesternek sokakt61 megirígyeIt vendég
látó gazdája 71 Sebtében kúszik le a Iáről és túl
árad6 boldogsággal vezeti be a Mestert hajlékába,
tőle telhető bökezüséggel szolgálja öt ki asztaláná\.

Én is ott vagyok most lélekben a résztvevők
közt s hallgatom az Úr szavait és épülök azokon.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
ébresszen bennem is hö vágyat, hogy öt meglát
hassam és megismerhessem, hogy ebből kifoly61ag
annál inkább szeressem és szolgáljam.

t••HOGY OT LÁSSAI"

Meglátni Jézust egyelöre a hit s szeretet
szemével, aztán pedig ..színről-színre", ez vol
taképen minden emberi élet célja. ..Az pedig
az örök élet, hogy megismerjenek téged, egye
dül igaz Istent és akit küldöttél, Jézus Krisz
tust.?'

aj Benne kell látnom Bírámat. Lelkiismere
tem urát. ..Az Atya az ítéletet egészen a Fiú-
nak adta.'" .

Minden lelkiismeretvizsgálatkor elmond
hatom a Zsoltárossal: ..Egyedül ellened vét
keztem:" Vele kell számolnom. És ő minden
végtelen irgalma és jósága mellett is maga a
szentség. Nem húny szemet és észrevesz szí
vemben minden rendetlenséget, mindazt, ami
csak életemben a hit elveivel és a tökéletes
ség reguláival ellenkezik. Oly angyali tiszta
lelkek, mint Alacoque Szent Margit is, resz
kettek és remegtek, amikor az Úr Jézus ma
gát, mint "Szentség" mutatta be. Ez utóbbi
ki is jelentette, hogy könnyebben elvisélné a
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halált, mint hogy Jézust, mint ilyet lássa. "Ne
vezessétek félre magatokat: Istent nem lehet
gúnyolni...•

Ö nagyon ért az életszentséghez és a töké
letességhez. Tudja. mi telik és mit várhat
tőlünk a hivatásunk és nekünk juttatott
kegyelem mértéke szerint.

b) Jézust aztán látnom kell, mint Mestert,
Tanítót.

"Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi
nálad vannak:"

"Egy ami mesterünk, a Krisztus."
..Legfőbb törekvésünk legyen tehát. hogy

Jézus Krisztus életéről elmélkedjünk. Krísz
tus tanítása ugyanis a Szentek minden tudo
mányát felülmúlja s akiben az ő szelleme meg
van, benne rejtett mannára talál.

Ámde, aki Krisztus igéjét teljesen és helye
sen meg akarja érteni. annak törekednie kell.
hogy egész életét ahhoz alkalmazza.",

Lássam tehát Krisztust a szerető érdeklő
dés szemével és hő vággyal. hogy őt lehető hű
en lemásoljam. Hogyan gondolkodott, érzett,
tett volna Krisztus, hogyan beszélt és cseleke
dett volna az én helyzetemben? Igy lehet és
kell lassankint második Krisztussá válnom.

c) De lássam Krisztust, mint tJdvözítőmet
is, az ő bizalomkeltő, bátorító, lelkesítő alak
jában. Hiszen ő még szigorát is azért alkal
mazza velem szemben, hogy szebbé, jobbá és
boldogabbá tegyen.

Még a szemlélődö lelkek is Urunk megtes
tesülésének, nevezetesen szenvedésének szem
lélete által iskolázódnak be a nyugodt, el
merülö imába, a csodálkozásba és szeretetbe.
Söt, alig képzelünk olyan magasan szárnyaló
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lelket, amely Jezus sebeiben ne rakna szíve
sen lészket s ne onnan indulna ki s emelked
nék fel az Istenség szemléletére.

2. A JÉZUS.LÁ.TÁS FIlTÉTELEI

Zakeus példája megtanít az igazi Krlsztus
meglátás feltételeire s eszközeire.

a) Zakeus először is komolyan és minden
áron meg akarja látni Krisztust.

Vannak, akiket Jézus éppen nem érdekel.
Ezek a bűn, vagy teljes lanyhaság állapotában
vannak. Ismét mások meg-megpillantják Jézust
és olyankor támad is bennünk valami lendület,
amely a lelkesült Jézus-szeretetnek kiinduló
pontja lehet. De aztán a parazsat ki engedik
aludni. Ismét mások addig nem nyugszanak,
míg Jézus életükben, lelki világukban a kellő
helyet el nem foglalja. Ilyeneknek élettengelye
Jézus. Már a neve is szeretetre gerjeszti őket.
Nem tudnak s nem is akarnak Jézustól szaba
dulni. Allandóan rá függesztik szemüket. Csak
rá szeretnek gondolni és csak róla beszélni.

b) Zakeustól azt is megtanulom. hogy e
nagy cél érdekében ..előre kell luinom"? Szó
val gondoskodnom kell, hogyajézuslátásban
a zajgó gondok és szórakozások morajló tö
mege ne gátoljon.

Magam tapaszta1tam és sokszor bizonnyal
panaszo1tam is, hogy a szórakoztató és lenyű
göző gondok mennyire elvonnak a Krisztussal
való belső érintkezéstől. Főleg addig tapasztal
ható ez, míg meg nem növök, míg ..alacsony
termetű vagyok" a lelki életben. Ha már egy
szer a lelki gyereksorból kinöttem. akkor már
az élet piacán is sikerül majd összeszedettsé-
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gemet megőriznem, Jézusról a szememet le nem
vennem.

c) Zakeus aztán fügefára mászik. Nekem is
bizonyos fáradság árán fel kell emelkednem a
hiúságos. mulandó dolgok fölé az örök szem
pontok magaslatára.

d) Itt aztán vár Zakeus. Vár, epedve vár.
Ki tudja, rninő kegyelmeket tartogat, rejteget
számodra Jézus? De azt megkívánja, hogy várj
azokra és vágyódjál utánok. Ö "az éhezőket
tölti be jókka!"." Minden lelki dologra szent
étvággyal kell készülnöm. Ezt főleg a szellemi
akaratban székelő kívánság ébreszti, amely
szüntelen ösztökél, hogy Jézushoz közelebb
jussak, Szivéhez még közelebb Iérkőzzem.

3. A JÉlUS-LÁTÁS GYÜMÖlCSEI

A kifejtett buzgalmat Jézus nem is remélt,
sőt nem is sejtett előzékenységgel és bő kegye
lemmel viszonozza.

a) "Szállj le hamari':" - mondja az én lel
kemnek is. Szállj le könnyen az igazságok
mélyébe és érezd át azok ízét. Szállj le a titkok
mélyébe és szemléld ott gyönyörrel az isteni
bölcseség s jóság eddig rejtett csodadolgait.

b) "Ma a te házadban kell maradnom?" Mi
mást jelent ez, mint állandó együttlétet, csalá
dias viszonyt Krisztussal. "Krisztussal lenni!"
Ez minden szerető, tökéletesebbre törekvő lélek
vágyainak netovábbja.

c) "Négyannyit adok helyette?" Felébred
a mindent jóvátenni kész szándék. Akit meg
csaltarn, íme kárpótolom. Megröviditettem
Istent az imaéletben, elmélkedésben, lelki
olvasásban, szentséglátogatásban stb, Négy-
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annyit adok.. . Megloptam a Társulatomat,
idömet nem annak céljaira fordítva, most négy
annyit adok.

Megloptam a szabályokat, most buzgalom
mal, pontossággal négyannyit adok. Megrövidí
tettem testvéreimet, elvonva tölük azt a figyel
met, jópéldát és szolgálatkészséget, amely öket
megilleti s amelyet tölem méltán elvárhatnak.
Most tehát négyannyit adok nekik vissza.

d) "Vagyonom lelét a szegényeknek odom.'"
De én nem a felét, hanem az egészet. Igen, mín
dent a lelkekért! Hiszen ez a hivatásom, aki
apostoli célokat tüztem magam elé. Tehát ta
nulok, képzem magam, imádkozom és vezeke
lek a lelkekért. Ez a legjobb elégtétel Jézus
Szívének.

e) ..Ma lett üdvössége e háznak, mert az
Emberfia azért jött, hogy keresse és üdvözítse,
ami elveszett vala.""

Ó, mily boldogító érzés, mikor bensönkben,
szívünk hajlékában azt halljuk Istentől, hogy
megbocsátott és kiválasztott minket és eleve
elhatározta, hogy mi egykor az ö égi hajléká
ban leszünk. Bár én is meghallanám szívem mé
lyén töle ezt a szól. Ez egyben gyógyulást jelen
tene a szenvedély seblázából és a lelki ájultság
ból. Ezt föleg azzal érdemlem meg, ha mások
lelkéért sokat teszek, mert örökérvényű elv az:
"Más lelkét megmentetted, a sajátodat (ezzel)
üdvözítettedr' ...

Beszélgetés az Úrral. Hivogatom öt hajlé
komba s készülök fogadására a szentáldozás
ban. Bámulom az ö nagy leereszkedését, amely
lyel éppen engem tisztel meg gyakori, söt napi
látogatásával. Hálálkodom ezért. Egyben meg
~ondolom, hogy mit is ajánlok majd meg neki?
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Mi az a négyszeres, amivel kárpótolnom kell öt
eddigi mulasztásaimért1

J Jn. 17, 3. - • Jn. 5, 22. - 3 50. zs. 6. 
• Gal. 6, 7. - • Jn. 6, 69. - • V. ö. Mt. 23, 10. 
, Krisztus köv. I. _. Lk. 19,4. - • V. ö. Lk. 1, 53.
- J. Lk. 19, 5. - 11 Lk. 19, 5. - " U. o. 8. 
" U. o. 8. - J4 U. o. 9, 10.
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PÜHKOSD UTÁHIIV. VAWHAPOT KÖVETO Hty KEDD

XXIV

A SZAMARIAI NO MEGTIRÉSE. I

Elsó eló~yakorlat. Az evangéliumi történet:
Jézus apostoli útjában Szamaria tartományán vág
keresztül. Szamaria városa közelében, Jákob kút
jánál pihenőre telepszik, mig tanítványai a kb. fél
órányira fekvő városba mennek, hogy eleség után
nézzenek.

Közben a környékből asszony jön a kúthoz
vizet meríteni, Jézus vele társalgásba elegyedik
és megtéríti őt.'

Második elógyakorlat. A hely és a jelenet el
gondolása. Szemlélem tehát azt a hegyes vidéket,
amelyen erdők, szöllők és egyéb ültetvények vál
takoznak. Látom a kutat, amely a szájánál szü
kebb, de belülről tágul és mintegy 24 méter mély.
Ma már többnyire ki van száradva. Ott ül az
Úr a kút szegélyén fáradtan, gondolatokba me
rülve. Majd fellép a szamariai polgárnő, akitől
Urunk vizet kér, minthogy nála nem volt semmi,
amivel a kútból meritsen. Figyelem az eleven tár
salgást, amely most kettőjük közt kifejlődik.

Harmadik elógyakorlat. Kérem az Urat, hogy
az ő isteni kegyelmét mindennél többre bec:süljem
és jól felhasználjam lelkem üdvére és tökéletesi
tésére.
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t. A TWLKOIÁS

Sok minden olyan véletlenségnek látszik,
ami azonban a Gondviselés terveiben már örök
től fogva meg volt állapítva.Jézus már mint
félig-meddig üldözött tér ki ellenségei elől és
így jut Judeából Szamariába. Reggeltől délig
útban van már és így nem csoda, ha a fáradság
és szomj gyötri. Éppen asszony jön vízért a
kúthoz. Valószínűleg valami közelí majorból
való s nem a messze fekvő városból. Déltájban
jön. Ez egészen különös s a népszokás ellen
van. Talán valami bosszantó véletlen folytán
fogyott ki már délre a vize s így kénytelen
ide fáradni a rekkenő hőségben.

Isten utai míndíg mily különösek a meg
térésekben. Jézus sem oly puszta véletlenből
ért ide a messzeségböl éppen délre. Mikor el
tévedt bárányról van szó, akkor nincs semmi
messze annak. aki még az eget a földtől sem
találta messze, hogy a lelkeket megmentse.
Mindjárt le is borulok ott lélekben előtte, hogy
hálálkodjam neki nagy szeretetéért, amelynek
semmi fáradság sem sok, semmi áldozat sem
nagy, amikor a lelkek érdekéről van szó.

Ott ül mintegy lesben várva a zsákmányt.
Nem az a keserűség foglalkoztatja, amelyet
neki Judeában az imént okoztak, hanem a forró
vágy, lelkeket menteni. Ime, itt is felajánlkozik
a szegény, veszendő léleknek: "Megkereshettek
engem, akik azelőtt nem kérdeztetek. meg
lalálhattok, akik engem nem kerestelek:" Meny
nyivel inkább: "Eléjük megy azoknak. akik
vágyódnak utána s előre megmutatja nekik
magát. Ki kora hajnalban keresi (már az ífjú-
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ságban, a bukás előtt], nem kell, hogy
fáradjon" ,'"

Söt még mikor pihenni látszik is az Úr,
mint most az Eucharisztiában, azalatt is, ülve,
a kegyelem kútjánál, várja, fogadja a lelkeket
s azokkal egyenkint és kűlön-kűlön foglalkozik.

2. APÁRJEszID

Rendkívül tanulságos párbeszéd fejlödik ki
erre Jézus és az asszony között, ami örök min
tául szelgálhat azoknak, akik a lelkekhez fér
közni akarnak, hogy őket Istennek megnyerjék.
A társalgást Jézus kérő hangon kezdi: "Adj
innoml'"

Közben oly pillantást vet a nőre, amely
annak lelkéig ér és dönt örök sorsa felett. Az
asszony végignézi az űdvözítöt, akiben öltőzé
kéböl és hanglejtéséből zsidóra ismer, Csodál
kozva teszi le korsóját a kút kávájára: "Hogyan
kérhetsz te zsidó létedre éntőlem inni, aki sza
mariai asszony vagyok?" - kérdi ámulva.
Mert - amint bizonnyal az evangélista jegyzi
meg - ..a zsidók (a közös származás ellenére
is, túlfűtött nacionalizmusból) nem érintkeznek
a szamariaiakkal". Viaskodik a nöben a nemzeti
kevélység és az irgalmas szív. Aztán mégis
csak ad, mert ha zsidó is, de fáradt, tikkadt
a szegény... "Ha tudnád, - szól Krisztus,
merengő tekintetét közben a messzeségbe vetve
- ha tudnád az Isten ajándékát és hogy ki
az, ki neked mondja: Adj innom, talán te kér
ted volna őt és ö élö vizet adott volna neked.:"
Közben az Úr a kegyelem vizére gondol, amely
enyhít, tisztít, erősít, oltja a szenvedély para-
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zsát, tüzét, megtermékenyíti az ember minden
jócselekedetét és az égbe nyit utat.

Az asszonynak ez ugyan még túlmagas, de
benne mégis valami tiszteletet és kívéncsiságot
ébreszt. Akit elöbb "lezsidózott", most már
"Uram"-nak nevezi ... "Uram, nincs is mivel
merítened, a kút pedig mély, honnan vennél
hát élő vizet? De meg különben is, ki és mi
vagy te, hogy emez álló víz helyett, amelyet
Jákob atyánktól örökségbe kaptunk, jobbat adj
nekünk? ...'

A beszédes asszony - úgy látszik - kissé
Iecsegni szeretne... mily érdekes lesz, ha
majd ezt a találkozást ezzel a furcsa ember
rel másoknak is elmondhatja ... Az Úr azon
ban céltudatosan kitart gondolatmenete mellett.

Most már sejteti, hogy nem közönséges víz
röl van szó itt: "Mindaz, aki e vízből iszik,
ismét megszomjazik, aki pedig abból a vízből
iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem
szomjazik mindörökké, hanem a víz, amelyet én
adok neki, az örök életre szökellö vízforrás
lesz benne."

A kegyelem, amelyet az én tanításomból
meríthetnél, lecsillapítja a lélek szornj át, amit
pedig a föld ad, az csak ideig-óráig nyujt a
vergödö szívnek enyhűlést.

E szavak az asszony lelkébe markolnak.
Most már tisztán látja, hogy valami nagy aján
dékról lesz itt szó, amelyhez nem kell sem
kút, sem vödör. A kíváncsíság helyet ad most
már a vágynak a jobb, a magasabb után. "Uram,
add nekem azt a vizet, hogy ne szemjazzam
s ne járjak ide meríteni,"

Mindenesetre belejátszik még vágyaiba a
földi érdek is ... A megtéréseknél ez nem ritka
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dolog, . .. t. i. a földi gondoktól való szaba
dulás reménye. De a lélek már felkészült a
kegyelem elfogadására, hiszen úgy homályosan
már kívánkozik is utána.

3. AZ ánGYOHÁs

Az Úr erre most már bátran és ügyes kéz
zel a sebhez ér, hogy azt megoperál ja ...

"Menj, hídd el az uradat és jöjj ide]"
Szinte látjuk az asszony külsején a zavart.

Talán rágja az ajkát, a szíve reszket, nyelve
akadozik ... Mit feleljek? Valljak vagy hazud
jam? Futó pillantást vet az idegen szemébe,
kémlelve, vajjon elítéli-e majd? .. Ez a pil
lantás irgalmas viszontpillantással találkozik,
amely a szívig hat ...

Kimondja tehát a nagy szőt, ha mégoly meg
alázó és megsemmisítö is: "Nincs uram."

Elpirul, fejét lehajtja. Tudja. érzi, hogy
ezzel a vallomással nincsen vége, itt nincs meg
állapodás ...

Gyözött tehát a jobb. Tapasztalhatja legott:
"Az igazság szabaddá fog tenni titeket.!"

KimondottamI Mi lesz most? Irgalmas sze
lídséggel nyugszik rajta az Úr tekintete az
őszinte gyónás után. Az elsö szó az elismerés
nek, de egyben szelid szemrehányásnak szava:
"Jól mondád, nincs urad, mert öt urad volt
és akid most van, nem urad. ezt igazán
mondád.?"

Hány modern asszony beszél ma is az
"uráról" és nem akarja bevallani még sikol
tozó vagy már elfojtott lelkiismeretének sem,
hogy nincs igazi ura, akit Isten és Egyház elött
is annak mondhatna ...
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Mint villám járja át az asszony lelkét az
Úr Jézus szava.

Olyan átalakulás ment abban egyszerre vég
be, amelyet csak a Szentírás sorai közt olvas
hatunk. Elárulja mégis a felkiáltás: "Uram I
Látom, hogy próféta vagyr' Szóval mindent
tudsz. vizsgálod a szíveket és veséket. Isten
tekintélye beszél belőled,

Ez a felkiáltás egy életgyónással ér fel.
amely bizonnyal gyökeres javulásnak volt a
kiindulópontja.

Gondolj azután magadra. A szamaritánus
nő esete voltaképen úgy nagyjában minden
igazi megtérés története. Hosszú vajúdás. a
saját lelkiismereteddel folytatott hosszas pár
beszéd után ott térdelsz már a gyóntatószék
zsámolyán. Nemde önként borultál oda? Tudod.
hogy ki elött térdelsz. kinek gyónol? Krisztus
szelíd és irgalmas tekintete nyugszik rajtad.
At járja szívedet. Lát abban minden szeplöt,
minden foltot, minden sebet.

Nemde ezekből jöttél kigyógyulni? Egy fel
tétele van ennek: a teljes öszinteség. Az őszin
teség élet, a hallgatás halál. Az igazság meg
ment, a hazugság elveszt. Légy tehát teljesen
őszinte, Az irgalom csillaga, Jézus Szíve ragyog
feletted. Jézusnak még nagy szándékai vannak
veled, mint voltak a szamariai asszonnyal, aki
egész népe megtérését eszközölte ...

"Be jó, 'ha a megfeddett megbánást mutatl""
Beszélgetés az úrral. Kérem én is töle a

kegyelem vizét, amely mint "szökellö vízforrás"
emeljen engem is a földies, föleg érzékies élet
fölé. Föképen a testi kívánságok és érzéki sze
retet fölé emelkedés jelentené számomra is a
teljes megtérést Hozzád, Istenem. Itt volna az

167



ideje, hogy én is az utolsó szálat is elszakít
sam s így mint a léggömb Ielszállhassak. Fel
is teszem, hogy ma komolyan kűzdök minden
érzékies és "világias önszeretet" ellen. amely
bennem Istennek a legnagyobb ellensége. E vég
ből ki is tüzök magamnak mára néhány, főleg
benső önmegtagadást.

1 Jn. 4, 4----42. - 'Iz. 65, 1. - 3 Bölcs. 6,
14-15. - 4 Jn. 4, 7. - • Jn. 4, 9. - • U. o. 10. 
, U. o. 13, 14. - s U. O, 15. - • Jn. 8, 32. 
" U. o. 17, 18. - II Jézus, Sir. fia 20, 4.
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PÜHKÖSD UTÁtlIIV. VASÁlHAPOT KÖVnO HÉT

XXV

A SZAMARIAI HÖ MEGTÉRÉSE. II

SZERDA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Mondá neki (a szamariai) asszony: , .. A mi
atyáink ezen a helyen (Garizim-hegyen) imádták
Istent. li pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem
a hely, ahol imádni kell. Mondá neki Jézus: Hidd
el asszony nekem, hogy eljön az óra, mikor sem
ezen a hegyen. sem Jeruzsálemben nem fogjátok
imádni az Atyát. , . Eljön az óra, és már itt vagyon,
mikor igazi imádói lélekben és igazságban fogják
imádni az Atyát, mert az Atya is ilyen imádó
kat keres magának. Lélek az Isten és akik öt
imádják, lélekben és igazságban kell imádniok,"

Második előgyakorlat.Szemlélem, mint az előző
elmélkedésben a kút káváján ülő Jézust, amint
az előtte álló, korsóját tartó asszonnyal beszél.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat. hogy
én is mindíg az Istent lélekben és igazságban
imádók közé tartozzam.

t, A SZAMARITÁN HO A HELYES
ISTENTISZTELET RlOl ÓlDEltlODIK

Figyeljük a szamariai asszony lelki át
alakulását. Miért nevezi a nő Jézust prófétá
nak? Azért, mert rámutatott arra, ami al
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Ő lélkében a kegyelem kiáradását gátolja.
Mintha csak azt mondotta volna neki az Úr:
Annak a titkos vágynak, amely benned a jobb,
nemesebb élet, szóval Isten után olykor fel
ébred, az az akadálya, mert még nem elég vilá
gos a hited, nem elég tiszta a szíved, nem elég
tisztességes az életed.

Itt a baj l Ha ez elhárult akkor a kegyelem
szökőkútja benned is majd szétárasztja vizeit.
Az asszony megsejti ezt és azért van, hogy a
helyes istentisztelet iránt érdeklődik, vagyis
olyan lelki élet után, amely Isten előtt kedves
és kedvessé tesz. A kegyelem szökőkút ja tehát
már erősen dolgozik lelkében.

Alljunk meg itt egy kissé, íontolgassuk a
kegyelem vizének páratlan tulajdonságait, ösz
szehasonlítva azokat az Úr Jézus példája sze
rint az anyagi viz sajátságaival. A földi viz
a porlatag, halandó testet üdíti, a kegyelem
vize a halhatatlan lélek szomját, szükségletét
elégiti ki, éspedig úgy, hogy egyben kioltja a
mulandó teremtmények utáni hiú és nyugtala
nító vágyakozás!. Az anyagi viz a teremtett
földből ered, a kegyelem vize magából Isten
ből. A Szentlélek a forrása. Innen duzzadó és
kifogyhatatlan bősége, mint Urunk maga mond
ja: "Aki hisz bennem, élő víz folyói fakadnak
majd belőle. Ezt pedig (Jézus) a Szentlélek
ről mondotta."

Az anyagi viz hamar kifárad és a föld von
zásának engedve újra földre hull vissza, a
kegyelem szökőkút ja folyton, fáradhatatlanul
magasabbra törtet és állandóan kiván bővülni
és emelkedni. Igy aztán mig egyrészt kielégít,
másrészt fokozza a lélek édes szomját.

Ezeket megfontolva, mindjárt az Úr Jézus
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elé borulok, ahogy utóbb a szamariai asszony
is legalább lélekben megtette. Kérem töle én
is a kegyelem élő vizét. Igyekszem Uram Szí
véböl minél bővebben meríteni. "örömmel merí
tek majd vizet a Szabadító forrásaiból",' hogy
belőlem is, az érzékies, testies emberből kegye
lemtől átitatott, lelki embert csináljon.

2. AI IGAZI IsmmsmLEf

A félig-meddig elpogányosodott szamariai
nép azért nem tudott és nem akart Jahvétól
mégsem egészen elszakadni. Jeruzsálem helyett
tehát keresett magának más szent helyet, ahova
imádkozni és áldozatot bemutatni járhat.

Bizonnyal hamis prófétái utasítására aSzi
kem városka közelében levő 350 méter magas
Garizimben vélte azt megtalálni. Sion és Gari
zim a két rokon nép közti vallási ellentét
szimboluma.

Kényes lelkiismereti ügyet érint tehát az
asszony, amikor felveti az égető kérdést a
"Prófétának": "A mi Atyáink ezen a helyen
(bizonnyal Garizim felé mutat) imádták Istent,
ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az
a hely, ahol imádni kell."

Ennek a kérdésnek felvetése alkalmat ad
az Úr Jézusnak, hogya megtérö asszonyt az
igaz vallásnak lényegére nézve kioktassa, ame
lyet ő hozott az égböl. "Hidd el nekem, asszonyI
(szól hozzá), hogy eljön az óra, mikor sem ezen
a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogjátok
imádni az Atyát ... eljön az óra és már itt
vagyon, mikor igazi imádói lélekben és igaz
ságban fogják imádni az Atyát, mert az Atya
is ilyen imádókat keres magának ... '"
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Más szóval, a helyhezkötötl, kűlsöséges
forma-vallásosság napja leáldozóban. A vallás
súlypontja ismét a lelkekbe kerül vissza. "Mert
a Lélek az Isten és akik őt imádják, lélekben
és igazságban kell imádniok.wo

A krisztusi vallásosság tehát:
a) nincs egy helyhez kötve. "Napkelettől

napnyugatig nagy az én nevem a nemzetek kö
zött, és minden helyen tiszta eledeláldozatot
áldoznak és mutatnak be nevemnek" - hirdeti
az Úr már előre. Ezentúl tehát mindenütt lesz
nek áldozati helyei az Istennek. De még ezen
kívül is, mindenütt kegyesen fogadja az Úr a
hozzá folyamodó híveinek imádságát. Éspedig
nemcsak az asszonyokét, gyermekekét , hanem a
férliakét is, mint Szent Pál nyomatékosan hang
súlyozza: "Azt akarom tehát, hogy a lérliak
mindenütt tiszta kezeket emeljenek fel az
imádságra."·

Igen, tiszta kezeket, amelyek sem a szemér
metlenségtöl, sem az idegen vértől, vagyontól,
hírnévtől nem szennyesek.

b) Az Isten lélekben és igazságban való
magánimádásának legalkalmasabb helye a ma
gány, mint Jézus mondja: "Te pedig mikor
imádkozol, menj be kamrádba és ajtót betéve
imádkozzál Atyádhoz a rejtekben r"

c) A legbensőbb székhelye és szentélye
pedig az igazi istenimádásnak a lélek legyen.
Az áldozati ajándék pedig: a mi tulajdon
szívünk. "Te égő áldozatokban nem leled
kedvedet, (de) a töredelmes, alázatos szí
vet, Isten, nem veted meg.H,. Isten főleg az
újszövetségben, a szív odaadására, hódolatára
áhítozik. Hasztalan száll az áldozati füst a
magasba, ha az ima tömjéne nem a szeretö
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szív oltárán lészen kigyujtva. "Add nekem,
fiam, szívedetf'" - mondja az Úr. - Hiszen
az egész világot a te szívedért teremtettem, s
szívedet pedig enmagamért.

d) Az igazi, lélekben való istentiszteletnél
aztán összhangban legyen a külső a belső
vel. Egyezzék az áhítat a kinyilatkoztatott
igazságokkal, az élet az isteni parancsokkal.
Igy lesz "i~azsá~ az istenimádásban" ... Isten
nek "Szentlelke ugyanis menekül a hamisság
tól".' Mit érnek a legmelegebb, akár könnye
ket fakasztó érzelmek és egeket döngető imák,
ha a lélek nem hajlandó megadni Istennek,
ami az Istené, ha nem hisz mindenben, amit
Isten Egyháza által tanít, ha nem tartja meg az
Isten és Egyházának törvényeit, ha nem járul
a szentségekhez, vagy úgy él, hogy azokhoz nem
is járulhat. Az ilyen protestáns ízű pietizmus,
amely a modernizmusnak is lényege, nem ment
meg az örök kárhozattól: Mert "nem mindaz,
aki mondja nekem: Uram, Uram! megyen be
a mennyek országába, hanem aki Atyám aka
ratát cselekszi, aki mennyekben vagyon, az
megven be mennyek országába"."

Ó Jézusom, ments meg engem minden ily
fajta önámítás tól. Add, hogy Neked, aki "az
út, az igazság és az élet vagy"," igazi, lélek
szerinti imadód legyek és másokat ís erre az
i~azi istenszolgálatra neveljek. vezessek.

3. _ál VAGYOK (A MESSIÁS), KI VELED BESZWK-15

A szamaritán asszony megízlelte már az
igazságban rejlő üdvöt és örömöt. Most már
szeretné élvezni annak teljes egészét. Miért is
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kifejezi hitét és reményét: "Tudom, hogy el
jön a Messiás, mikor tehát eljövend, majd
kijelent nekünk mindent.?" A bizalom, a re
mény nem csalatkozik. Most sem maradt viszon
zás nélkül. Az Úr Jézus most már leplezés
nélkül kijelenti magát az asszonynak: A Mes
siás "én vagyok, ki veled beszélek"." Én vagyok,
akit te vársz. Én vagyok, akit te a homályos
jövőtől remélsz.

Erre a nyilatkozatra együtt ujjongok én is
a szamaritán nővel. Izlelem én is azt a gyö
nyört, amelyet a lélek élvez, amikor az igazság
napja neki felragyog. Ó mily szépséges ez a
napl És minő hatalmas. A szamaritán nő lelkü
letét is egyszerre megváltoztatja, kicseréli. "Az
érzéki (állati) emberből egyszerre lelki embert
csinál"," aki meghalt a testi gyönyöreinek s
a világ hiú dicsőségének, aki szeréti már, amit
eddig gyűlölt és gyűlöli azt, amit eddig sze
retett s akinek nincs már más vágya, mint
a megismert igazság boldogságát mással is
közölni.

Beszélgetés az Úrral. Ó irgalmasság AtyjaI
aki azért küldéd el szent Fiadat, hogy számodra
megkeresse és visszaszerezze, ami elveszett,
add, hogy mindenki téged lélekben és igazság
ban imádjon. Add, hogy mindíg és mindenütt
a kegyelemnek, nem pedig a testnek vagy a
világnak törvényei szerint éljek.

Rajta is leszek, hogy bennem míndíg a lélek
kezében legyen a kormánypálca, amely a test
ösztönösségét állandóan szigorú fegyelemben
tartja, mert: "A szellem az, ami éltet, a test nem
használ semmit.?" Minthogy pedig ezt a szel
lemi fóuralmat bennem az imádságos és áldo
zatos lélek biztosítja, ma és mindenkor igyek-
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szem magamban az Istennel való lehető foly
tonos összeköttetést és áldozatos lelkületet
ápolni.

J Jn. 4, 19-24. - • Jn. 7, 38. - • Iz. 12, 3. 
• Jn. 4, 20. - • Jn. 4, 21-23. - • Jn. 4, 24. 
7 Mal. l, 1-11. - • I Tim. 2, 8. - • Mt. 6, 6.
- ~ 50. zs. 18, 19. - 11 Péld. 23, 26. _ " Bölcs.
l, 5. - 13 Ml. 7, 21. - 14 Jn. 14, 6. - .. Jn. 4, 26. 
II Jn. 4, 25. - 17 Jn. 4, 26. - JI V. ö. I Kor.
2, 14-15. - I. Jn. 6, 64.
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PUMKöSO UTAM' IV. VASÁRNAPOT KÖVETO HR CSUTÖRTÖK

XXVI

EGY BETEG ASSZOHY MEGGYÓGYITÁSA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet: "Egy
asszony, aki ... beteg volt tizenkét esztendő óta
és sokat szenvedett a sok orvostól és elköltötte
mindenét, de semmi hasznát nem látta, hanem még
rosszabbul lett. amint Jézus felöl hallott, hátulról
közeledvén a seregben. megérinté az ő ruháját,
mert, mint mondá: Ha csak ruháját illethetem is,
meggyógyulok. Csakugyan azonnal érzé testében,
hogy meggyógyult a nyavalyából. Jézus pedig azon
nal észrevevén magában, hogy erő ment ki belőle,
a sereghez fordulva mondá: Ki illeté ruhámat? És
felelék neki tanítványai: Látod, hogy szerongat
téged a sereg és azt kérded, ki illetett engem1
És körü1tekinte, hogy lássa, ki cselekedte azt.

Az asszony pedig tudván, mi történt vele, félve
és remegve előjöve és leborulván előtte, meg
mondott neki mindent igazán. Ö pedig mondá
neki: Leányom, a te hited meggyógyitott téged;
menj békével és légy ment a nyavalyádtól!'"

Második előgyakorlat. Az evangéliumban el
beszélt jelenet élénk elgondolása.

Harmadik előgyakorlat. Kérek Uramtól én is
nagy és eleven hitet, föleg olyankor, amikor gyarló,
hibáktól boritott lelkemmel az Oltáriszentséghez
járulok.
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r, A BETEG ASSZOHY GYóGYULÁSA

Szemlélem az édes űdvözítőt, amint mennyei
szelídséggel. nyugalommal és méltósággal halad
lassan előre a városka utcáin. A bár jóakaró,
de műveletlen tömeg szorongatja, sőt mint a
másik evangélista beszéli: "lökdösi0

' , ' taszigál]«,
De ő ezt legkevésbbé sem veszi rossznéven,
sőt örül neki. Hiszen így alkalma nyílík má
sokkal jót közölni. Az ilyen jelenetek egyéb
ként napirenden voltak az ő nyilvános életé
ben. Egy más alkalommal is ezt jegyzi fel róla
az evangélista: "Az egész sereg igyekszik vala
őt illetni. mert erő méne ki belőle és meg
gyógyítá mindnyájukat. ..• "És kérék öt, hogy
csak ruhája szegélyét illethessék. És akik
hozzáértek, meggyógyultak...o

Látom aztán a szegény beteg asszonyt, aki
ről most itt szó van. odafurakodni az űdvö
zítőhöz. Atérzem a helyzetét. Már tizenkét
kínos évre tekint vissza. Betegsége folytán már
anyagilag is tönkre ment. Nincs számára sehol
vigasz, semmi segítség. Pedig minő szép, nemes
lélek. Elárulja rendületlen hite és bizalma.
amelyet benne az üdvözítő isteni személye
ébresztett. Aztán kitűnik alázatossága és sze
rénysége, amely arra ösztönzi, hogy az Urat
csak hátulról közelítse meg ... Elképzelem az
után kimondhatatlan örömét, amikor egyszerre
csak érzi gyógyulását és boldog tudatára ébred,
hogy annyi kínlódás után ő ismét egészséges
ember. Ezt a jó érzést, csak az tudja elgondolni,
aki maga is hosszú, súlyos betegség után ismét
visszanyerte egészségét.

Több, nagyon megsztvlelendö igazság tódul
itt lelki szemem elé. Először eszembe jut saját
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nyomorúságos helyzetem. Talán több vérző seb
tátong az én lelkemen is, hiba, bűn, rossz szo
kás. Aztán talán bánat, gond és aggodalom
emészt. Hasztalan volt eddig minden kísérle
tem, mikor enyhűlést, szabadulást kerestem.
Pedig nekem is volna orvosságem. Meg kellene
nekem is érintenem Jézus ruhája szegélyét.
Hogyan? Elsősorban az imádság által. Hitága
zat bizonyosságával bír, hiszen Jézus mondotta,
hogy: "Mindazt. amit imádságban hittel kér
tek. megnyeritek:" Krisztus ígérete szavatol
érte. Ámde hittel kell kérnem. Olyan hittel,
aminővel ez a jó asszony közelítette és érin
tette meg Jézust. Az imának még míndíg meg
van a csodatevő ereje, feltéve, hogy üdvös
dolgot kérünk és megfelelő hittel, bizalommal
kérjük.

Amint a természetben semmi energia sem
vesz kárba, úgy mi sem imádkozunk sohasem
hiába. Az ima megszerzi nekünk az örök üdvös
séget. De rögtöni, csodás erejét az ima csak
akkor fejti ki. amikor a hit és bizalom - mond
hatnók - átütő erejű és Isten Szívét megérinti.
Ilyenkor történnek csodák. Istent az égben
szinte szorongatjak az ima hullámai, hiszen
csaknem mindcnki imádkozik. És Isten ennek
tekintetbevételével, az imát a világtervbe előre
beszámítva, kormányozza az emberi sorsot.

Ámde némelykor Isten is mintegy kikel Iel
séges nyugalmából és kérdi: "Ki illetett en
gem?"· Ezt a kérést meg kell hallgatnom, ezt
a szívet rnindjárt meg kell vigasztalnom. És
ilyenkor kivételt tesz a természet törvénye s
a Gondviselés szokott rendje alól. Ha még nem
tapasztaltam ilyet, ám próbáljam csak meg!
Imádkozzam egyszer, de igazában!
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2. AZ EUCHARISZTIKUS UIHTKEZ~S

Az egész, oly megható csodát szépen alkal
mazhatom az Eucharisztiára.

Hogy Jézus mennyire kíván velünk érint
kezni és így lelkünkkel erőt és gyógyulást
közölni, mutatja az ő eucharisztikus színekbe,
mintegy ruhába burkolt jelenléte. Mikor eleven
hittel járul hozzá a beteg lélek és megérinti
az ő eucharisztikus ruháját, a szent színeket,
gyógyul. Megérintem tehát én is nyelvemmel,
hogy gyógyuljak a fecsegés, zúgolódás, csend
törés hibáiból. Aztán a torkommal érintem,
hogy kigyógyulj ak a torkossagból, aztán a kebe
lem érinti, hogy szívem meggyógyuljon a
kevélységből, érzékiségből s egyéb rendetlen
szenvedélyeiből.

Ó édes Üdvözítőm, mennyi hálával tartozom
neked, hogy eucharisztikus vándorutadat foly
tatod és módot adsz valamennyiünknek, hogy
téged a szent színek közvetítésével érintsünk.
Mutasd meg rajtam is csodatévő erődet és
gyógyítsd meg számtalan gyengeségemet, ame
lyeknek kínzó terhét már jóval több mint tizen
két éve viselem. Tudom, meg is teszed nekem, ha
Hozzád megfelelő hittel és bizalommal köze
ledern.

De egyben látom azt is, hogy nem minden
eucharisztikus érintkezés hoz gyógyulást. Iste
nem! mennyi ma a gyakori, sőt napi áldozó!
Szinte "lökdösik" egymást ott az áldoztató
padnál és szorongatják az Urat. Ámde meg
van-e ennek legalább is a megfelelő gyümöl
cse, amelyet méltán várni lehetne?
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"Veszi jó és veszi vétkes,
Ám gyümölcse vajmi kétes:
Élet vagy elkárhozás.

Rossznak átok, üdv a jóknak,
Lásd, az együtt áldozóknak
Végük milyen szörnyű más."

Mikor az ószövetségben Oza, bár nem is
rosszakaratból, de illetéktelen kezekkel érin
tette a frigyszekrényt: "az Úr haragra gerjede
Oza ellen s megveré őt vakmerőségéért. úgy
hogy ott halt meg az Isten ládája mellett".'
Vajjon büntetlen marad-e, aki az Úr szentségi
ruházatát, a szent színeket méltatlan ajakkal
és szívvel érinti?

Ó Uram, engedd, hogy én Téged mindíg
kellő tisztelettel s szent félelemmel érintselek.
kezeljelek, nehogy élet helyett halált merítsek
a veled való érintkezésbőI.

3.•KI lunt RUHÁMAT'·

Jézus bizonyára tudta azt. Ha mégis kérdi,
ennek különös okának kell lennie.

Először is Jézus gyógyitani. javítani akarta
a szegény asszonynak túlságos szégyenlösségét
s egyben engem is tanít, hogy valljam be őszin
tén, főleg a gyóntatószékben a saját lelki gyen
geségemet és betegségemet. Ne titkoljam, ha
hibáztam és ne leplezzem. Iöleg azok előtt,
akik rajtam segíthetnek.

"Mert van szégyenkezés, mely bűnre vezet
és van szégyenkezés, mely tiszteletet és kegyel
met szerez."

De meg azt is meg akarta mutatni az Úr,
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hogy nagyon jól ismeri, ha nem is árulja el
mindíg, hogy ki milyen felkészültséggel közelíti
és érinti meg öt. A tömegből ki tudja keresni
választottait. Nagyon jól tudja, ki közelíti öt
meg csak fizikailag és ki hittel, lélekkel, tisz
tasággal és szeretettel. Júdás is megközelí
tette, söt csókolta, ölelte öt, de a közelség mit
használt neki 1

... _LEÁNYOM, A HITED MEGGYÓGYITOn TéGED.-

Megfontolom itt, milyen kegyes és jóságos
az édes Űdvözítö azokkal szemben. akik hozzá
jószándékkal járulnak. Mennyire megnyugtatja
a félénk, aggályos lelkeket. A szegény asszony
aggódó. reszkető szívvel érinti a ruháját s félve
akar visszavonulni. De íme, Jézus nagy kegye
sen "leányának" nevezi. Biztatni akarta ezzel
az Úr Jézus föleg az aggályoskodókat. hogy
bátran jöjjenek az ö asztalához, ha jószándék
vezeti öket. t. í. a vágy. hogy tetszését meg
nyerjék és a lelki betegségekbőlkigyógyuljanak.

Mert bár szentségtörö merénylet az Urat
halálos bűn tudatában fogadni. de másrészt
veszedelmes volna ám töle álszégyenböl, csupa
aggályból távol maradni. A szentáldozástól
való tartózkodás a lelki élet elsenyvedését és
kíhalását okozná, Kedvesebb az Úrnak és biz
tosabb a félelem leküzdésével hozzájárulni.
mint puszta Iélelemböl a szentáldozástól tar
tózkodni. A tökéletes ember járuljon hozzá,
hogy tökéletesebb legyen. de a tökéletlen is
menjen, hogy a tökéletességre eljusson. Men
jen hozzá az egészséges, hogy meg ne beteged
jék és hogy egészsége megszilárduljon, a beteg
pedig, hogy általa meggyógyuljon, az erős.
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hogy még erősebb legyen, a gyenge, hogy meg
erősödjék, a meleg, a buzgó, hogy ki ne hüljön,
a hűvös, hogy Ielmelegediék. Szóval menjen
hozzá mindenki, aki csak azt joggal, vagyis a
kegyelem állapotában teheti.

Az Úr Jézus a visszanyert egészséget mint
a hit jutalmát tünteti fel. Érti itt bizonnyal a
bizalmas reményt, amely az igaz hitben gyöke
rezik. A jó asszonynak ugyanis már megvolt
bár homályos hite, hogy Jézus jó, Jézus min
denható.

Ó, bárcsak engem is mindíg ez a hit és biza
lom é!tetne, amikor Jézushoz járulok. Gyarló
ságom, gyengeségem ne csökkentse ezt a hite
met, hanem inkább fokozza. Hiszen éppen a
gyengék szorulnak támaszra és a betegek az
orvosságra.

Beszélgetés az Úrral, kérve tőle, hogy adja
meg nekem a hitnek és bizalomnak azt a szent
biztonságát, amelyet ebben a jó asszonyban
megcsodáltarn. Adja meg, hogy eucharisztikus
ruháját mindíg tisztelettel és szeretettel érint
sem, hogy tőle meggyógyuljon sok lelki sebem.

Fel is teszem mára, hogy öt ma többször
megközelítem, meglátogatom s nem engedem,
hogy a gondok és foglalkozások tömege engem
töle távoltartson. Tehát legalább lélekben fel
felkeresem öt.

I Mk. 5, 25-34. -' Lk. 8, 45. - ' Lk. 6, 19. 
• Mt. 14, 36. - s Mt. 21, 22. - • Lk. 8, 45. 
r II Kir. 6, 7. - ' Jézus, Sir. fia 4, 25.
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P014KÖSD UTÁHI IV. VASÁRHAPOT KÖVETO HÉT

XXVII

PÉHTEK

JAIRUS LEÁHYKÁJÁHAK FELTÁMASZTÁSA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Mikor pedig Jézus visszatért (a gerazenusok
földjéről a nyugati partra, Kafarnaumba), íme
jőve egy Jairus nevű férfiú, ki a zsinagóga feje
volt és Jézus lábaihoz borulva kéré őt, hogy jöjjön
házába, mert egyetlen leánya, mintegy tizenkét
esztendős, halálán van. Amint ment, majd agyon
nyomta őt a sokaság... Közben jöve valaki a
zsinagóga fejéhez. mondván neki: Leányod már
meghalt. ne fáraszd öt! Jézus pedig hallván a dol
got, felelé a leányzó atyjának: Ne félj, csak higgy
és meg lesz mentve ... És mikor a házba érkezett,
senki másnak nem engedé meg, hogy vele bemen
jen, csupán Péternek. Jakabnak és Jánosnak és
a leányzó atyjának és anyjának. Sírának pedig
mindnyájan és jajgatának fölötte. Ö pedig mondá:
Ne sírjatok, nem halt meg a leányzó, csak alszik.
És kinevették őt, tudván, hogy meghalt. Ö pedig
megfogván annak kezét, felkiálta: Leányzó. kelj
fel! Erre visszatére annak lelke és rögtön felkele.
És meghagyá, hogy enni adjanak neki. És elámu
lának szülei, ő pedig megparancsolá nekik, hogy
senkinek se mondják, ami történt."

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet
eleven elgondolása. A "városba" visszatérő Jézust
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nagy néptömeg várja és fogadja. Eléje járul Jairus
tekintélyes férfiú, a zsinagóga fejedelme. akinek
t. i. tiszte volt a zsinagógában a Szentírás fel
olvasásánál az elnöklés és az, hogy a szent helyen
általában a rendre ügyeljen. Jézus lábaihoz borulva
esdekel haldokló leánya érdekében. Jézus nyom
ban hajlik kérésére és megindul Jairus otthona
felé. Útközben történik a beteg asszony meggyó
gyitása, amiről tegnap elmélkedtünk. Jairus egyik
szolgája jön most eléjük a megrendítő hírrel: A
leány kiszenvedett. kár a Mestert tovább fárasz
tani. De Jézus nem hilt a halálban. Ne féljl 
szól az apához. csak higgy és a leányod meg
szabadul ...

Odaérnek a házhoz. A keleti szokás szerint
máris folynak a temetési előkészületek. A fizetett
síposok és sirató asszonyok már felvonultak. Jézus
elküldi őket. Menjetek. a leány nem halt meg,
hanem csak aluszik. Kinevetik, mert a halál jelei
túlságosan nyilvánvalóak voltak. Jézus belép a
halottas szobába csekély megválogatott kíséretével.
Ott fekszik a kis Salome - ahogy Emmerich ne
vezi" - a halálos ágyon. Korához képest kicsi,
fejletlen, a betegségben lesoványodott teremtés.
Hosszú ruhába van burkolva. Jézus most meg
fogja az elszenderült kisleány karját, mindjárt a
keze felett, ahogy az orvos szokta tenni, amikor
ütőeret vizsgál. És felkiált: "Talita kumí!" Leány,
kelj fel! És a leány nyomban felkelt és mint Márk
megjegyzi; a szobában járkálni kezdett. De még
oly bágyadt és kimerült volt szegényke a beteg
ség hosszú-hosszú napjai után. Jézus meghagyja,

• Lásd Emmerich látomásait, iJJetőleg liA Ke
reszt iskolája" Elószavát.
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hogy nyomban enni adjanak neki. Igazolni akarja
ezzel is, hogy ilt nem szellemjelenésről vagy kí
sértetről van sző. Eleven ember van itt, aki kissé
bágyadtan ébredt új napra a lázak álmai után.
Majd szülei karjába esik, akik dadognak és resz
ketnek a meglepetéstől és örömtől. Aztán Jézus
utasítása szerint az asztalhoz vezetik és táplálékot
tesznek eléje. Jézus pedig szerényen, ahogy jött,
tanítványai kíséretében elhagyja a házat. Akik
eddig nevettek, most szégyenkeznek és betódul
nak a házba, hogy lássák. hogyan eszik a fel
támadott leányka.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
az ö nagyszerű csodája fokozza bennem a hítet s
szeretetet az Ö isteni személye iránt.

f••n VAN HATÁROZVA. HOGY AZ
EMBEREK EGYSZER MEGHAUAHAK"3

A halál elöl nem biztosit az elökelöség, a
kor, a fiatalság, sem pedig az orvosok minden
tudománya. Még kevésbbé az, hogy egyetle
nek, talán nélkülözhetetlenek vagyunk azokra
nézve, akik minket szerétnek.

Arra sem számíthatok, hogya halál után
még lesz idöm arra, hogy kipótoljam és ki
javítsam. amit az életben elmulasztottam és
elhibáztam, amit Isten egyes kivételes esetek
ben a feltámasztottaknak engedélyezett. tn bi
zonnyal csak egyszer halok meg, s azért ko
molyan kell a halál szemébe néznem s foga
dására készülnöm. Ha pedig felmerül lelkem
ben a kérdés, vajjon miért kell idő előtt egye
seknek meghalniok, ám a választ a Bölcstől
kapom: "Elragadta (Isten), hogy a gonoszság
meg ne rontsa elméjét. s az álnokság meg ne
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tévessze lelkét," Oka lehet ennek egyébként a
szülők bűne is, vagy a körülmények, amelye
ket csak Isten tud, és emberi eImére kifürkész
hetetlenek.

Hagyjuk tehát sorsunkat a Gondviselésre.
Csak egytől rettegj ünk: ez a bűn, a lelki beteg
ség és halál. amely képtelenné tesz a boldog
feltámadásra. Azt is Iontolgathatom, hogy a
leányka voltaképen atyja közbenjárásának kö
szönheti a feltámadást. E nélkül holt maradt
volna. Hány és hány bűnös van a halál álla
potában, de mily kevesen vannak, akik tesznek
valamit, vagy legalább közbenjárnak értük ...

Ó jóságos mennyei Atyám, tekints a szám
talan szerencsétlen hulla-lélekre, akik maguk
tól sohasem támadnak fel, sőt nem is kérik
feltámadásukat. Érintsd meg sugalmaid által
szívüket, hogy visszakapják lelki életüket. Te
kints az én .Jeányornra", vagyis lelkemre, aka
ratomra, amely a lanyhaság álmában szunnya
dozik. Támaszd azt fel újra buzgalomra. Mikor
majd a szentáldozáskor hajlékomba térsz, kelts
fel engem is és szent tested és véred ere
jével add, hogy jóllakjam és megerősödjem.

2. A FRTÁMA5ZTAS

Jézus a nagyszerű csodát nem a nyilvános
ság, hanem csak választott tanúk előtt hajtja
végre. Bizonnyal az alázatosságra és szerény
ségre akar ezzel is példát adni. De a tanúkat
azért nem zárja ki. hogy az esemény emléke
Atyja dicsőségére és a mi lelki javunkra meg
legyen örökítve.

Három választott és különósen kegyelt ta
nítvány részesül abban a kitüntetésben. hogy
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mint szemtanú Mestere mellett maradhat, mi
dőn ennek életében valami nagy élmény ját
szódik le. ök lesznek majd a táborhegyi színe
változásnak, az olajfákhegyi szörnyű halál
tusának tanúi is. Ök szemlélhetik végig Jairus
leányának feltámasztását is, ami a lelki halál
ból való feltámadást jelképezi. Jézus válasz
tottait meríti bele a különös (misztikus) viga
szok tengerébe, vezeti be a lelki, szörnyű tusák
éjjelébe, és ők szemlélhetik végig - abban te
vékenyen közrernűködve - a lelkek nagy fel
támadásának és átalakításának csodadolgait.

Alázatosan kérem most én is az Urat, en
gedjen be engem is a választottakkal együtt a
szobácskába, hogy az ő nagyszerű csodaművét
végigkontemplélhassam. Látom az üdvözítő
méltósággal teljes alakját, amint a kihűlő kart
tartja. Látom, szemlélem a sápadt hullát.
amelyről elhervadtak már az ifjúság üde ró
zsái. Az Úr Jézus mőgött állnak a szülők, akik
re részvéttel tekintek, gondolva sok szűlőre,
akik ugyanezt a szenvedést végigélik majd, de
jaj, akiknek még igen soká kell várniok, míg
elvesztett gyermekeiket újra élve viszontlátják
az élők földjén. Oldalt állnak a tanítványok
lélekzetvisszafojtva, várva a bekövetkezendő
ket. A mélységes csendet a szülők elő-előtörő
halk zokogása és aztán az Úr kiáltása tőri
meg: "Talita kumif" Az Úr nem imádkozik,
nem folyamodik magasabb hatalomhoz, egy
szerűen parancsol, és íme, parancsszavára ki
nyílik ismét az alvilág lakat ja, és lelket bocsát
ki onnan, hogy elhagyott testéhez visszatérjen.
Tehát az élet és halál urát látom itt, akinek
minden, az égben és a földön és az alvilágban
engedelmeskedik. Egyszer majd az én testem
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is a sír ölén, s lelkem ki tudja hol? meghallja
ezt az isteni szót: Kelj fell És én is felkelek
dicsöséges, vagy szőrnyűséges testben, hogy
testem is ossza lelkem sorsát, most már örökre:
"Mert eljön az óra, melyben mindnyájan, kik
a sírokban vannak, meghallják az Úr szavát, és
előjönnek, akik jót cselekedtek, az élet feltá
madására, akik pedig gonoszat cselekedtek, az
ítélet feltámadására...• Imádlak Uram és örülök
a te hatalmadnak és dicsőségednek.

Jézus a leány feltámasztásakor megragadta
annak karját, aki életre ébredve, nyomban
járni kezdett a szobában, aztán azonnal enni
adatott neki. Mutatja az Úr, hogyamegtérő
bűnöstől mit is kíván? Tevékenységet és táp
lálkozást.

Kezdjen tehát a megtérő azonnal járni az
erény s jócselekedetek útján, de ez még ma
gában nem elég. "Kenyér erősítse az ember
szívét!" Szóval áldozzék, éspedig gyakran,
rendszeresen.

Beszélgetés az Úrral: Ó jó Jézusom, ragadd
meg karomat, késztess engem is, hogy tegyek
és előre menjek. A tétlenség a halállal egyet
jelent. De aztán add nekem is a te kenyere
del, hadd erősítse meg szívemet. Azzal táplál
kozva, mint Illés próféta, én is bátran és seré
nyen folytatom utamat az Isten hegyéig.'

l Lk. 8, 40-56. _ l Márk S, 42. _ 3 Zsid.
9. 27. - • Bölcs. 4. 11.-' Jn. S. 28-29. -' 103. zs.
15. - l V. ö. III Kir. 19, 8.
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XXVIII

SZO"'BAT

A HARMINCNYOLC ÉV ÓTA BETEG ,eRFI
MEGGVÓGYITÁSA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Vala pedig Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy
fürdötó, mely héberül Betszaidának (kegyelem
házának) neveztetik, és öt tornáca van. Ezekben
feküvék a betegek, vakok, sánták, sorvadtak nagy
sokasága, kik a vfz mozdulását várják vala. Mert
az Úr angyala időnként leszálla a tóba és fel
kavará a vizet: s aki a víz felzavarása után elő
ször ment a tóba, meggyógyult, akármiféle beteg
ségben sínylődött. Vala pedig olt egy ember, ki
már harmincnyolc esztendő óta beteg volt. Mikor
Jézus ezt ott feküdni látta, megtudván, hogy már
sok idő óta van úgy, mondá neki: Akarsz-e meg
gyógyulni? Felelé neki a beteg: UramI nincs em
berem, ki mídőn felkavarodik a viz, engem a tóba
bocsásson; mire én odaérek, más száll le előttem.
Mondá neki Jézus: Kelj föl, vedd ágyadat és járj!
És azonnal meggyógyult az ember, fölvevé ágyát
és jára.' Később Jézus a templomban találko
zék vele és mondá neki: Ime, egészséges lettél,
többé már ne vétkezzél, nehogy rosszabbul járj'''·

Második előgyakorlat. A helyszín s az evan
géliumi jelenet élénk elgondolása. Betszaida, vagy
görögösen Betheszda vizének (amelyet sokan
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Siloé-tavával azonosítanak) csodálatos, természet
feletti gyógyerőt tulajdonítottak. Emmerich azzal
a szent tűzzel hozza kapcsolatba, amelyet a Per
zsiába hurcolt zsidók elrejtettek s amely helyett
visszatértükkor csak zavaros vizet leltek, de
amely, midőn Nehemiás parancsára az áldozatra
hintették, újra kigyulladt.'

Időnként leszállott ide az Úr angyala s felka
varta a vizet, amely az első belemerülőnek csodás
módon visszaadta az egészségét. Miért is öt tor
nácot építettek köréje, amely állandóan telve volt
a víz mozgalmát leső beteggel. Itt fekszik tehát
a 38 év óta beteg férfi is, akiről Emmerich azt
állítja, hogy kertész volt, teljesen magára ha
~yottan. Az Úr ezt választja ki, hogy rajta irgal
mát megmutassa. Allítólag először hosszú beszél
getést folytat vele, hogy benne bánatot indítson
káromlásai és a szent tisztaság ellen elkövetett
bűnei felett, amelyekért sujtotta öt lsten ezzel a
rettentő nyavalyával.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
adjon nekem erős akaratot, hogy szokásos hibáim
ból kigyógyuljak.

1• •AKARSZ.! MEGGYÓGYULHIt"

Vajjon kétséges volt-e ez? Miért történt,
hogy az Úr a szerencsétlen betegtől ezt kűlőn
megkérdi? Hiszen a beteg maga mondja, hogy
hasztalan tesz ebben az irányban kisérleteket.
úgy látszik tehát, hogy Urunknak ezzel a kér
déssel messzebb menö szándékai voltak. Rá
akart mutatni, hogy föleg lelki betegségeink
gyógyulásában minő nagy szerepe van a ko
moly, igazi akaratnak. Miért is nem azt kérdi
a betegtől, vajjon szereinél-e, akarnál-e meg-
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gyógyulni. ó! ki ne szeretne megint egészséges
lenni? Hanem azt kérdi töle: akarsz-e?

A lelki életben Isten kegyelme mindíg kész
letben van. A megtérés. javulás, tökéletesedés
a komoly akaraton fordul meg. Jézus nem
szűnik meg ezt hangsúlyozni. "Ha be akarsz
menni az életre. tartsd meg a parancsokatl'"
"Ha tökéletes akarsz lenni. menj, add el, amid
vagyon, és jer, kövess engeml'"

Aquinói Szent Tamás, rnidön nőtestvére azt
kérdezte tőle, mit tegyek, hogy szentté legyek?
ezt felelte: Akarj' És Szent Agoston milyen
találóan és szépen mondja: "Ha akarok, nyom
ban Isten barátja vagyok."

Minden baj ott van tehát. hogy mi nem
akarunk. Nem akarunk komolyan. Telve va
gyunk vággyal. jó szándékkal. Lelkünk szinte
virágos tőlük, De gyümölcsbe egyik sem érik
a komoly akarat hiánya miatt. A pokol is 
mint mondják - csupa jószándékkal van ki
kövezve.

Vannak, akiknek akaratuk a folytonos en
gedékenységgel annyira legyengült, hogy már
a létezésében is kételkednek. Pedig akaratuk
éppen úgy nem szünt meg létezni. mint az ér
telmük. A baj ott van, hogy egyiket sem hasz
nálják. Sőt, az embert odáig juttatja szenve
délye, hogy még ha tudna is akarni. akkor sem
akarna akarni. Ki segíthetne ezen a mindennél
nagyobb nyomorúságon?

2. .URAM! "!MCS EMBEREM!·

A szerencsétlen nyomoréknak ez a megál
lapítása nagy igazságot. szögez le. Az ember
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magának nem elég, főképen ha nagy testi-lelki
nyomorból kell kilábalnia.

Szüksége van elsősorban kegyelemre és ép
pen azért a szentségekre és imádságra. Ha
ezekkel támogatj uk szabadakaratunkat, akkor
nincs számunkra legyőzhetetlen nehézség vagy
akadály.

De ezekben a szavakban sok szegény em
bertársunk sikolya is hangzik fel. Vannak tár
sadalmi osztályok, amelyeknek helyzete már a
rendes emberi, elviselhető sorson alul áll. Kiál
toznak segélyért. De kénytelenek megállapí
tani: "Nincs embereml"

Vannak a lelkiekben is mérhetetlen elha
gyatottak. Gondoljunk a missziókra. A halha
tatlan pogány lelkek milliói is főleg úgy sikol
tanak felénk, mint ahogy Pálhoz kiáltozott
álmában a macedon férfiú: "Jöjj és segíts raj
tunkl'"

De itthon, Európában is hány, főleg fiatal
lélek szorulna gyámolításra, de nincs, aki vele
törődjék, foglalkozzék. Ezek is sírva kiáltják:
"Nincs embereml" Mondjuk nekik, helyzetünk.
viszonyaink szerint: Dehogy nincs! Itt vagyok
én. Főleg a gyóntatók tehetnek e tekintetben
mérhetetlen sokat, ha van krisztusi szeretetük,
türelmük s nagylelküségük.

Oh isteni Megváltóm, légy te az én embe
rem, Istenemberem. Hiszen látod, hogy magam
tól előrejutni nem tudok, de add, hogy én meg
a tőled kapott kegyelmet minél több embertár
sam javára értékesítsem!
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3••TÖBB~ MÁR HE VbKEZl~l.
HEHOGY ROSSZABBUL 'ÁIUI"7

Midőn később az Úr a meggyógyított em
berrel találkozik, ezeket a komoly szavakat in
tézi hozzá: "Ime. egészséges lettél, többé már
ne vétkezzél, nehog)' rosszabbul járj ,.. - Meg
szívlelendő igék! Figyelmeztetnek arra, hogy
némelykor a testi betegség Isten különös bün
tetése is lehet, de máskor megint arra jó, hogy
az igaz magá t a türelemben és egyéb erényben
hősiesen gyakorolja.

Utalás ez a kijelentés a pokolra, az örök
büntetésre is, amelyhez a 38 esztendős kínlódás
is elenyészö semmiség. Nincs tehát, amitől
annyira kellene rettegnem, mint a bűn.

Miért is szívlel jem meg azt, amit a lelki
atya mond, valahányszor a gyóntatószékből el·
bocsát: "Menj békében és többé ne vétkez zéll"
úgy vegyem ezt, mintha maga Jézus mondaná
nekem, amikor lelki inaszakadtságomból a
szent feloldozás által újra meg újra meggyó
gyitott.

Beszélgetés az urral. Kérem tőle az állha
tatosságot a jóban s az erős elhatározást, hogy
egyszer már komolyan akarjak. Kérek szent
szigort magammal szemben, de egyben részvé
tet, elnéző szívet hibázó felebarátaim iránt.
"Irgalmas leszek, hogy nekem is irgalmaz
zanak. ..•

Felteszem magamban, hogy ma kerülöm az
érzékenységnek s megsértődöttségnek még a
látszatát is. Megteszem ezt elégtételül Jézus
Szívének a sérelmekért, amelyeket én okoz tam
neki.
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1 Jn. 5, 2-9. - • U. o. 14. - 1 V. Ö. II. Makk.
1, 19-22. - • Mt. 19, 17. - • U. o. 21. - • Ap.
16, 9. - ' Jn. 5, 14. - • V. Ö. Mt. 5, 7.
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POMKOSD UlÁMI V. VASÁRMAP

XXIX

A KÁNAÁNI ASSZONY LEÁNYÁNAK
MEGGYÓGYITÁSA

Első előllyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Elmenvén onnét (t. i. Galileából. a Genezáretl-tő
környékéről), Jézus félrevonula Tirus és Szidon
vidékére. És íme, egy kánaáni asszony. ki ama
vidékről [ött, kiálta, mondván neki: Könyörülj raj
tam Uram, Dávidnak fial Leányomat gonoszul
gyötri az ördög. De ö egy szót sem felele neki.
És hozzájárulván tanítványai, kérék öt, mondván:
Bocsásd el. mert utánunk kiabál. Ö pedig felelvén,
mondá: Én csak Izrael házának elveszett juhaihoz
küldettem. Amaz pedig odajövén, imádá öt, mond
ván: Uram. segits rajtamI Ki felelvén, mondá: Nem
helyes elvenni a gyermekek kenyerét és az ebek
nek vetni. De az asszony mondá: Úgy van, Uraml
Csakhogy a kis kutyák is esznek amorzsákb61,
melyek lehullanak uraik asztaláról. Akkor felelvén
Jézus, mondá neki: O asszony, nagy a te hited,
legyen neked, amint kíváDtad. És meggy6gyula
leánya attól az órától fogva:"

Múodik előllyakorlat. Az evangéliumi történet
eleven elgondolása.

HanDadik előgyakorlat. Kérem az Urat, adjon
nekem alázatos, de kitartó, szívós törekvést, ami-
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kor nagy kegyelmek megnyeréséről, nagy célok
eléréséről van szó.

1... KÁ14AÁ141 ASSZ014Y EUÁRÁSÁ
BA14 MUTATKOZÓ ERÉ14YEK

Az egész megható jelenet a hagyomány sze
rint Szareptában játszódik le. Egy pogány
asszony járul az űdvözítöhöz leánya érdekében,
akit "az ördög gonoszul gyötör". A hagyomány
ennek a két szereplönek a nevét is tudni vélí.
Az asszonyt Jusztának, leányát pedig Berenicé
nek hívták. Emmerich Katalín látomásai alap
ján ezt a nőt mint rendkívül gazdag, előkelö
s jótékonyságáról közismert hölgyet tünteti fel,
aki maga is beteg, nyomorék s csak meg
görbülve tud járni. Leánya 24 éves, magas
növésű, bájos arcú teremtés. A különben jámbor
és szelíd lelkű leányt szörnyű baj gyötri, amit
a gonoszléleknek tulajdonítottak. Olykor-oly
kor dühöngés vesz rajta erőt, az ágyból kiugrik
és csak kötelekkel tudták visszatartani, nehogy
a világnak fusson.

Ezek a jámborul hihető körülmények nagyon
megértetik az egész jelenetet. A szír-föníciai
származású asszony' úgy látszik már értesülve
volt, hogya jóságos és hatalmas próféta a vi
dékre jön. Vár-vár rá talán napok óta. Hiszen
Emmerich szerint szolga kíséri, aki batyut hord
utána.

Az Úr Jézus csakugyan megérkezik és gyó
gyitani kezdi a beteg zsidókat, akik azon a
tájon is szép számban laktak. Az asszony érzi,
hogy öt pogány mivolta méltatlanná teszi, hogy
"a választott néppel" az Isten jótéteményeiben
egyformán osztozkodjék.
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Csak úgy távolból hallatott egy-egy sóhaj
szerű kiáltást: "Könyörülj rajtam Uram, Dávid
fia!" Az Úr mintha oda sem hederítene. Pedig
a jó asszony jelentős erényeket gyakorol. Ott
van hite és bizalma. A "Dávid fia" elnevezés
egyértelmű a Messiással. Tehát hitt Jézus isteni
küldetésében s hatalmában, hogy még a távol
ból is tud az ördögnek parancsolni.

Meghat bennünket és nagyon érthető
szeretete leánya iránt. akivel magát teljesen
azonosítja. "Könyörülj rajtam", mert "leányo
mat gonoszul gyötri az ördög". Az alázatos
ságnak is van itt szerepe. Ime, leánya beteg
ségét a saját bűneinek tulajdonítja. Mintha
csak azt mondaná: Bocsáss meg nekem, ezzel
leányomon is segítve lesz.

Igy gondolkodtak a Szentek is. Látjuk töb
bek közt Borromei Szent Károlyt, bíboros érsek
létére, kötéllel a nyakán, mezítláb, vezekelve az
utcát járni, hogy népéről a dögvész szörnyű
ostorát elhárítsa. Igy kellene magát azonosítania
a szülőnek, tanítónak, elöljárónak azokkal, aki
ket Isten reá bízott. Azok minden baját, főleg
lelki válságait a saját ügyének kellene tekin
teni, őket Isten előtt képviselnie. A fellebbvaló
nak, mint Szent Ignác kivánja, az egész reá
bízott házat az állandó ima vállain kellene
viselnie.

De megható példája ez az asszonya kitartó
imának is. Jézus hosszasan hallgat, mintha csak
észre sem venné. Sőt később keményen meg is
alázza. Velünk sem jár el különben. Miért teszi
ezt? Az elhalasztott imameghallgatásnak ugyan
is rendkívül nagyok az előnyei. Ameddig
ugyanis kérünk, esdeklünk. addig rendesen igen
jámborul élünk és gyarapszik igen sok erényünk.
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Nevezetesen hitünk, megnyugvásunk, odaadá
sunk, reményünk. Meg a buzgó ima is, amelyet
ilyenkor megsokszorozunk, magában véve is
rendkívül nagy érték. Igy aztán sokszor imád
kozva, várva, készülve a jótéteményre, az örök
élet szempontjából többet nyerünk, mint azzal,
amiért voltaképen esdeklünk.

2. JÉZUS B!M!SMODJA A K!MÜHI ASSZOMMYAL

Az Úr Jézus a pogány nőt bezzeg erősen
megalázza, mielőtt kérését meghallgatja, habár
távolról sem annyira, mint azt a Szentírás
magyar szövege feltünteti. Jézus ugyanis elő
ször a zsidók gyógyításával volt elfoglalva s
bizonyos botrányt okozhatott volna, ha azok
mellözésével előbb a pogány felé fordul. Talán
innen magyarázható az Úr nyilatkozata, mikor
a tanítványok a nő érdekében közbenjárnak:
"Én csak Izrael házának elveszett juhaihoz
küldettem."

Én t. i. elsősorban Izrael népével foglalko
zom, míg a pogányok megsegítését tanítvá
nyaimra bízom. Ugyanez az értelme tehát az
asszony sürgető kérésére adott válaszának is:
"Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és
az ebeknek vetni:' A görög szövegben "kutyus
kákat" olvasunk, ami távolról sem oly kemény,
mint a "kutya" kifejezés. De meg az sem olyan
csodálatos. ha az Úr Jézus, mintegy a zsidó
felfogást személyesítve meg, a pogányt csak
"kutyának" nevezi. Hogy azonban belsőleg mily
távol van ettől a beteges nacionalizmustól,
ennek a bájos epizódnak a végkifejlete pompá
san igazolja. Jézus minket sem kímél a meg
aláztatástól. Ez már az ő bölcs isteni pedagó-
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giájához tartozik. Semmi sem használ ugyanis
nekünk annyit, mint mikor a gőgnek gennyel
teli daganatát a megaláztatás kése felmetszi.
Enyhülés, gyógyulás és béke e nélkül a lelki
életben be nem következhetik.

De meg minden nagyobb kitüntetést és ke
gyelmet megaláztatásnak kell megelőznie. E nél
kül a felmagasztaltatás feltétlenül ártana, meg
szédítene. Maga Szent Pál vallja önmagáról:
"Hogy a kinyilatkoztatások nagysága kevéllyé
ne tegyen, tövis adatott testembe la szent tiszta
ság elleni kísértések) I a sátán angyala, hogy
arcomba üssön."3

Szent Bernát is állítja: "Midőn Isten az
embert megalázza, ez annak a jele, hogy azt
felmagasztalni akarj a.'"

Ócska, hitvány holmit ellenben minek is
tenne az ember próbára, hiszen előreláthatólag
ezáltal bizton tönkre menne,

Az asszony, ez az igazán gyöngy-lélek, a
próbát kiállotta, mégpedig oly fényesen, hogy
akárhány kereszténynek, szerzetesnek becsüle
tére válnék. "úgy van, Uram! - feleli a meg
alázó szavakra - csakhogy akis kutyák is esz
nek a morzsákból, amelyek lehullanak uraik
asztaláról...•

Ezt mondom én is neked, ó jó Uram.
Ó egek Királya. aki mennyei országodban

Szenteidet, angyalaidat asztalodnál isteni bő
kezűséggel, fényesen megvendégeled. sőt már
itt a földön választottaiddal, a misztikusokkal
lakomádat bizonyos fokban elöre megízlelte
ted, lakodalmas házad ajtajánál mint "kutyus
kád" a kegyelemmorzsákra várakozem. Tudom
ugyan a tilalmadat: "Ne adjátok a szent dolgo
kat ebeknek, se ne vessétek gyöngyeiteket a
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sertések elé"," ámde azt is tudom, hogy jóságos
Úr vagy s távolról sem hasonlítasz ahhoz a dús
gazdaghoz, aki a szegény Lázárnak még az
asztaláról lehulló morzsákböl sem juttatott.'
Beismerem méltatlanságomat, de egyben kérlek
is, változtasd át lelkületemet, hogy ne legyen
az olyan érzékies, olyan irígy és kegyetlen, mint
az eb, olyan alacsony, mint a sertés. Tégy engem
kegyelmeddel szentté, hogy a "Szentet", főleg
a te testedet, véredet méltóan élvezhessern.

3••OH ASSZOHY. HAGY A TE HITED"

Az édes üdvözítő eddig is gyönyörködött
azokban az erényekben, - az alázatosságban,
bizalomban és szeretetben - amelyeket a po
gány asszony gyakorolt. Szíve kezdettől fogva
megesett rajta s alig várta már, hogy az a
próbát kiállja s így neki a nagy ajándékot,
amelyért esedezett. megadhassa. Most végre
kitör jóságos Szívéből az elismerés szava: "Oh
asszony. nagy a te hited, legyen neked. amint
kívántad!"

Tudjuk, hogy Urunk még apostolait is hány
szor megfeddette kishitűségükmiatt s íme. most
a pogány asszony ezt a szép elismerést és dícsé
retet érdemelte isteni ajkáról. Szégyenlem én
is kishitűségemet s nem engedem, hogy a hit
ben, bizalomban ezentúl bárki is túltegyen raj
tam. Hiszen mennyivel több és nagyobb jog
címem van nekem benne bízni. mint ennek a
pogány asszonynak.

"Erre mondá neki: Ezért a beszédedért eredj,
kiment az ördög leányodból. És hazamenvén.
a leánykát az ágyon fekve találá és az ördög
már kiment vala...• Sőt - ha Emmerichnek
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hihetünk, az Úr az anyát is, aki csak leányára
gondolt és saját bajával nem törődött, szintén
meggyógyította. Többet adott, - jelleme sze
rint - mint kértek tőle.

Beszélgetés az Úrral. Oh isteni Megvállóm,
tégy engem szívben és szóban igazán alázatossá!
Mert ez az az erény, amely belőlem a kevélység
és egyéb szenvedély ördögét kiűzi, sőt képessé
tesz, hogy azt mások szívéből is kiűzzem.

Fel is teszek magamban mára valami meg
felelő erénygyakorlatot, pl. azt, hogy magamról
nem beszélek, vagy ha ezt a szűkség úgy kívánja,
kellő szerénységgel teszem.

I Mt. 15, 21-28. -' V. ö. Mk. 7, 26. -' II Kor.
12. 7. - • Jézus, Sir. fia 2. 5. - • ML 15. 27. 
• ML 7. 6. - ' Lk. 19.20. _. ML 15, 28. - • Mk.
7, 29-30.
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POIlKÖSD UJÁIlI V. VASÁRIlAPOl KÖVETO HÉT HúFO

xxx

A KAFARNAUMI SZÁZADOS SZOLGÁJÁNAK
MEGGVÓGVITÁSA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Beméne Kafarnaumba. Egy századosnak szolgája
pedig, ki neki nagyon kedves volt, beteg lévén,
halófélben vala. Mivel hallott Jézus felöl, hozzá
küldé a zsidók véneit, kérvén öt, hogy jöjjön el
és gyógyílsa meg szolgáját. Azok pedig Jézushoz
érkezvén, buzgón könyörgének, mondván: Méltó.
hogy ezt megtedd neki, mert szeréti nemzetünket
és a zsinagógát is ö építette nekünk. Jézus tehát
velük méne. Mikor pedig már nem messze vala
a háztól, hozzája küldé barátait a százados mond
ván: Uram, ne Iárad], mert nem vagyok érdemes,
hogy hajlékomba jöjj, éppen azért nem is tartot
tam magamat méllónak, hogy hozzád meniek, ha
nem csak szóval mondiad, és meggyógyul az én
szolgám. Mert én is hatalom alatt való ember
vagyok. katonák lévén alattam, s ha mondom ennek:
menj, elmegyen, és a másiknak: jöszte, eljön, és
szolgámnak: tedd ezt, és megteszi. Hallván ezt
Jézus, csodálkozék és megfordulván. mondá az öt
követö seregnek: Bizony mondom nektek. még
Izraelben sem találtam ekkora hitet.' Mondom pedig
nektek, hogy sokan jönnek majd napkeletről és
napnyugatról és letelepednek Abrahámmal és
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Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, az
ország fiai pedig majd kivettetnek a külső sötét
ségre, ott leszen sírás és fogak csikorgatása. És
mondá Jézus a századosnak: Menj, és amint hittél,
úgy legyen neked. És meggyógyula a szolga abban
az órában."

Második előgyakorlat. A helyszín és a jelenet
elgondolása. Látom lélekben a Kafarnaumba érkező
Odvözitőt és az eléje járuló, papokból és a nép
véneiböl álló küldöttséget, akik a pogány római
százados érdekében akarnak közbenjárni. Bár
Heródes birodalmában vagyunk, de az igazi úr itt
is a római császár volt, aki a hadseregnek egy
osztagát itt, a Tiberiás-tó mellett állomásoztatta,
hogy a zsidó királyocskát állandó felügyelet és
ellenőrzés alatt tartsa. Az ott vezénylő százados
rokonszenves egyéniség. Talpig katona, hozzá hivő
ember és a zsidósággal szemben jóindulatú. Nagy
szerű zsinagógát is építtetett számukra, amelynek
ötös hajóját, pompás korintusi oszlopsorait és
gyönyörű díszleteil a mostanában kiásott romok
ból még egészen hűen el tudjuk képzelni. Mikor
az Úr a százados lakóházához közel ér, új küldött
ség érkezik elé, t. i. a centurio barátai, akik által
kifejezi mélységes tiszteletét és hitét. Hogy nem
személyesen jön, azt általuk úgy okolja meg, mert
nem tartja magát érdemesnek és méltónak, hogy
ily nagy személviség előtt, aminő Jézus, közvet·
lenül jelenjék meg.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Úrtól ennek
a századosnak valóban irígylésreméltó lelkületét,
nevezetesen hitét, főleg akkor, amikor én is az ő
fogadására készülök a szentáldozásban.
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1. Al .EYAHGRIUHI SZÁZADOS·

Ez már a jó centuriónak a neve, amelyen öt
a kereszténység ezredéveken át ismeri és emle
geti. Az ö szavát idézik az Egyház és a hívek
millióí, valahányszor a legszentebb pillanatok
ban az Urat fogadni vagy kiszolgáltatni készül
nek. Micsoda kitüntetés ez egy pogányra nézve!
Az Úr meg is dícséri öt és vele, a katonával
kapcsolatba hozza országának egykori nagy
mérvű kiterjedését. "Sokan eljönnek majd nap
keletről és napnyugatról és letelepednek a
mennyek országában:' És ebben a katonáknak
is sok érdemük van. "A vén katonák - jegyzi
meg oly szépen ez ügyben Bougaud - könnyen
megértik Jézus Krisztust. Megvan bennük az
őszinteség, engedelmesség, sanyarú élet, ön
feláldozás. Hinni, feledni magát és meghalni,
ez az ő egész életük. Ha átengedik magukat
Istennek s hadi erényeik fölé a hitnek szép
koronáját illesztik, akkor nincs semmi dicsőbb,
nincs, ami az embereket nagyobb tiszteletre ger
jessze, nincs, ami az Isten szívében magasabbra
törjön. Találkozunk katonákkal Keresztelő
Szent János társaságában, látjuk majd őket
a Kálvárián, mint a Mauriciusok, Viktorok,
Bouillon Gottfridok, Szent Lajosok és Bayar
dok elöörseível.!"

Bámulom és megszívlelem a százados eré
nyeit, nevezetesen:

al Kegyeletes szeretetét, mikor előkelő ka
tonatiszt létére ekkora gyengédséggel viseli
lelkén szelgájának életét, jólétét. A kánaáni
asszonya leányával azonosítja magát, mikor
közbenjár. De íme, ő a szolgáért alázza meg
magát ennyire. Jólékonyságának egyéb nagy-
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szerű jeiét is adta s ezért meri remélni, hogy
nem talál majd az Úrnál visszautasításra.

b) Látom ebből az alázatosságát is. "Anima
naturaliter christiana", természete szerint ke
resztény, katolikus lélek. Nincs benne semmi
a protestáns gőgből, amely minden közbenjárót
és ezért a Szentek tiszteletét is elvből vissza
utasítja. Jézus mutatja, hogy szívesen veszi,
ha barátainkat, a Szenteket s azokat, akikkel
jót tettünk, pl. a megholt híveket, közbenjárni
küldjük. Ezt a tapasztalás is számtalanszor
igazolja.

c) Csodálom aztán a centuríó hitét és bizal
mát. Egyszerűen csak tudomására hozza az
Úrnak a közbenjárók által szolgájának szomorú
helyzetét és nem kételkedik, hogy az Úr irgal
mas Szívének ez elég, s hatalmának nem szab
korlátot a távolság.

Ez a tartózkodó, szerény alázatosság, amely
ekkora hittel és bizalommal párosul, Urunkat
teljesen meghódítja.

Legyek én is a könyörgésben alázatos, de
sohasem a gyermekded bizalom rovására, s én
sem csalódom soha.

2. JtlUS IttSzstGE

Az Úr Jézus, akinek Szíve a családias és
hon fiúi érzelmeknek mindíg nyitva állott, mi
kor a centurió nagy érdemeirőlhallott, amelye
ket nemzete körül szerzett, megkettőzteti lép
teit, hogy megvigye a kívánt segélyt és vigasz
talást.

Mily kegyességet és jóságot tanúsít itt
megint az Úr. Mikor más alkalommal, ugyan
csak Kafarnaumban egy "királyi ember", és-

205



pedig saját gyermeke érdekében személyesen
fordul hozzá s házába hívja, szinte kedvetlenül
felel és a kevés hitet hányja szemére. De mi
kor a százados szolgája megsegítéséért esede
zik s nem is meri öt lakásába meghívni, siet
és ellenvetés nélkül bocsátja isteni hatalmát a
kérelmező rendelkezésére.

Megint csak azt látom, hogy mily hatásos
isteni Szívére az alázatosság. Ó, bár ez töltené
beegészen az én lelkemet is, midőn az áldozás
kor magamhoz hívogatom,

Talán kevésbbé feddhetetlen multam s jelen
gyarlóságaím ne nyugtalanítsanak és ne tartsa
nak vissza a szentáldozástól. Ha én a százados
sal mély megalázkodással mondom el az "Uram,
nem vagyok méltó"-t s ha lelkemet a megbánás
könnyeinek gyémántjai és igazgyöngyei hintik
be, ez inkább tetszik Jézusnak, mint ártatlanabb
mult és sértetlenebb tisztaság, amely önhitt
biztonságban ringatja magát, mintha csak azt
mondogatnás ugy-e szép vagyok most? Most
igazán meg lehetsz ám velem elégedveI

3. AZ ISlEMI FEHYEGnts

Ezt a gyönyörű jelenetet, amelyet az Egyház
liturgiája ősidőktől fogva a szentáldozással
hoz kapcsolatba, egy szörnyű fenyegetés árnyé
kolja. A szerencsétlen zsidó népnek, amely
helyét és elsőszülöttségi jogát az Isten orszá
gában hitetlensége folytán a pogány népeknek
engedte át, kárhozatot, "a külsö sötétségben
sirást és a fogak csikorgatását" jósol.

Mily rettentően igazságos is az Úr, és nincs
nála személyválogatás. Sem a rokonság, sem
a közös nemzetség, sem az elhívoltság, sem a
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személyes kapcsolatok nem számítanak elötte,
ha nem talál elég hitet s annak megfelelőéletet.
Isten adja, hogya fenyegetés reánk ne vonat
kezzék. Ámde mégis érezzünk ki belöle komoly
figyelmeztetést. A kiváltságok és kegyajándé
kok, amelyekkel Isten bennünket elhalmoz, ne
tegyenek bennünket elbizakodottakká. Nem le
het az ember oly magasan és oly közel Jézus
Szívéhez, hogy el ne bukhatnék. Ime, ez a nép,
amelyet Isten ezredéveken át tenyerén hordott,
kegyvesztett lett. Pedig mennyi nemes és szép
lelket termel ki. Mutatják a megtértjei. akiknek
"szívéről a leplet a kegyelem eltávolította" és
megismerték az Úr Jézusban az egyetlen Messi
ást és üdvösségüket.

Magam pedig meg akarom becsülni a hit
nek mérhetetlen ajándékát. Igyekszem magam
ban a hit szellemét szüntelen ébrentartani.
Óvom hitemet, nehogy a világszellem vagy a
testiség azt kioltsa, sőt el se homályosítsa.
Igyekszem aztán szentül élni és így üdvömet
biztosítani.

"Legyetek rajta, testvérek, hogy jócselekede
tek által biztos sá tegyétek hivatástokat és ki
választástokat, mert ezeket cselekedvén, soha
nem fogtok vétkezni.!"

Beszéigelés az Úrral. Igyekszem magamban
az evangéliumi százados örökszép, klasszikus
szavait ismételve, az alázatosságot ébreszteni
és megszilérdítani. Aztán esedezem azok meg
téréséért, akik bár nemes és szép lelkek, mint
a centurió, de Krisztushoz még el nem jutottak.
De könyörgök saját lelkemért is, kérve az
Urat: "Mondd nekem: Én vagyok a segítséged:"

Fel is teszem magamban, hogy az alázatos
sá.g érzetében készülök a szentá.ldozásra, ily
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érzülettel fogadom az én édes Megváltómat és
gyermekded félelemmel vigyázok magamra, ne
hogy az ő szent tetszését eltékozol jam.

1 Lk, 7, 1-9. - • Mt. 8, 11-13. -' Keresztény
ség és korunk, II. 251. l. - • II Péld. l, 10. 
• 34. zs. 3.
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PÜNKÖSD UTÁNI V. VASÁRNAPOT KÖVETO HÉT KEDD

XXXI

A BÉLPOKLOS MEGGYÓGYITÁSA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Mikor pedig lejött a hegyről, nagy sereg követé
öt. És ime, egy bélpoklos jövén hozzá, imádá öt,
mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem!
És kinyujtván kezét Jézus, illeté öt, szólván:
Akarom. tisztulj meg! És azonnal megfisztula pok
lo!oságától. És mondá neki Jézus: Nézd, ezt senki
nek se mondd, hanem eredj, mutasd meg magadat
a papnak, és áldozd föl ajándékodat, melyet Mózes
rendelt, bizonyságul nekik:"

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet
eleven elgondolása az evangéliumból idézett tör
ténet alapján.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, indít
son bennem hö és tevékeny vágyat az alapos lelki
tisztulás után.

1. ,tius FOGAD'A A BÉLPOKLOS H6DOLATÁT
ÉS MEGHALLGA"A KÉRÉSn

Bizonnyal arról a hegyről van itt szó az
evangéliumban. amely meredek, hirtelen eső
lejtőjével a Qued el Haman-völgy torkolatáig
ereszkedik alá. Ennek a kietlen, zord völgynek
a szegélyét alkotó párhuzamos hegyek telve
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vannak saíklaüregekkel, amelyekben a társada
lomból kitaszított, szerencsétlen bélpoklosok
tanyáztak és szenvedték a minéllassúbb, annál
kegyetlenebb halált. Egy ezek közül észrevette
az arra átvonuló tömeget, amely Jézust kísérte.
Odajött, bár merészség volt tőle s nem egyezett
a törvény betüjével, amikor megközelítette
Jézust. A leprásoknak ugyanis "bélpoklos!"
kiáltással vissza kellett riasztania a hozzájuk
közeledöket. nehogy a szörnyü betegség meg
mételyezze őket.

Részvéttel tekintek én is a szerencsétlenre,
akinek egyes végtagjai talán már rothadóban
voltak. De aztán gondolok annyi szerencsétlen
lelki leprásra, sőt önmagamra is. Hiszen minden
bűn, rendellenesség és rossz szokás sorvasztó
betegsége a léleknek. A halálos bűn teljesen
tönkre teszi annak minden szépségét, de a
bocsánatos bűn és a tökéletlenség is rút és
rossz dolog, mert Istennek nemtetszését vonja
magára. Érzem ezt és én is szeretnék szabadulni
azoktól. Miért is odaborulok a leprással az Úr
lába elé: "Uram, ha akarsz, megtisztíthatsz
engem!" De én is azzal a tisztelettel, hittel és
bizalommal igyekszem esedezni, aminőt a sze
gény bélpoklostól eltanulhatok.

Nagy alázattal és az Úr jóságára való hagyat
kozással sóhaj tozom én is: "Uram! Atyám!
Orvosom, űdvözítőm! Minden javamI Te tudsz
engem kevélységemből. haragos természetemből,
ínyencségemből. érzékiségemből meggyógyítani.
Te tudod - ha akarod - értelmemet felvilágo
sítani, szívemet szerelmedre gyullasztani ... Te
tudsz engem türelmessé, szelíddé, alázatossá,
tisztává tenni. Sem hatalmadban, sem jóakara
todban cseppet sem kételkedem. Hiszen jól
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tudom, mennyire kívánod az én életszentsége
met, tökéletességemet. Csakis az én méltatlan
ságomon és gyenge akaratomon múlhatik mín
den. Azért egészen a te kezedre bízom sorsomat:
"Uram, ha akarsz, megtisatíthatsz engem'"

Ilyen és hasonló röpimákkal igyekszem nap
hosszat az isteni Szívet ostromolni.

2. AZ ÚR MEGGYÓGymA A lEPRÁST

"Jézus pedig könyörülvén rajta, kinyujtá
kezét és illetvén őt, mondá neki: Akarom, tisz
tulj meg r"

Ismét látom, hogy az Úr Jézus milyen jó
ságos, mily részvéttel teljes: "könyörülvén
rajta". Ha a testi nyavalyákon ennyire meg
esik a szíve és hajlandó a gyors megsegítés re,
mennyivel inkább készséges a lélek bajait meg
gyógyítani. Amíg ugyanis haragra indítja szent
igazságosságát a lelki lepra, addig nyomban
irgalomra hangolja a vétkező komoly bűnbánata
és javulási szándéka. Hiszen ő sokkal szíveseb
ben könyörül, bocsát és gyógyít, mint büntet.
"Könyörülvén rajta", mondja az evangélista,
rámutatva, hogy a csodás gyógyitásnak nem
hatalma fitogtatása, hanem a veleszületett jóság
volt a főindítóoka.

Csodálom aztán isteni, fenséges hatalmát
is. Mily méltósággal teljes, királyi rövidséggel
adja meg a feleletet a kérésre: "Ha akarsz]"
"Akarom, - szől - tisztulj meg!"

Mondd, ó mond Uram az én lelkemnek is:
"Én vagyok a segítséged.'" "Akarom, tisztulj
meg'"

Abban is különös leereszkedő, mérhetetlen
jóságát látom, hogy kinyujtja kezét és me~-
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érinti a szegény leprásnak sebes testét. Ne
feledj em, hogy minö betegről van szó. A lep
ráshoz senki sem nyúlt, sőt a közelségétől is
menekült. Jézus pedig kezét kinyujtva, önként
érinti. Igy nyujtja majd ki kezét a kereszten
is. hogy valamennyi beteg lélekhez érjen és azt
a bűn leprájától megszabadítsa. És azóta is
állandóan: "Megnyitod (Uram) kezedet és be
töltesz minden élöt áldásoddal...• Ime, már
kitárja felém is kezét. hogy a szentáldozásban
megérintse lelkemet. Abban a boldog pillanat
ban én is epedve kérem maid őt: "Ha akarod,
megtisztíthatsz engem:' És hallom már előre
az irgalmas választ: "Akarom, tisztul j meg f"

3. JÉZUS A MEGGVOGVULT
LEPRÁST A PAPHOZ KÜLDI

Az Úr Jézus az akkor még érvényben levő
ószövetségi törvény értelmében adja ezt az
utasítást: ..Mutasd meg magadat a papnak! És
áldozd föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt!"

Emlékeztet az Úr Jézusnak ez a parancsa
a penitencia szentségére, Akinek lelkét a szent
keresztség után a bűn leprája beszennyezé, az,
ha üdvözülni akar, feltétlenül a papnak kell
hogy megmutassa magát s tőle kell feloldozást
kérnie. S amig ebben a lehetetlenség akadá
lyozza. legalább késznek kell lennie, hogy ezt
megteszi. Mert ..Akinek megbocsátjátok bűnei
ket. megbocsáttatnak neki és akinek megtart
játok (vagyis nem bocsátjátok meg), meg van
nak tartva...• Az újszövetség jellegének meg
felelő áldozatot is be kell a tisztuló léleknek
mutatnia. Ez pedig a töredelmes szív: Mert
"Égő áldozatokban nem leled kedvedet. A töre-

212



delmes lélek áldozat az Istennek, a töredelmes,
alázatos szívet, Isten nem veted meg."

Ennek a bánatnak a szentgyónásban föltét
lenül igazinak kell lennie s nem elég a csupa
szavakkal formált, mondvacsinált bánat. A
bánatnak továbbá legalább minden halálos
bűnre ki kell terjednie s ha csak bocsánatos
vagy már egyszer feloldozott bűnöket gyónunk,
akkor ezek közül legalább egyre. Legyen aztán
a bánat természetfeletti. Vagyis Isten szereteté
böl vagy szent félelemből fakadó. Végül a
bánatnak mindeneklelettinek kell lennie. Vagyis
jobban kell bánnom, hogy Istent megbántottam,
mint ha bármily kárt kellene szenvednem, vagy
akármi csapást, szenvedést elviselnem. És mél
tán! Mert a jóságos Isten megbántásával és
ennek szörnyű következményeivel semmi más
rosszat sem lehet összehasonlítani. Amely bűnt,
még ha bocsánatos is az, nem igy bánok meg,
annak elengedését sem a gyónásban, sem azon
kivül meg nem nyerhetem. Istent ugyanis min
dennél előbbre kell tennem, öt mindennél többre
értékelnem, ha vele békülni s barátságban lenni
akarok. Ennek a bánatnak már a feloldozáskor
meg kell lennie. Ha nem volna meg legalább
akkor, ám a gyónásom érvénytelen, sőt ha
tudatosan bánat nélkül kérnék feloldozást,
szentségtörö,

Jó lesz tehát ebben az elmélkedésben egy
kis lelkiszámvételt tartanom és gyónásaimra,
föleg a mindennél fontosabb bánat szempontiá
ból visszapillantanom. Nevezetesen szentelek-e
elég időt már a gyónás előtt a bánat Ielíndí
tására s nem hagy tam-e azt magára a gyónás
ra? Ily merészségnek könnyen drágán meg
adhatom árát. Ha a pap, aki feltételezi lelkem-
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ben a kellő megbánást, ki is mondja felettem:
"Én téged feloldozlak", de bezzeg Jézus nem
mondja: "Akarom, tisztulj meg]"

Az igazi bánatnak próbaköve, az erős aka
rat a bűn bélpoklosságába többé vissza nem
esni. Ezt is jó külön kifejezésre juttatni, meg
ígérve a legkomolyabban, hogya bünt és annak
közeli alkalmát gondosan elkérülöm.

Igy felkészülve léphetek csak bizalommal a
gyóntatószékbe, hogy megmutassam magamat
a papnak, mint második Krisztusnak. "Elhatá
roztam: Megvallom magam ellen hűtlensége
met az Ürnak.!"

Kérem öt: "Tennevedért Uram, bocsásd
meg bűnömet, mert sok az l'" Aztán tisztelettel,
közbeszólás, mentegetödzés nélkül hallgatok az
Úr helyettesére s úgy veszem, mintha csakugyan
Krisztus szólna hozzám. A lelkiatya minden
szava a gyónásban felér hosszú prédikációval,
mert azt külön és egyenesen az én lelkemhez
intézi az Úr. "Figyelj és hallgass, akkor tisz
tességtudásod miatt tetszésben lesz részed."I'

Ha aztán megkaptam a feloldozást, akkor
a mult az isteni irgalom tengerébe merült és
megsemmisült. Soha többet fel nem éled. "Sem
mi elkövetett gonoszságáról nem emlékezem
meg, igazságáért (a gyónásban tanúsított bána
tos ószinteségéért) élni fog:'lI

Beszélgetés Jézussal. Aldom öt, hogy a
lelki leprától való szabadulásnak oly nagy
szerű és aránylag oly könnyü eszközéröl gon
doskodott a szentgyőnásban. Igérem is neki,
hogy már csak hálából is, gyakran járulok a
bűnbánat szentségéhez, éspedig méltó, pontos
előkészülettel, nehogy az orvosság számomra
könnyelműségem folytán méreggé változzék.
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De a napi (főleg esti) lelkiismeretvizsgá
latot is pontosan végzem, mint amelyben min
den megvan a feloldozáson kívül, ami a peni
tencia szentségét oly hatalmas eszközévé teszi
a lelki tisztulásnak és haladásnak. Hol volnék
már a lelki életben, ha az esti lelkiismeret
vizsgálásomat míndíg gondosan, kellő bánattal
és erősfogadással csináltam volna. Ma így vég
zem tehát az általános és részleges lelki vizs
gát. Igy végzem ezentúl mindíg!

J Mt. 8, l-4. - • Mk. t, 40-41. - ' 34. zs. 3.
- • t44. zs. 16. - • Mk. t, 44. V. ö. Lev. t4,
2. stb. - • Jn. 20, 23. - 1 50. zs. 18. t9.
• 31. zs. 5. - • 24. zs. t l. - I. Jézus, Sir. fia
32, 9. - II Ez. 18, 22.
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POllKÖSD UTÁMI V. VASÁRIlAPOT KÖVETO HÉT

XXXII

AHAlMI IFJÚ FELTÁMASZTÁSA. I

SZERDA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet: ..És
történt, hogy azután egy Naim nevü városba méne
és vele menének tanítványai és nagy népsokaság.
Mikor pedig a város kapujához közeledett. ime
egy halottat vivének ki, egyetlen fiát anyjának,
ki özvegy volt és a város sok népe méne vele.
Kit mikor meglátott az Úr, megkönyörülvén rajta,
mondá neki: Ne sírj! És oda menvén, illeté a
koporsót, mire azok, kik viszik vala, megállának.
És mondá: Ifjú! mondom neked, kelj föl! És felüle
a halott és beszélni kezde. És átadá öt anyjának.
Elfogá pedig mindnyájukat a félelem és dicsőíték
az Istent, mondván: Nagy próféta támadt közöt
tünk és az Isten meglátogatta az ő népét. Es
elterjede ez a beszéd felöle egész Judeában és
mindenütt a kőrnyéken."

Múodik előgyakorlat. A helyszin és jelenet el
gondolása. A helyszín tehát Naim, a Kis Hermon
lejtőjén a Tábor tövében épült, bájos fekvése miatl
"Szépnek" nevezett, kedves városka. Ma sajnos!
már bozótlal benőtt helyén maréknyi muzulmán
tanyázik nyomorult viskéiban. Emmerich szerint
kb. déleIótl t 1 óra van, mikor Jézus tanítványai
val és népes kiséretével odaér. Allítólag szándé
kosan késett, hogy igy a halottas menettel -
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amely látszólag véletlenül került eléje - talál
kozzék. Éppen a városkapun fordul kifelé a
halottasmenet. Gyászruhába öltözött férfiak, fátyo
los nők, ott megszokott rendetlenségben tolonga
nak a koporsó körül, amelyet rudakra függesztve
hordanak. Amit az Evangélista néhány vonással
rajzol, megmagyaráz mindent. "özv~gy anyának"
,,~gy~t1(!n liát" kísérik a temetőbe, szinte "az
egész város kísér~tében". Tehát nem éppen közön
séges temetés ez, hanem tragikus eset, amely az
egész város részvétét szinte kikényszeríti. Nem
csoda, hogya szegény anya, aki bizonnyal előkelő
és jótékony hölgy volt, könnyekben úszva, inkább
támolyog és vánszorog, mint megy a koporsó
mögött. Nem csoda, ha Jézusnak részvétre annyira
hajló szivét az eset megkapja, meglágyítja, el
érzékenyíti. "Megkönyörült rajta" Jézus megállítja
a menetet. Mindenki érezte benne a tekintélyt
és így engedelmeskednek neki. Felnyittatja a
koporsó fedelét és életre kelti az ifjút, visszaadja
öt édesanyjának. A halottas menet visszafordul a
város felé, de már nem mint temetés, hanem mint
diadalmenet. Mindenki áldja Istent, aki a világnak
ily "nagy prófétát" küldött.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
míg egyrészt borzalommal tölt el a lelki halál,
amelynek a testi csak homályos jelképe, addig
másrészt óvjak attól másokat is és müködjem közre
- tölem telhetőleg - a lelki halottak feltámasz
tásában.

t. Jtzus A HALOnAS MEllmn TALÁLKOZIK

Bizonnyal nem véletlenül. Hiszen Jézus
mindíg kész találkozni azokkal, akik a szenve
dés útját járják. Mikor sírunk, íme ott van
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oldalunkon, várva, hogy reá, a nagy vigasz
talóra feltekintsünk.

Itt azonban valami érdekes és tanulságos
jelenség megfigyelésére is nyílik alkalmunk. A
másik két esetben, amikor Jézus halottat tá
maszt, mindíg mások kérésére teszi ezt. A
leányka érdekében atyja, Jairus jár közben,
Lázár halálakor bár nagy szerénységgel, de
nővérei kérik a Mester mindenható közbejöt
tét. Itt az Úr maga ajánlkozik a csodára és a
szerencsétlen özvegy anya megvigasztaláséra.

Tette ezt bizonnyal a szegény, szenvedő
özvegy érdekében. "Hiszen ö az árvák atyja,
özvegyek bírája:" Gondolt talán közben az ő
édesanyjára is, aki nagypénteken szintén meny
nyire rászorul majd a vigasztalásra. De gon
dolt annyi édesanyára, aki lelkileg halott gyer
mekét lesz kénytelen siratni. Gondolt a sok
Monikára. Mutatta ezeknek, hogy mennyi rész
véttel kíséri fájdalmukat és mennyire szívén
viseli ügyüket, bajukat. De gondolt a fiatal
ságra, a sok ifjúra, leányra is, akik maguktól
bezzeg sohasem támadnának fel, ha ő maga
előzékenyen nem nyúl bele sorsukba s fel nem
támasztja őket, szinte akaratuk ellenére is.

Legyek én is részvéttel a fiatal lelkekkel,
akikkel foglalkozni látszatra lehet talán hálát
lan dolog, de valóságban Istennél nagyon ked
ves és érdemes.

2. "ME SIRJ l

Ó, mily édes szó ez annak ajkáról, aki amit
mond, meg is valósítja s a könnyek okát el is
tudja nyomban hárítani.
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Igyekszem ennek a szónak édességet át
ízlelni én is.

Az Úr Jézus, amikor a könnyeket szárítja,
a saját szívén enyhít.

Mert ami nekünk fáj, az neki is fáj. Amikor
megvigasztalódunk, ő is megvigasztalódik. Meg
is tesz míndent, hogy könnyeinket törölje, vagy
legalább is megédesítse. Milyen édes pl. a bün
bánat könnyeit sírni vagy az oltár zsámolyá
nál könnyeket hullatni! A misztikusok a vigasz
könnyek "ajándékáról" is beszélnek! Édeseb
bek ezek a világ összes örömeinél. Hát ha
még az Úr örömre és vigaszaágra hívl Ki írja
le ennek élveit7

Igyekszem én is legalább lélekben könnyeim
mel az Úr Jézus Szívére hatni, ahhoz Iérkőzni.
Hiszen tudom, hogy ő ezeknek nem tud ellen
állni.

3. ..Imi. lofOIlDOlof IIEKED. KEU FEL"

Igen, én mondom neked, az életnek és halál
nak korlátlan Ura. A feltámasztáshoz nem kell
nekem, csupán egyetlen hatalmi szó, sőt a
puszta akarat. Nekem nincs szűkségem, mint
pl. Elizeus prófétának, hogy számat a holtnak
szájára, szememet szemére, kezemet kezére
tegyem s így közöljem azzal az élet melegét,"
tn szólok és meglesz.

Az sincs bizonnyal jelentőség nélkül, hogy
a feltámasztott ifjú minő lépcsőkön tér vissza
a normális életbe.

Jairus leánykája, mihelyt feltámasztotta az
Úr, kezdett fel-alá járni és aztán nyomban asz
talhoz ült táplálkozni. A fiú nem így. Először
felül. Aztán beszélni kezd, végre leszáll a
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koporsóból, hogy anyjának karjába essék, vele
hazatérjen, mint életének újra felkelt csillaga
s talán késö öregsége támasza.

Ezek a mozzanatok szépen feltüntetik sok
ifjú megtérésének fokozatait.

Elöször - a kegyelem hatalmi szavára 
csak felül a koporsóban. Tehát már él, már
felemelkedik a halálos álomból. Kezd szólni.
Dicsérni kezdi Feltámasztóját. Szóval megint
kezd hinni és imádkozni.

Azután kezd csak járni és állhatatosan
kitartani a lelki életnek, az erénynek útján.
Az Úr visszaadja öt anyjának, az Egyháznak,
hogy legyen annak élö fia s ne kelljen öt
annyi más hulla-gyermekével együtt siratnia.
Mikor már tudunk állhatatosan kegyelmi életet
élni, akkor kezdünk valójában keresztények
lenni. Emmerich látomása szerint az özvegy
az Úr Jézust a nagy esemény után fényesen
meg is vendégelte. Az Úr s tanítványai annál
is inkább otthonosabban érezhették nála magu
kat, mert az özvegy Péterrel állítólag valami
rokonsági viszonyban állott. Közben böven osz
tották a szegényeknek az alamizsnát. Az egész
ház örömben úszik. A vendégek és kíváncsiak
jönnek-mennek, egyik a másiknak adja a kilin
cset. Az ifjú örömében ide s tova futkos s
tréfálkozik pajtásaival, akik eleinte alig akar
ják megközelíteni s szinte hátborzongatva meri
- egyik-másik a bátrabbak közül - öt meg
érinteni.

Jézus aztán magához inti és úgy, hogya
többiek is hallják, nagyon komoly oktatásokat
ad neki. Beszél hozzá, mi lett volna a sorsa,
ba őt még az isteni itélet előtt az életbe vissza
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nem hívja ... Aldja tehát az isteni Irgalmat és
használja fel jobban és okosabban az életet ...

ól ha sok ifjút a halálból vissza lehetne
hivni! Mennyire jobban használná fel az életét
s fiatalsága oly értékes idejét.

Vaj jon én örömmel tudok-e fiatal koromra
visszapillantani? Még élek. Még semmi sem
késö! Nagyobb jótétemény valakit a bajtól óvni,
megóvni, mint abból, ha már beleesett, ki
ragadni. Isten igy tett velem.

Beszélgetés az Úrral. Kérem öt, hogy tölt
sön el engem is az örökkévalóság nagy gon
dolataival. Közben mintha csak hallanám az
Úr szavát apostola ajka által: "Kelj fel, alvó,
támadj fel halottaidból és Krisztus meg fog
világttani !'"

Igen! Mindennap jobb, szentebb életre kell
lelkelnem. mint olyannak, aki az örökkévaló
ságát épiti. Roppant gondolat ezl

Ma is tehát szent komolysággal igyekszem
minden dolgomat tökéletesen végezni. Abra
hámnak kilencven esztendős korában mondotta
az Úr: "Én vagyok a mindenható Isten: járj
előttern és légy tökéletes." Tehát még nekem
sem késö!

I Lk. 7, 11-17. - • 67. zs. 6. - • V. ö. IV Kir.
4, 34. - • Ef. 50, 14.
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POMKOSD UTÁMI V. VASÁRMAPOT KÖVETO HR CSIJTOR'ÖK

XXXIII

A HAlMI IFJÚ FELTÁMASZTÁSA. II

Elögyakoriatok, mint az elözö elmélkedésben.

l. nKI ÖZVEGY VOLl"l

Tehát kettősen árván maradt a szegény asz
szony. Elvesztette férjét és egyetlen gyerme
két. Jelképe annak, aki elveszti a halálos bűn
által Istenét és a lelkét. A lelkünk az ..egyet
lenűnk". Még ha több volna J De csak egyetlen
van. Méltó tehát a megsiratásra, ha azt a sú
lyos bűn által jog és valóság szerint elvesz
tettük. Hogy feltámad-e ez a lélek valaha, azt
nem tudhatod. Lesz-e hozzá idő, lesz-e kegye
lem? Isten ugyan fel szokta azt ajánlani, de
erre magát nem kötelezte sohasem. A kegyelem
az mindíg csak kegyelem. Méltán mondja Szent
Agoston: Nincsen szereteted, ha siratod a tes
tet, amelyet elhagyott a lélek, de nem siratod
a lelket, amelyet elhagyott az Isten, éspedig
talán örökre. Veszteséged ilyenkor bizonyos
értelemben végtelen, mert végtelen jót vesztettél
el. Hozzá még menthetetlen vagy, mert ezt a
rettentő kárt tisztára magadnak tulajdonít
hatod. Kioltottad lelked fényét, megfojtottad
magadban a kegyelmi életet, mert elvesztetted
Istent.
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Szemléld csak azt a hu lIát. Minő undorító
és borzalmat keltő, amikor oszlásnak índul.
Elföldelik, hogy ne lássuk és hogy az élőket
ne mételyezze.

Minél tökéletesebb valami s magasabb
rendű, annál rútabb. amikor romlik, pusztul.
A romba dőlő kőépítmények olykor még köl
tőileg szépek. Gondoljunk a várromokra, ame
lyek a tájaknak díszt kölcsönöznek. A már
magasabb rendü növény, ha hervad is, de még
- sajtolva - szépnek mondható. A még maga
sabb rendü állati hulIa már undorító. De a
még magasabb rendű, rangú emberi test osz
lásában egyszerüen borzalomkeltő. Miért is
- jóllehet érzékeink alá nem esik - de tudjuk,
hisszük, hogy mindezeknél elképzelhetetlenül
rútabbnak kell lennie a léleknek a végtelen
Szépségtöl elfordult álIapotában. Bizonyos érte
lemben tehát éppen e miatt Aquinói Szent
Tamás szerint végtelenül rút. Sirassuk meg
vakmerőségünket, ha életünkben csak egyszer
is, mint lelki öngyilkosok, kioltottuk lelkünk
életét. Méltó volna, hogy a halálos bün puszta
neve, említése rettegéssel és iszonyattal töltsön
el. Egyetlen halálos bűn végzetes katasztrófát
jelenthet, főleg a tökéletességre hivatott lélekre
nézve.

2. AfW.OnAT VlvlMEJ( 111"2

Meghalt tehát, ióllehet ifjú volt. Tehát a
halál által reánk bocsátott sortűz eltalál fiatalt
és öreget egyaránt. A hézagokat újra friss erők
pótolják ki, de a sortűz szüntelen megismét
lődik. A Bölcs a halottat így beszéltetie "Elmél-
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kedjél sorsomról. mert a tied is olyan leszen:
Tegnap nekem, máma neked."

A két legfontosabb probléma, kérdés: Élni és
meghalni. Oldd meg az elsőt helyesen, okosan,
akkor majd a másikat megoldja Isten jósá
gosan. Vigy mindent a kikerülhetetlen halálra
vissza s tégy mindent azzal a tökéletességgel,
amely a halál óráján kívánatos lesz előtted.
Amikor csak választanod kell, kérdezd magad
tól, hogyan kívánom majd a halál óráján, vagy
Isten ítélőszéke előtt, ha erre a dologra vissza
tekintek?

Az élet iskolájában nincs fontosabb tan
tárgy, mint a halál müvészete, tudománya. Az
életískolának a halálra kell nevelnie és azon
keresztül az örök életre. A fő itt is a gyakorlat.
El kell sajátítanom, hogyan kell naponkint meg
halnom a teremtményeknek, önmagamnak, fő
leg pedig a bűnnek. minden baj és veszély oko
zójának. Állandóan bizalom és félelem közt
kell lebegnem, féltve hivatásomat és választott
ságomat.

3. "ME SIAJI"4

Ne sírj' már csak azért sem, mert a testi
halál magában véve még nem méltó a mi
könnyeinkre. Mert mi a halál?

Adó, amelyet a Teremtőnek kell fizetnünk.
Bűnhödés, amellyel tartozunk a végtelenül
igazságos és szent Istennek. A kegyelmi rend
ben pedig a legértékesebb ajándék, amelyet a
jóságos Atya fenntart híveinek, gyermekeinek.

"Az Úr színe előtt drága dolog, hogy meg
haljanak a jámborok...• "Boldogok a holtak,
- mondja maga a Szentlélek - akik az Úr-
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ban halnak meg," Meg is adja az okát: "Mert
megpihennek rnunkáiktól" és "mert cselekede
teik követik őket","

Mind a három szempontból szeretettel kell
üdvözölnöm és fogadnom a közelgö s hamarosan
bekopogtató halált, mint Teremtőmnek, Bírám
nak és mint a végtelen Jóságnak követét.

~, "ÉS ODAMENVÉN, ILLETÉ A KOPORSO'"1

Ebben el van mondva minden megtérésnek
története: "Odamenvén," Istennél van a kez
deményezés. Mi nem mehetünk hozzá. ha ö
nem jön előbb mihozzánk, "Senki sem jöhet
énhozzám, hacsak az Atya. , . nem vonzza őt."

"Illeté a koporsét:" Ez a koporsó elsősor
ban a lélek. amelyben meghalt - számára 
az Isten. Ezt a koporsót az Úr hatalmas. sok
szor rettegést és félelmet, sokszor megint re
ményt és bizalmat ébresztő sugalmaival illeti.
De koporsó a test is, amely a hullaléleknek
hordozója. Ezt meg Isten nem ritkán a szen
vedés, betegség és egyéb csapások és keresz
tek által illeti. Mi lenne a legtöbb lélekből,
ha Isten a kereszt kegyelmét tőle megtagadná ?
Maga B, Colombiére Kolos mondja magáról:
"Hova lettem volna, ha nem lép közbe a szen
vedés?" T. i. súlyos tüdőbaj, amely a sírba
vitte.

..Azok. kik viszik vala. megállának.''" Főleg
négy hatalmas szenvedély az. amely a lelket
a halálba s a pokol temetőjébe viszi: a testi
ség, a kevélység, a kapzsiság és a gyűlölködés
szenvedélye.

Az ember szinte szüntelen lelki gyászmenet
tel találkozik ezen a szomorú világon, Ha Jézus
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közbe nem lép, ha evangéliumával, szentségeí
vel meg nem állítja a temetési meneteket, ez
a négyes szenvedély eltemeti az egész emberi
nemet. Az én lelkemet is, hacsak a szenvedély
ellen Jézus kegyelmével derekasan síkra nem
szállok. Talán már velem is útban voltak a
halottvivök és hol volnék most, ha az én irgal
mas Megváltómmal nem találkozom?

.,ts beszélni kezde."" Hallgassam csak, mit
mond a fiú a~ ő jóságos Feltámasztójának?
Mit mond az édesanyjának? Mit mond nekem?
Mit mondhat, mit beszélhet az, aki egyszer már
látta az örökkévalóság szörnyű méreteit, ará
nyait, főleg Istent szentsége és igazságossága
szempontjából?

Nekem bizonnyal azt mondja: Kelj ki már
egyszer te is a lanyhaság koporsójából, a kép
mutatásból, amellyelleplezni szeretnéd má
sok, önmagad, sőt még Isten előtt is az igazi
arculatodatl Kezdj már egyszer új életbe, amely
a mennyei Atya tekintete elött is helytálló s
nem oly hiúságos, oly ingatag és állhatatlan,
mint volt a régi. Aztán kezdj el te is szólni
és új szívvel, új hangon dícsérni, imádni, áldani
a te Uradat, Istenedet.

.,lsten meglátogatta az ő népét?" - kiáltotta
a lelkesült tömeg. Meglátogatott és ma is min
dennap meglátogat engem is.

O Jézus, műveld hát bennem is a feltáma
dás csodáját, hogy én is "dicsőítsem Istent"
mindazokkal, akik téged igazán ismernek és
szerétnek.

Beszélgetés az Úrral. Kérem tőle, aki "a fel
támadás és az élet"," hogy legyen az számomra
is. Ha azt látnád Uram, hogy valaha éltérek
tőled, aki az egyetlen igazi "út" vagy," állíts
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meg a veszedelem lejtőjén. Igérem neked, hogy
ma és ezentúl állandóan, különösen ama szen
vedély ellen küzdök, amely az én lelkemnek
a halottvivőj e lehet.

Melyik az? Tehát ez ellen fordítom a fegy
vert, éspedig gyakorlatban, nemcsak úgy vágy
ban, elméletben.

l Jn. 7, 12. - • Lk. 7, 12. - • V. ö. Jézus, Sir.
fia 38, 23. - • Lk. 7, 13. - • 115. zs. 15. -
• Jel. k. 14, 13. - ' Lk. 7, 14. - • Jn. 6, 44. -
• Lk. 7, 14. - J. U. o. - II Lk. 7, 15. - J2 Lk.
7. 16. - " Jn. 11, 25. - " Jn. 14, 6.
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PÜNKÖSD UTÁNI V. VASÁRNAPOT KÖVETO HÉT

XXXIV

A TIZ B~LPOKLOS MEGGYOGYJTÁSA

PÉI4TEK

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Mikor pedig beméne egy faluba, tíz poklos férfi
jöve elébe, kik távolról megállának és fölemelék
szavukat, mondván: Jézus, mesterI könyörülj raj
tunk. Kiket midön meglátott, mondá: Menjetek,
mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn,
hogy amint mentek, megtísztulának. Egyik pedig
kőzülűk, látván, hogy meggyógyult, visszatére,
nagy szóval magasztalván az Istent és arcra bo
rulva az ő lábainál, hálát ada és ez szamaritánus
vala. Felelvén pedig Jézus, mondá: Nemde tizen
tisztultak meg és kilenc hol vagyon? Nem akadt,
ki visszatérvén, dicsőséget adjon Istennek, hanem
csak ez az idegen. És rnondá neki: Kelj föl, menj
el, mert hited meggyógyított téged.'"

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet el
gondolása, mintha most szemem láttára menne
végbe.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat. hogy
lelkemben föleg a hála érzelmét szent kegyelmé
vel szüntelen ébrentartsa.

1. JÉZUS TALÁLKOZIK nz BÉLPOKLOSSAL

A tiszteletreméltó hagyománya találkozás
helyének Engannim-et jelöli meg. amely Galilea

228



és Szamaria közt, Ezdrelon síkságának sze
gélyén feküdt és szép kertjeiről volt híres.
Urunknak gyakran útjába esett, valahányszor
t. i. Galileából Judeába ment, vagy viszont
Szamarián keresztül.

A faluba lépve, tíz leprás jön eléje és a
törvény által megszabott távolságból emeli fel
szavát: "Jézus, mesterl könyörülj rajtunk!'<
úgy látszik, nemcsak a szükség kényszeríté
öket a társulásra, - hiszen a társadalomból
kitaszítva, egymásra voltak utalva - hanem a
szerétet is. Hiszen együtt, közösen s egymásért
is imádkoznak. Ezzel megpendítették azt a
hangot, amely a leghamarabb megtalál ja Isten
szívéhez az utat. "Imádkozzatok egymásért,
hogy meggyógyuljatok'''' - int az Apostol.
Míg a földí nagy urak nem szeretik, ha cso
portosan rohanják meg öket a kéregetők, addig
Istennek éppen ebben telik kedve. Igy inkább
töltheti szentséges passzióját: az alamizsnál
kodást. Ó jóságos, bőkezű Jézusunk! Nézd, mi,
a bűn leprásai, nemcsak tizen, hanem szám
talanan vagyunk. Hányat sorvaszt, rothaszt a
hitetlenség, az eretnekség, a kevélység, a testi
ség szörnyű leprája, ellepve, elborítva sebbel
lelkünk tehetségeit és testi érzékeinket. Minél
nagyobb a nyomorunk s minél többen megyünk
Tehozzád, egyedüli orvosunk, annál buzaóbban
folyamodunk Prófétád intelme szerint: "Bizony,
miként arra irányult figyelmetek, hogy eltéve
lyedjetek az Istentől, éppúgy térjetek meg és
tízszer jobban keressétek Öt újra."
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2. JÉZUS HEGGYÓGYlnA OKEf

Szokott eljárása és a törvényelöírása sze
rint a leprásokat a papokhoz utasítja, hogy
azok a gyógyulást megállapítsák és öket az
egészségesek társadalmába visszabocsássák. A
bélpoklosok hisznek és engedelmeskednek, jól
lehet akkor még, mikor a papokhoz indulnak,
javulást, enyhülést állapotukban nem tapasz
talnak. A gyógyulás csak "vak" engedelmes
ségüknek volt jutalma, amikor t. í. egyszerűen
Jézus szavára a papokhoz sietnek. útközben
gyógyulnak meg. Igy vagyunk mi is a legtöbb
ször. Míkor a szentgyónásra készülve alapos,
szeretetből fakadó bánatot indítunk, azonnal
megtisztulunk s a pap elé már tiszta lélek
kel járulunk. De azért a feloldozásra okvetlen
meg kell jelennünk, mert Krisztus ezt így paran
csolja s meg sem gyógyított volna, ha belölünk
hiányzik a készség akaratának mindenben meg
hódolni.

"Mutassátok meg magatokat a papoknak."
Igen! mutassuk meg neki, a gyóntatónak egész
arculatunkat. Hadd ismerjen meg bennünket
igazán. Igy tud rajtunk segíteni és minket a
visszaeséstől megóvni. Ez már egyszer Istennek
örök terve, az embert ember által akarja el
vezetni az örök üdvösségre. Igy azután útját
vágja annak a protestáns ízű szubjektivízmus
nak, amely annyi önámításnak forrása és annyi
hamis önszeretettől megvakított léleknek sír
ásója.
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3. _TIZEN TISZTULTAK MEG
is KILENC HOLVAGYON'-{

Ezekben az igékben mennyi szemrehányás és
fájdalom mutatkozik!

a) Utal ezzel Urunk a hála szent adój ára,
amelyet tőlünk méltán elvár. A hála tehát nem
csak az emberrel szemben kötelező, hanem
annál inkább minden jó adományozója, Isten
iránt is. Hiszen voltaképen ezért teremtette
Isten a mindenséget, hogy ez kitermelje neki
a hálás szíveket. Ezekben leli dicsőségét.
Egyébre mí szűksége volna? Ezért alapít ja
Urunk a legméltóságosabb Oltáriszentséget is,
amelyet Egyházunk Iínom érzékkel "Eucharisz
tiának, hálaadásnak" nevez. Igen! az Eucharisz
tia egyik legfőbb célja, hogy módot nyujtson
Istenünknek méltó módon hálát adni. Hálát
akar Urunk még a legkeményebb szívekből is
kicsiholni, mikor a keresztfán Szívét a lándzsá
val kitáratja. A hála a szeretet virága. Azért
nekem is, Jézushoz járulva s "arcra borulva
az ő lábainál (szüntelen), hálát kellene adnom",•
Lavater (t 1801), a protestáns papköltő. mon
dotta: "Ha én hinni tudnék Jézus valóságos
jelenlétében az Oltáriszentségben, akkor mindig
előtte térdelnék és nem tudnék térdeimről fel
kelni." .

Boldog, aki minden jóért szinte önkény tele
nül is hálára ébred Isten iránt. Mert amint a
folyóvíz visszatér a tengerbe s onnan előbb
utóbb az eső révén, ismét a folyóvizekbe, így
a kegyelem ís hálára indítva Istenhez visz s
onnan ujabb és bővebb kegyelmet eszközölve
tér vissza a lélekbe.

b) Ámde amily szép és fontos a hála, olyan
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ritka. Lám, mai elmélkedésünk tárgya a hálás
és hálátlan szívek közötti arányszámot is meg
mutatja. Tíz közül egy tér vissza hálát adni.
Ilyen az ember. Mikor szűkségben van, nem
fogy ki a kőnyőrgésből, imából, kilencedekből
és ígéretekből. De bezzeg! ha Isten kérését tel
jesítette, odébbáll köszönet nélkül. És te hány
kilencedet tartottál már hálaaáásból, avagy
legalább hány Miatyánkot és üdvözlégyet mon
dottál e végből el?

Főkép a bűnbocsánat dolgában mutatkozik
részünkről ez a nagy hálátlanság. Jézus talán
éppen erre céloz, mikor azt kérdezi: "Nemde,
tizen tiszlultak meg és kilenc hol vagyon?"
Valamennyien többé-kevésbbé leprások vagyunk.
Lelki tehetségeinket megűli a sok hiba és töké
letlenség. Jézusnak a gyóntatószékben és
szentáldozáskor állandó munkát adunk. De ezt
már mi olyan magától érthetőnek és közön
ségesnek tartjuk, mintha ennél természetesebb
dolog sem volna. Hálálkodásról szinte sző
sincs. Mintha a jó Isten tartoznék hálával, mert
mi olyan jók és buzgók vagyunk és sok
szor gyónunk és áldozunk. Isten ezt ugyan
tőlünk bizonnyal jónéven veszi. de ez még lel
künket a hálaadás kötelessége alól fel nem
menti.

c) Miért kell hálát adnunk? Istennek min
den jótéteményéért. amelyet a természet, a
kegyelem s egykor majd a dicsőség rendjében
velünk közöl. Ámde a jótétemények közé ne
csupán azt számítsuk, ami érzékeinknek híze
leg, aminők az egészség, a lelki vigasz, érzéki
ártatlan örömök. Igen, ezeket is köszönjük meg.
De vannak más, nem kisebb ajándékok is. ame
lyek bár nagyon ínyünk ellen vannak. de való-
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jában lelkünknek hathatósan javára szelgálnak.
Pl. a betegségről Szent Ignác azt állítja, hogy
nem kisebb ajándék, mint az egészség. Ezt
mondhatjuk a legtöbb, sőt minden földi, anyagi
csapásról, amelyek bennünket érnek, ha azo
kat megnyugvó lélekkel fogadjuk. Mert ezek
nyomán fakadnak a legszebb erények, mint a
hit, türelem, megadás, bizalom és egyebek. Az
égben is azért kapunk majd valamit, ami ne
künk is került valamibe. Igy vagyunk aztán a
lelki szenvedésekkel is, aminők a kísértések,
szárazság és vigasztalanság, megaláztatás. Igen,
ezekért is hálát, meleg hálát kell Istennek ad
nunk. Hiszen ugyanaz a jóságos kéz küldi
ezeket is ránk, mint, amely vigasztal és gyö
nyörködtet. Mondjuk meg őszintén Urunknak:
"Jó nekem, hogy megaláztál engem." Örvendez
zünk annyi napig, mint ameddig megaláztál
minket s annyi évig, mint ameddig nyomorúsá
got láttunk."•

d) A hála gyakorlata.
ct) Becsüljük meg azt, amit csak Istentől

kapunk s szeressük annak adományozóját. Ime,
itt a gyökere, miért vagyunk mi sokszor oly
hálátlanok. Nem értékeljük a jótéteményt
eléggé. Miért is többször kell elmélkednünk,
hogy mit jelent az igaz hit, mit jelent keresz
ténynek, az egyetlen igaz Egyház tagjának
lenni. Aránylag mily kevesen élvezik ezt a min
dennél nagyobb jótéteményt. Csak ismernünk
kell azoknak szomorú lelki világát, akik ezeket
a kincseket nélkülözik, hogy megértsük a mi
boldogságunkat. Ott van aztán esetleg a hiva
tásom, amely a legnagyobb ajándék az igaz hit
után! Mindez számomra a jótétemények akkora
összegét jelenti, amelyet alig-alig bírok itt a
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földön megérteni s kellőleg méltányolni. Majd
csak az egész örökkévalóság lesz elég mind
ezért kellőleg hálát adni. De legalább kezdj em
el most.

Pl Aztán hirdetni kell Isten jótéteményeit.
Elsősorban Isten és a mennyei udvar előtt. A
zsoltárok gyönyörü klasszikus formákat szol
gáltatnak. Maga a 135. zsoltár vagy 27-szer
hálától áradozva ismétli: "Mert irgalma örökké
való:'

De kellő szerénységgel embertársaink előtt
is elismerhetjük és kifejezésre juttathatjuk,
hogy Istennek mennyivel tartozunk. Az ilyen
tiszta szándékból kípattogö szikra másokat is
szeretetre gyullaszt és hálára, hűségre indít.

Vannak azonban jótétemények, amelyekkel
előhozakodnunk sohasem szabad. Ilyenek pl. a
misztikus kegyelmek. Ezekre vonatkozik a
Szentírás szava: "űdvös dolog ugyanis rejtve
tartani a király titkát.?" Ilyen élményeket, ha
volnának, csakis lelki vezetönkkel tárgyaljunk
meg.

rI A legszebb és Isten előtt legkedvesebb
hála pedig az, ha Isten jótéteményeit saját
magunk és mások javára kamatoztatjuk. Van
nak lelki javak, amelyek annál jobban szapo
rodnak, minél bővebben osztogatjuk azokat.
Ilyen pl. a tanács, vigasztalás s általában min
den jótétemény. Még az alamizsna is, amely
szegényebbé nem tesz soha, hanem mindíg
áldásforrás az adakozóra.

Beszélgetés az Úrral. Kérek tőle nagyon
hálás sziuei, Ugyanezt kérem a Boldogságos
Szüzanyától is, akinek lelke állandóan hálában
úszott és a Magnificat akkordjaítól zsongott.
Allítólag még akkor is, amikor az utcán köszön-
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tölték, így viszonozta: "Deo gratias! Hála
Istennek I"

Én is hálával akarok ébredni és lenyugodni.
Mindent hálával kezdeni és befejezni. Ma én
nekem is az lesz jól átérzett fohászimám: Deo
gratias 1 Hála Istennek1

I Lk. 17. 12-19. - • Jn. 5. 16. - • Bar. 4. 28.
- • Lk. 17, 17. - • V. ö. Lk. 17. 16. - • Lk.
17. 17. - ' 118. zs. 71. - • 89. zs. 17. - • Tób.
12. 7.
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xxxv

A MEGGÖRBÜlT BETEG ASSZONY
MEGGYÓGYITÁSA

SZOMBAT

Első dőgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Ime egy asszony. akin a betegség lelke volt tízen
nyolc évig és meg lévén görbülve, éppenséggel
nem tudott felegyenesedni. Kit meglátván Jézus,
elöhíva és mondá neki: Asszony! megszabadultál
betegségedtöl. És rája tevé kezeit, mire az rögtön
kiegyenesedék és dicsőíté az Istent. Felszólalván
pedig a zsinagóga főnöke, méltatlankodva, hogy
Jézus szombaton gyógyított, mondá a seregeknek:
Hat nap van. melyen dolgozni kell, azokon jöjje
tek tehát, hogy meggyógyuljatok, nem pedig szorn
batnapon. Felelvén neki az Úr, mondá: Képmuta
tók! Nem oldja-e el mindegyitek szombaton ökrét
vagy szamarát a jászoltól és nem viszi-e itatni?
Hát Ábrahám azon leányát, kit már tizennyolc
év óta megkötözött a sátán, nem kellett-e föl
oldani e kötelékétöl szombatnapon? És midön
ezeket mondotta, megszégyenülének minden ellen
felei és az egész nép örvende mindazon nagyszerű
dolgokon, melyeket cselekedett."

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet
elgondolása. A helyszín egyike a számtalan zsi
nagógának. amelyek Zsidóországban valamennyien
ugyanazon stílusban épültek s egyforma bereude-
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zéssel bírtak. Hosszú termek voltak párhuzamos
oszlopcsarnok között. Szentélyben végzödtek. Sem
kép, sem oltár nem volt bennük. Egyszerű, lepel
lel borított faládában őrizték a zsinagógákban
Izrael szent könyveit. A közép táján emelvény,
amelyről a Szentírásból felolvastak s a törvény
tudók a népet tanították, buzdítolták. A hivek a
zsinagóga hajójában helyezkedtek el. A férfiak és
nők elkülönítve. Szombaton az összejövetel köte
lező volt. hétfőn és csütörtökön a megjelenés
mindenkinek tetszésére volt bízva. Az evangéliumi
jelenet, amelyről most elmélkedni akarunk, szom
bati napon játszódik le.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, segít
sen kegyelmével, hogy szívemet minden teremt
ménytől függetlenül az ő szeretetében tudjam meg
őrizni.

1••éPPIMStGGEL HEM TUDOTT
FOLEGYIMESEDHI"2

Mint az űdvözítö szavából megértjük, ez a
szegény asszony az ördögtől volt megszállva.
aki szerencsétlen áldozatát testileg nyomorékká
tette. Immár 18 éve nem tudott felegyenesedni.
Kérd az Urat, hogy szánjon meg egyszer már
téged is, hogy elmondhassad a Zsoltárossal:
"Széttörted bilincseimet! A hála áldozatát ne
ked bemutatom s az Úr nevét segítségül hívom:"
Ezt a csodát valóban csak ö tudja eszközölni.

2. "MEGLÁTVA JÉZUs, ELOHIVÁ
••• ls RÁJA TEvl KulT"

Tehát észrevevé öt és reája tekinte: "Meg
látva őt:-

Ó Jézusnak egész örökkévalóságra szóló,
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édes, irgalmas tekintete I Az emberek tekintete
bezzeg minket nem tesz jobbakká, boldogab
bakká, kivéve, ha Jézus néz ki a szemükből.
De Jézus tekintete felemel, megvigasztal és
megment örökre. A kiválasztottság hordozója.
Egy irgalmas pillantás reám, és én örökre meg
vagyok mentve. Miért bujkálok tehát előle,
mintha nem is akarnék szeme elé 'kerülni?
Mintha nem is mernék a szemébe nézni. Vajjon
nem a rossz lelkiismeret jele ez? Minden
esetre a bizalmatlanságé és nyugtalanságé,
amelynél a bűn után nincs rosszabb a világon.

"Előhívá." Isteni hívást jelképez ez az
üdvösségre és tökéletességre. Mily szerencse I
Gondoljunk a szegény meggörbült asszony ese
tére. Mit köszönhet ez az isteni hívásnak? Én
- úgy lehet - még sokkal többet. Mit jelen
tene ez a földhöz fordult és tapadt szívemnek?
"Előhívár' Ime: "A mesier itt van és hí téged:"

Itt van a kápolnában, templomban. Hív
téged, hogy imádd, engeszteld és bizalmasan
társalogj vele.

Itt van a kereszten, hogy türelemre serkent
sen és nagylelkű kereszthordozóvá tegyen.

Itt van felebarátodban, testeéredben. mert
a te szived által akarja őt szeretni, a te kezed
által segíteni.

Sőt. Itt van a te tulajdon szívedben is,
hogy téged összeszedettebbé, Istenben jobban
elmerültté s így szerényebbé és buzgóbbá
tegyen.

Illen, halljad meg: "A mester itt van és
hí téged,"

"Rája tevé kezeit:" Rád is tette, mikor mell
teremtett és megváltott. Most is sokszor rád
teszi, főképen, mikor megpróbáltatást, keresz-
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tet, megaláztatást, betegséget, belső gyötrelme
ket küld. Mindez szenvedés, tehát tisztít, fel
emel és nagy gondolatokra ébreszt, amelyek a
jobb életnek hordozói.

Csak az elkárhozandókat nem érinti így meg.
Ezek rendesen élik világukat a földön, amely
reájuk valóságos siralomház. Az ö békéjük a
nyomasztó, fojtó csend, amely a vihart szokta
megelőzni. Ne irígyeId tehát őket és ne vádold
miattuk a Gondviselést.

3. AZ ASSZOMY "RÖG'ÖM KIIGYEt4I·
SIOÉK ÉS DICSÓITÉ ISTEM'"

Te is nyomban dicsőítő himnuszokra fakad
nál, ha egyszer attól, ami a földhöz hajlít,
földhöz tapaszt, megszabadulnál. Ha egyszer
letörnének bilincseid, akkor éreznéd igazában
a szabadság boldogságát. Mint a pacsirta, egy
szerre az ég felé röppennél, ha szét tudnád
tépni az önszeretet szálait. A vajúdó, kűsz
ködő lélek, mihelyt az áldozatot meghozta,
ha bilincseit szétzúzza, bámulatos, eddig nem
is sejtett békét élvez, amelyről most már a
világ kincséért sem mondana le, Élvezi már
itt a földön áldozatának jutalmát, az örök bol
dogság előízét.

Ó Jézus, érints engem is kegyelmeddel,
hogy egyszer már én is "kiegyenesedjem", Ez
volna valóban a hozzám méltó nemes és szép
eljárás, Megmutatnám így, hogy íme, tudom
és érzem már, hogy nagyobbra születtem, mint
hogy örökösen csak a szenvedély, az ördög
rabláncát viseljem. "Rabok legyünk vagy sza
badok, ez a kérdés, válasszatokI" Uram Jézu
som, segíts engem ebben a nehéz, de dicső
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saabadságharcban, amely nem egyéb, mint
egyedül csak neked szolgéln], csak Téged
uralni.

4. "FUsz6LALVÁH PEDIG A ZSlllAG6GA FOIlÖKI"

Farizeus volt, éspedig vérbeli, aki kaszt
jának minden ellenszenves, sőt gyülöletes jel
lemvonását magán viseli. Az Isten dicsőségéért
való buzgalmat színleli, jóllehet voltaképen
egészen más fáj neki. Az új prófétától a fari
zeusi kaszt befolyását, tekintélyét és anyagi
érdekeit félti. Ha legalább megmondotta volna
nyiltan! De nem! A jámborság és törvénytisz
telet díszes leplét használja, hogy genyező sebét
elburkolja, Ezt, éppen ezt gyülölte Urunk a
farizeusokban, akiknek, valamennyiüknek feleli:
"Képmutatók'" A csúnya féltékenység, sok
szor a jó lelkeket is mételyezi és olykor mint
az erénynek hamisított, csinált virága mutat
kozik. Isten előtt az ily virágnak nincs illata.
Sőt az Úr útálatát s kegyelmeinek megvonását
vonhatja magára.

Figyelem azért én is magamat. Vajjon mi
beszél belőlem? Csakugyan az igazi buzga
lom-e? A szabály vagy a felebaráti szeretet-e?
Vagy talán inkább a féltékenység, bosszúvágy
vagy más rendetlen indulat? A jó pásztor nem
türi nyájában az ilyen báránybőrbe bújt farka
sokat. Légy azért egyszerű, egyenes, őszinte;
gondolkodásmódoddal a természetfeletti vílág
ba belenyúló lélek, akit csak az őszinte aláza
tosság és engedelmesség hajlít meg. Ez nem
alacsonyság, hanem felülemelkedés önmagad s
a világ fölé ...

Beszélgetés Jézussal, az ö szelíd és alá-
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zatos Szívével, amely annyira távol van a fari
zeusi gondolkodásmódtól, mint az északi sark
a déli sarktól.

Kérek tőle minden teremtménytől és önma
gamtól is független, neki feltétlenül hódoló
szívet.

Fel is teszem, hogy ma megfigyelem ön
magamat, vajjon mindenben őszinte és egyenes-e
az én eljárásom? Aztán nem tapad-e szívem
valamely teremtményhez? Nagy lélekkel veszem
elő az önlegyőzés ollóját, hogy ezt az átkos
szálat, amely imaéletemet annyira elgáncsolja
s Istennel való egyesülésemet annyira akadá
lyozza, nagy lélekkel szétvágjam.

I Lk. 13, 11-17. - • Lk. 13, Ll. - ' US. zs.
16. 17. - • Jn. ll, 28. - s Lk. 13, 13.
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PÜNKÖSD UTÁNI VL VASÁRNAP

XXXVI

PÉTER APOSTOL HAPÁHAK MEGGYÓGYITÁSA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Felkelvén azután Jézus (a kafarnaumi zsinagó
gából) Simon házába méne. Simon napa pedig
nagy, forró lázban szenvede és könyörgének neki
érette. És melléje állván, megfeddé a lázt, mire
az elhagyá öt. És azonnal felkelvén szelgála nekík,"!

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet
elgondolása. A kafarnaumi zsinagóga romjai köze
lében elökerültek egy másik, nagy épületnek ma
radványai is, amely - úgy látszik - katolikas
templom volt. Bizonyos alappal itt sejtik Simon
napának házát. A középkori kereszténység ugyanis
a Jézus életeseményei és cselekedetei által meg
szentelt helyeket szerette templomokkal megjelölni
és így a feledés kegyetlen hatalma elöl meg
védeni. .. Sajnos! az idö még hatalmasabb volt,
és minden védelem hiúnak bizonyult. Kafarnaum
szinte nyomtalanul, mindenestül eltűnt a föld szí
néről, De mindez nem akadálya annak, hogy lélek
ben feltámasszam. Látom tehát magam előtt, mint
jelent, a lejátszódó jelenetet. Szemlélem az ágy
ban fekvő beteget, akiről Lukács, az orvos, tehát
szakember, azt állapítja meg, hogy forró lázban
szenved. Jézus ott áll az ágy mellett, Mögötte
vannak Simon és testvére, András, továbbá a csa-
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ládnak két jóbarátja: Jakab és János. Jézus most
a beteget kezénél megfogja és miközben - a
lázt személyesitve - parancsol neki, azt hirtelen
távozásra kényszeríti. Mire - ahogy a három
evangélista, aki az eseményt elbeszéli, egyöntetűen
megállapítja - a meggyógyult asszony nyomban
"szolgála nekik"."

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, gyó
gyitson ki engem a szenvedély forró lázáböl, hogy
én is lelki egészségben hiven szolgáljam Öt.

to "A ZStMAGOGÁBÓL AlOMMAL SlMOM
ts AHORÁS HÁZÁBA MEIltHEK"

Az Úr földi életében az ima, áhítat és a
)0 cselekedetek szinte hézag nélkül váltakoz
nak. Ez az .,azonnal" mutatja, hogy Urunk
minden drága percét mennyire kihasználja.
Tudja már előre, hogy vendéglátó gazdája
házában szükség lesz reá. Csak azt várja, hogy
"szóljanak neki felőle" és siet a megsegítésre.
Övéi ismerik már jóságos Szívét. "Csak szólni
kell neki." Isten nem akarja, hogy a dolognak
nagy feneket kerítsünk, "mint a pogányok, akik
azt vélik, hogy sok beszédükért nyernek meg
hallgatást".'

Ime, az egyszerű, keresetlen szó megtalálja
az utat Urunk atyai szívéhez. Én is igyekszem
ezentúl Jézusomhoz így közeledni.

2. "FORRÓ LÁZBA" fEKSZIK V......4

Részvétlel figyelem a szegény szenvedőt.
Nyugtalanul hánykolódik ide s tova, miközben
majd megég a nagy forróságban. Érzékei és
fantáziája a legnagyobb izgalomban vannak,

16· 243



talán félre is beszél ... Ilyen már a lázas álla
pot. Hű képe a szenvedély okozta szomorú és
veszélyes állapotnak.

A szenvedély sem hagy nyugtot szerencsét
len áldozatának, meghamisítja az értelem látá
sát, izzásban tartja az ember fantáziáját és
sodor a végkimerülés és a lelki halál felé.
Vajjon nem ezt tapasztalom-e bizonyos fokig
én is1 A mi lázunk a kevélység, a mi lázunk
a testiség, az irígység, a féltékenység, a harag,
a gyülölet stb. A szenvedély heve az embert
odáig juttathatja, hogy már a szabadakaratának
is jórészt kárát vallja. De az ember azért,
amire a szenvedélye ragadja, mégis csak felelős,
mert kezdetben nem állott ellen és engedte,
hogya baj idáig fejlődjék. Miért is szívleljük
meg a deák közmondást: Kezdetben állj ellen,
mert az orvoslás elkésett, ha a bün már szo
kássá lett.

3. "SZOLGÁLA NEKIK"

Elgondolom ezt a páratlanul szép és ked
ves jelenetet. A jó asszony nemcsak szívböl
megköszöni az Úrnak a rögtöni, csodás gy0
gyulást, hanem igyekszik mindjárt azt meg is
hálálni. Sürög-Iorog, tesz-vesz, hogy az Úr és
hozzátartozói jól el legyenek látva, pompásan
ki legyenek szolgálva. S ez olyannyira termé
szetes is. Az életet, egészséget annak szolgá
latára kell fordítani, akitől azt kaptuk. Igen I
. a) Erre indítson minket elsősorban a ter

mészet törvénye. Hiszen mi teremtmények va
gyunk. Isten, aki nekünk a létet és életet aján
dékozta és szüntelen adja, viszont a szolgá
latot tőlünk a legnagyobb igazsággal elvár-
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hatja. Szent Pál teljesen magától érthető és
teremtményi mivoltunkból önként következő
igazságot szegez Ie, mikor megállapítja: "Egyi
künk sem él önmagának és senki sem hal meg
önmagának: mivel az Úrnak élünk, amíg élünk
és az Úrnak halunk meg, mikor meghalunk.
Azért akár élünk, akár halunk, az Úréi
vagyunk."•

Megváltásunk Jézus drága vére által ezt az
egyszerű alaptörvényt és ebből eredő kötelezett
ségünket csak megkétszerezi. Chantal Szent
Franciska keblére égette Jézus monogrammját,
jelezve, hogy ő Jézusnak van kizárólag el
jegyezve. Isten a teremtés ténye által sokkal
mélyebben beleírta, véste és égette testünkbe,
lelkünkbe, húsunkba, csontunkba. vérünkbe.
hogy övéi, éspedig kizárólag övéi vagyunk és
éppen ezért neki szolgálni tartozunk.

b) Ezt a kötelességünket csak még inkább
megokolja a hála Isten iránt.

A mai elmélkedés tárgya főleg erre világít
rá és ezt a kötelezettségünket hathatós példá
val magyarázza.

Gondoljuk el, ha bennünket is, mint Simon
napát, Isten halálos betegségből ragadott volna
ki. Nem éreznők-e az igazságosság és méltá
nyosság alapján kötelességünknek, hogy a
visszanyert épséget az Ö szelgálatára fordítsuk?
Ámde ki óvott meg minket a betegségektől1
Ki adja állandóan az egészséget? Mily hálára
kötelezne, aki szemünk világát, hallásunkat,
tagjaink épségét visszaadná. Nem méltó és
igazságos-e tehát, hogy szeműnket, fülünket és
többi érzékeinket s tagjainkat Annak szelgála
tára fordítsuk, aki nekünk ezeket állandóan
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ajándékozza? Hasonlóképen vagyunk józan
eszünkkel és egyéb lelki tehetségeinkkel is.

Aki tehát magát Isten seolgalata alól ki
vonja, nagyon hálátlan és voltaképen Istentől
tulajdonát rabolja el és teremtményi mivoltát
hazudtolja meg. Azért mondja a Szentlélektől
ihletett Zsoltáros: .Elkeseredésemben mondot
tam: Hazug minden ember]"

c) Még inkább lekötnek bennünket Isten
szelgálatára az ő természetfeletti jótéteményei.

Nevezetesen itt van az Ö szent Fia, akiben
minden javát nekünk odaadta. "Az Emberfia
nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem
hogy ő szolgáljon." Mennyire megszégyenít
engem, a nyomorult teremtményt, amikor én
mégis az Isten szolgálatát túl soknak, nehéznek
és áldozatosnak tartom.

E könyvben tárgyalt elmélkedések sorozata,
amelynek a mai is egyik láncszeme, a lelkünkbe
szinte belekiáltozza, hogy az Úr fenti kijelen
tését, "az Emberfia azért jött, hogy Ö szol
gáljon·', mennyire beváltja. Volt-e valaha szol
ga, aki gondosabban, szorgosabban elleste és
megvalósította urának akaratát és teljesitette
volna annak minden kívánságát, mint ahogy ezt
az Úr Jézus teszi velünk, szegény kis szol
gáival?

És ezt nemcsak földi életének rövid évei
alatt cselekszi, hanem a szolga szerepét velünk
szemben az Eucharisztiában a világ végéig ki
terjeszti.

Nincs a napnak pillanata, amelyben ben
nünket fogadni, kihallgatni és megsegíteni haj
landó ne volna. Aztán szüntelen fizeti értünk
és nevünkben a dícséret, a hálaadás és engesz
telés adóját a szentmisében és terjeszti a meny-
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nyei Atya elé ügyeinket, kéréseinket. Szent
asztalánál pedig saját isteni testével és véré
vel szolgál ki minket. Valóban! hiába kelnénk
vele versenyre egymás kiszolgálásában, a pál
mát ő viszi el előlünk,

Legalább tehát annyit tegyünk, amennyire
tehetségünk telik. Saolgáliuk ki:

ftl Dícsérve (jt.
Dicsérjük (jt ajakkal, szivesen szentelve időt

imára, lelki dolgainkra. De dicsérjük őt egész
életünkkel is, oly magatartást tanúsítva, hogy
másokat is az ő dicsőítésére indítsunk. "úgy
világoskodjék a ti világosságtok az emberek
előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék
Atyátokat, ki mennyekben vagyon ..••

Azt se feledjük, hogy szívünk akkor adja
Isten dícséretében a legszebb akkordokat,
amikor a szenvedés keze érinti. Amikor Jób
végső szegénységre jutva, testben-lélekben meg
gyötörten és végső elhagyottságban mondotta
el fenséges himnuszát: "Az Úr adta, az Úr el
vette, amint az Úrnak tetszett, úgy lett, legyen
áldott az Úr never'· - ez elbájolta az Istent
s az egész emberiség szívét és halhatatlanná
tette a nagy szenvedő nevét.

ill Szolgáljuk aztán Istent, öt megtisztelve,
tulajdon személyében, az Oltáriszentségben,
helyetteseiben, a törvényes elöljáróinkban és
önmagamban is, tisztán és szeplő nélkül őrizve
magamat mint Istennek eleven szentélyét.
"Dicsőítsétek meg és hordozzátok az Istent
testetekben..•,.

rI Az Isten-szolgálat azonban legkifejezet
tebben érvényesül parancsainak megtartásában.
Ehhez tartozik állapotbeli kötelmeink, íogadal-
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maink vagyeskünk megtartása és az Úr felő
lünk való rendelkezéseinek alázatos és kész
séges elfogadása.

Igyekszem tehát a mai elmélkedéssel kap
csolatban legbensőbb meggyőződésemmé tenni
azt, amit a Prédikátor hirdet: "Féld az Istent
és tartsd meg parancsait, meri ez az egész
ember."U

Beszélgetés az Úrral. Hálálkodom neki, a
legjóságosabb Uramnak, hogy megengedi, hogy
neki szolgáljak. Annál inkább meg kell köszön
nöm, ha engem különös szolgálatara is meg
hívott. Igérem, hogy "derék és hű szolgája'?'
leszek. Az élet, - egészség - s tehetségeim
talentumát lelkiismeretesen felhasznál om, hogy
létem és életem nyereséget jelentsen Isten dicső
ségének s embertársaim javának szempontjából.

Fel is teszem magamban, hogy ma a ház
ban magamat az utolsó, kis szolgának tekin
tem, mint akinek joga, igénye nincs, hanem
csak adóssága, melyet soha, de sohasem tud
Istennek lefizetni. Miért is kíszolgálom Uramat.
éspedig alázattal és hűséggel testvéreimben,
felebará taimban.

1 Lk. 4, 38---39. - 2 Mt. 8, 15; Mik. 1, 31; Lk.
4, 39. - • V. ö. Mt. 6, 7. - • Mk. I, 3. 
• Róm. 14, 7. - • 115. zs. 11. ~ • Mt. 20, 28. 
8 Mt. 5, 16. - • Jób l, 20. - 10 I Kor. 6, 20.
- 11 Préd. 2, 13. _ .. Mt. 25, 25.
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XXXVII

A GOHOSZlÉLEKTÓL MEGSZÁLLOTT SÜKETHÉMA
MEGGYÖGYITÁSA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet: ,,~s
miután (a táborhegyi színeváUozást követö reggel)
visszament a sereghez, egy ember járula hozzá,
térdre esvén előtte és mondván: Mester, kérlek
téged, tekints az én fiamra, mert nekem egyet
lenem. Hozzád hoztam... Néma lélek vagyon
benne, mely akárhol elöfogja őt, földhöz vágja, ő
pedig tajtékot hány, fogait csikorgatja és elsorvad
. . . Holdkóros és keservesen szenved . • . mivel
sokszor tűzbe esik, gyakran meg vizbe ... Egy lé
lek ragadja meg és hirtelen felkiált, az pedig föld
höz csapja és rángatja, hogy tajtékzik bele s alig
hagy fel marcangolásával . .. És kértem tanítvá
nyaidat, hogy üzzék ki belőle, de nem tudták ...
Felelvén pedig, mondá Jézus: Ú hitetlen és romlott
nemzedékI Meddig leszek veletek? Meddig tűrje
lek még benneteket? És kérdé a gyermek atyját:
Mennyi ideje, hogy ebbe a bajba esett? Amaz
pedig mondá: Gyermekkora óta ... De ha valamit
tehetsz, légy segítségünkre, könyörülvén rajtunk.
Jézus pedig mondá neki: Ha tudsz hinni, minden
lehetséges a hívőnek. Azonnal felkiáltván a gyer
mek atyja, könnyeket hullatva mondá: Hiszek,
Uraml Segíts az én hitetlenségemen.
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Jézus mondá .. , Hozd i~e fiadat. Alighogy elő
jött, oda csapá az ördög és összevissza rángatá. Jé
zus pedig megfeddé a tisztátalan lelket: Siket és
néma lélek l Én parancsolom neked, hogy menj ki
belőle és többé beléje ne menj. Erre az kiáltván és
össze-vissza rángatván öt, kiméne belöle, ki olyan
lön, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondák,
hogy meghalt. Jézus pedig kézenfogva fölemelé
öt és fölkele. Miután bement a házba, külön meg
kérdék öt tanítványai: Miért nem bírtuk mi azt
kiűzni?

Mondá nekik Jézus: A ti kicsiny hitetek miatt.
Mert bizony mondom nektek, ha annyi hitetek
lenne, mint a rnustármag és azt mondjátok e hegy
nek, menj innét oda, elmegyen és semmi sem lesz
nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem megyen kí
másként, mint imádság és böjtölés által:"

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet el
gondolása. Segítségünkre lehet ebben Raffael világ
hírű remeke, az "Urunk színeváltozása", Felül a
képen Jézus mennyei dicsőségben, elragadtatásban
lebeg, ragyog; alul, nagyszerű ellentétben, mint ár
nyalás, az emberi tehetetlenség a szerencsétlen
holdkóros meggyógyításában. Éppen folyik a vita
a tanítványok és írástudók köz], akik szemükre
hányják az apostoloknak, hogy ezzel a kórral
szemben csodatevö erejük cserben hagyta öket.
Ime, a gyermekben lakozó ördög minden erőIkö
désük ellenére is fiblyet hány nekik. Jézus éppen
közeledik. "Midőn meglátta Jézust, az egész soka
ság egyszerre bámulatba ~sék. és megfélemlék, és
hozzá sietve köszönték öt:" Honnan ez a bámulat,
megfélemlés? Emmerich ennek okát abban látja,
hogyaTáborról jövet Urunk megdicsőülésének
"harmatát" viseli még magán, A többi tanltvány
is észreveszi s megsejti, hogy társaikkal az elmult
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éjtszaka valami csodálatos dolognak kellett tör
ténnie.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
adjon nekem erős, akár a hegyeket is megmozgató
hitet. De adja meg az ima és önmegtagadás szel
lemét is. amely feltétlenül szűkséges, hogy magam
ból és másokból a "tisztátalan lelket" állandó jel
legűen kiüzzem.

r, A GOHOSlLREK KEGYmEMS~GE

Bár a fiú állapota az epilepsziához hasonlít,
de itt mindenesetre a gonoszlélek kegyetlen
munkájával állunk szemben, aki a gyermeket
ebbe a szörnyű betegségbe ejtette. Az a bor
zasztó kegyetlenség, amellyel a gonoszlélek az
áldozatával bánik s amelyet az evangélísták
oly drámai részletességgelleímak. elárulja,
hogy miként érez velünk, szerencsétlen embe
rekkel szemben s mit várhatunk tőle, ha hatal
mába kerülünk.

Tönkre tenné testünket, ha Isten azt meg
engedné. Hatalma és gyűlölete volna hozzá bő
ségesen. Amit ebben az evangelisták által vá
zolt jelenetben a fiú testével tesz, homályosan
ábrázolja azt, amit a bűnös halhatatlan lelké
vel művel. Süketté teszi a jó intelmekkel szem
ben. némává bünei bevallására. Ide-oda ránci
gálja. majd a földhöz csapja, vagyis nyugtala
nítja és szívét-lelkét a föld mulandó dolgaihoz
tapasztja. Beledobja a szenvedély tüzébe, majd
ismét meg akarja fojtani a mulandónak folyó
vizében. Nem ritkán fogcsikorgató, tajtékzó
dühre, káromlásra ösztökéli Isten és Szentjei
iránt, közölve vele saját lelkületét. Főképen
Jézus jelenléte, akit papja, nevezetesen a gyón-
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tató képvisel, tölti el dühvel és kétségbeeséssel
és erőszakkal menekülni kíván tőle ...

Ó örök IstenI Nyisd ki az emberek szemét,
nehogy ennek a dühödt ellenségnek legyenek
bűneik folytán rabszolgai. Vezesd őket vissza
Jézushoz, a te Szent Fíadhoz, aki egyedül tud
rajtuk segíteni.

De én is fontoljam meg, vajjon fogadnék-e
el valaha ily ellenségemtől tanácsot, még akkor
is, ha az ajánlott dolog egyébként úgy tűnnék
fel, mint jó és kívánatos? Pedig jegyezzem meg
jól, hogy ami engem vagyonnal. bőséggel, jó
mőddal, élvezetekkel, szabadsággal és földi di
csőséggel kecsegtet, könnyen a gonoszlélek
hálója lehet. Selymes szálak, amelyek azon
ban utóbb vasbilincsekké válnak.

Amint szívem valamely teremtményhez ta
pad és nem tisztán Istenért kívánom és keresem
azt, máris a gonosz szellem bűvkörébe kerül
tem s bajos lesz abból menekülnöm.

Isten az ördögnek itt a földön csak igen
korlátolt hatalmat enged, azonban a pokol
nak egyik legborzalmasabb büntetése, hogy a
lélek, amely magát ebben az életben a bűn
által az ördögnek odaadta, a másvilágban a
gonoszlélek önkényének lesz kiszolgáltatva.
Mit ki nem talál majd a pokoli falka, hogy
áldozatait megkínozza l Hiszen ebben keresik
a gonoszlelkek az egyetlen kíelégűlésüket, hogy
rajtunk, Istennek képein tölthetik majd bosszú
jukat, dühüket.

Ha valaki éhes oroszlánok és tigrisek ket
recébe esnék, jobb dolga volna, mint a szeren
csétlen kárhozottnak a pokol börtönében: "Tá
vozzatok tölem, átkozottak - mondja majd
Urunk akárhozottnak - az örök tűzre, mely az
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ördögnek készíttetett és az ö angyalainak. "a

Szóval: légy társuk. oszd meg sorsukat.
Ó Uram, elfog a borzalom e gondolatra.

Ments meg Uram engem az örök haláltól ...
de ments meg a bűntől, mely az örök halálba
dönt. ..

2. A TAHIlVÁHYOK TlHETETLfHstGÉHEK OKA

Jézus a tanítványok hítszegénységének tulaj
donítja, hogyagonoszlélekkel szemben tehe
tetleneknek bizonyultak. Ebben velük a szeren
csétlen gyermek atyja is osztozott. Hiszen
Jézust csak amúgy feltételesen meri kérni: "Ha
valamit tehetsz. légy segítségünkre.".

Semmi sem esik oly rosszul Üdvözítőnknek,
mint mikor az ő segíteni kész. jóságos hatalmá
ban kételkednek. Ez még az ő isteni türeimét
is megpróbálja: "Meddig leszek nálatok? Med
dig türjelek titeket?" Ó isteni MegváltómJ Ne
engedd, hogy kishitűségemmel türelmedet én is
kifárasszam. Hiszen annyi bizonysága jóságod
nak, kegyelmednek csakugyan megérdemelte.
hogy benned feltétlenül bízzam és reméljek.

A hit és bizalom tehát az isteni segítség fel
tétele: "Ha tudsz hinni, minden lehetséges a
hívőnek...• Ha ennek. sajnos, még hiányát érez
zük. nincs egyéb hátra, mint a szegény atyával
..könnyeket· hallatva mondjuk: Hiszek, Uram.
segíts az én hitetlenségemen",' De terjesszem ki
ezt a klasszikus fohászt egyéb nyomorúságomra
is. Segíts Uram s add meg, amiben még oly
hiányos vagyok. Akarok alázatos lenni. de se
gíts az én kevélységemen. Akarok tiszta lenni.
de segíts az én érzékiségemen. akarlak szeretní
téged s felebarátot,_ de segíts az én kemény,
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hideg szívemen. Pótold ki bennem, ami hiány
zik nekeml

3. A HOLDKÓROS FiÚ MEGGYÓGmÁSA

Jézus isteni hatalmával parancsol a gonosz
szellemnek s megtiltja neki, hogy ebbe a fiúba
valaha visszatérjen. Nagyon jól ismeri ugyanis,
hogy a gonosz, főleg a tisztátalan szel1em mi
lyen makacs és milyen nehezen távolítható el
az emberből. Ö maga elmondja: "Mikor pedig
a tisztátalan lélek kimegy az emberből ... vizet
len (puszta, elhagyott) helyeken jár, nyugalmat
keresve, de nem talál. Akkor így szól: Vissza
térek házamba, ahonnét kijöttem, És eljövén,
üresnek találja azt, kisöpörve és felékesítve.
Akkor elmegyen és magához veszen hét más
lelket, magánál gonoszabbakat és bemenvén ott
laknak és ennek az embernek utóbbi dolga rosz
szabb leszen az elöbbinél.!" Tehát résen kell
nekem is lennem, ha Isten irgalma belőlem a
bűnt, főleg az érzékiség bűnét, kiűzte és szíve
met főleg a szentáldozás által felékesítette. A
gonoszlélek kerülget. irígyli lelki szépségemet,

4. JUUS AZ APOSTOLOKAT IS
MEGDORGÁUA S KIOKTATJA

Megszívlelem először is azt, hogy Jézus
népe nyilvános hitetlenségét nyiltan kárhoz
tatja: "Ó, hitetlen és romlott nemzedékl'" A
tanítványoknak rejtett gyengehitűségét pedig
csak akkor feddi meg, "amikor már bement a
házba'?" s ott vele egyedül voltak. Mi is a nyil
vános bűnt és botrányt nyiltan rosszalhatjuk
és kell is rosszalnunk. De felebarátunk, test-
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véreink titkos hibáit nem szabad szellőztetnünk,
mert így a megszólas csúnya bűnébe esünk. De
meg általában az egyháziak, apostolutódok
gyarlóságait, bűneit sohase tegyük szővá, Ezzel
míndíg a tekintélynek és így a közjónak ártunk.
Ha kell, ám - amint Szent Ignác figyelmeztet
- ott emeljünk szót, ahol a bajon segíteni
tudnak. (Az Egyházzal való együttérzés 10.
szabálya.]

Ne feledj em aztán azt sem, hogy vannak
démonok, szenvedélyek, amelyek kiűzésére,
megtörésére erőszakot kell alkalmaznunk. Nem
elég tehát csak pusztán ellenállanunk. hanem
sokat kell agyőzelemért bőjtölnünk és imád
koznunk. Ilyen nevezetesen a tisztátalanság
bűne. Inkább sápadjon kissé a bőjt folytán a
test, semhogy a liliom elhervadjon és a lélek
elfonnyadjon.

Beszélgetés az Úrral. Kérem őt, hogy szerel
jen fel engem is lelkem ellenségeivel szemben
föleg ezzel a két utóbb ajánlott eszközzel: imá
val és bőjttel.

Ezek teszik a lelket könnyebbé, sőt magát
a testet is szellemiesebbé.

Bárcsak a Szent Angyalok rólam is mond
hatnák: "Ki az, aki feljő a pusztából, mintha
füstoszlop lenne. Illatozva mirhától, tömjén
töl?"?' A mirha az önmegtagadást, böjtöt
jelenti, míg a tömjén s annak füstje az égbe
szálló imát. Erről a füstról mondja Ráfael an
gyal Tóbiásnak: "A gonoszlelkek minden faj
táját kiűzi férfiből és nőből egyaránt, úgyhogy
nem közeledik többé Ieléjűk.?'

Ó jó Uram, aki az elözö éjtszakát a Tábo
ron böjtölve és imádkozva töltötted, mielőtt az
ördögtől megszállott holdkórost bajától meg-
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mentetted s tanítványaidat erre az eszközre
figyelmeztetted, add nekem az imádság és a
penitencia szellemét, hogy testemet a léleknek
mindíg alávessem, szívemből a hiúság. kevély
ség és önzés szellemét kíkergessem, hogy igy
aztán "a mirha hegyén és tömjén halmán?" át
hozzád az örök Táborra eljuthassak. Amen.

I Mt. 17, 14-20j Mk. 9, 13-28; Lk. 9, 37-43.
- • Mk. 9, 14. - • Mt. 25, 41. - • Mt. 9, 21. -
• Mt. 9, 18. - • Mt. 9. 22. - l V. ö. Ml. 9, 22. -
• Mt. 22, 43-45. - • Mt. 17, 16. - IG Mk. 9, 27.
- II É. é. 3, 6, - " Töb. 6, 8. - 13 É. é. 4, 6.
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XXXVIII

A VIIKÓROS MfGGYÓGYITÁSA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Történt, hogy mikor Jézus szombaton egyik te
farizeus házába ment enni, azok szemmel tartották
öt. És íme, elötte vala egy vízkóros ember. És meg
szólalván Jézus, kérdé a törvénytudókat és fari
zeusokat, mondván: Szabad-e szombaton gyógyí
tani? Ezek pedig hallgatának. Akkor ő fogván
amazt, meggyógyítá és elbocsátá. És szólván ne
kik, mondá: Ha valakinek közületek szamara vagy
ökre kútba esik, nem húzza-e ki azt rögtön szom
batnapon? És erre nem tudlak felelni neki. A
hivatalosaknak pedig példabeszédet monda, észre
vevén, miként válogatják az első üléseket, így
beszélvén h03Zájuk: Mikor lakodalomra hívnak,
ne ülj az első helyre, nehogy, ha náladnál előkelőbb
ember volna meghíva, odajövén, az, ki téged és
öt meghítta, azt mondja neked: Adj helyet ennek,
és akkor szégyenszemre :lZ utolsó helyet kelljen
elfoglalnod. Hanem, mikor meghívnak, eredj, tele
pedjél le az utolsó helyre, hogy mikor jövend, ki
téged meghívott, azt mondja neked: Barátom, menj
följebb, akkor dicsőséged leszen az egész asztal
társaság előtt. Mert mindaz, aki magát fölmagasz
talja, megaláztatik és aki magát megalázza, föl
magasztalta tik,'"
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Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet el
gondolása. Az Urat egy vendégségben látjuk,
amelyre a farízeusok egyik feje hívta meg. Úgy
látszik, csupa tisztességtudásból tette a törvény
tudó iránt, akit szokás volt, ha a helységbe érke
zik, megvendégelni, Közben kémek veszik körül,
hogy vádpontokat gyűjtsenek ellene. Látom aztán
a szegény vízkórost felbukkanni, aki bizonnyal
Jézushoz azért jött, hogy nála gyógyulást találjon.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
adjon nekem mindíg kegyelmet és eröt, hogy a
szenvedélyekkel harcba szálljak s azokat le
gyözzem.

t, 'ÉZUS A FOFARIZEUS HÁZÁBAH

Csodálva figyelem és szemlélem, hogy mi
lyen nagy az isteni Szívnek jósága. Eljön ide
is, ebbe a házba. Pedig jól tudja, hogy miként
éreznek itt iránta. Figyelik, kémlelik. Ez a
tudat, tapasztalat borzalmasan fagyasztó, kelle
metlen szokott lenni. A velünk szemben tanú
sított politika, diplomácia, ugratás, vérig sért
és örökre elidegenít. Ne is alkalmazzuk mi azt
sem Iöl-, sem lefelé.

Jézus azonban, mintha mit sem tudna mind
erről. Elmegy a farizeushoz, mert így kívánta
a szeretet. Elöre látta, hogy ö majd ott jót
tehet. Mi is menjünk el mindenüvé, ahová
kötelességünk küld, vagy az alkalom, jót tenni,
hív. Annál is inkább társuljunk szívesen, még
ízlésünk ellenére is azokkal, akikhez az enge
delmesség rendel. Hátha jót tudunk majd velük
tenni? Figyelem azután az Úr Jézust az asztal
náL Micsoda szelídség és szerénység. ilyen
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környezetben! Mekkora készség, hogy itt is jó
nyomokat hagyjon, jót tehessen.

Valóban kínálkozott is alkalma Urunknak
a jóttevésre, ámde mily kedvezőtlen kőrűlmé
nyek közöttI

A hely olyan, amely az ő Szíve szellemével
a lehető legszögesebb ellentétben van. Mintha
minden azt mondaná itt: ez nem a te helyed,
távozz innen!

Az idő: Szombat, tehát nyugalmi nap van,
amely a zsidót szinte abszolút tétienségre köte
lezte, olyannyira, hogy minden tevékenység,
még a jótlevés is e napon a becsületet, szabad
ságot, sőt életet veszélyezteti. Mínden azt
javallja tehát, hogy ne tedd meg! De az Atya
azt sugja: Tedd meg l Mert a jóttevésben nincs
vakáció. Mikor a felebarát szűkségben van,
akkor át kell törni mínden téves, hamis ítéle
ten, farizeusi botrányon és vetélkedésen. Szent
Bernát mondotla: "Ha a jóttevés, az irgalom
bűn volna, nem tudnám megállni, hogy azt el ne
kövessem."

A személyek is, akik környékezik az Urat,
arra indíthat ják. hogy ne cselekedje az irgalom
müvét, nehogy ellenségei félremagyarázzák.
Jézus azonban mindezen felülemelkedik. A tör
vénynek nem a betűjét nézi, hanem a szelle
mét és a Törvényhozónak akaratát és tetszé
sét. Megteszi, amit tőle Istennek, az Ö Atyjá
nak nagyobb dicsősége és az emberszeretet
kíván.

Keressük mi is az alkalmat, hogy jót te
gyünk. Ne engedjük magunkat lebeszéltetni
semmi álokoskodás által: Most nem lehet, itt
nem lehet, ezekkel nem lehet.

Kérdezzem meg magamat, vajjon a szere-
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tet vagy igazi buzgalom diktálja-e, sugallja-e
ezeket a kifogásokat, vagy talán inkább a
kényelem vagyemberfélelem, gyávaság vagy
más, hozzám kevésbbé méltó indulat? Hintsek
én is mások útjára rózsákat, éspedig minél
többet. A szeretet nem ismer lehetetlenséget.
Ha Napoleon csupa gögből akarta a szótárak
ból kitöröltetni azt a szót "lehetetlenség", ám
mennyire több joggal megtehetné ezt a minden
kor segíteni akaró, Istenben bízó, szerető kész
ség. A Szentek mintha gyakorlatban azt a szó
tárjavítást megcselekedték volna. Ellenben
Luthernek tulajdonítják a rnondást: "Tölünk
ne kívánjon senki csodákat, akik tagadjuk a
szabadakaratot. ,.

2. Jizus MEGGYÓGYlTJol A VIZIÓROST

Szent Agostonnal látom ebben a szerencsét
len vízkórosban a "konkupiszcenciá"-nak, a bű
nös vágynak, általában minden szenvedélynek
jelképét. A vízkóros is az után sóvárog, ami neki
kárára van. Amennyire táplálja kívánságát,
annyira árt magának. Végre, amivel epedését
kielégíti, állapotát még csak kínosabbá teszi.
Igy roban vesztébe.

Nincs is ebben megállás, ba csak Jézus nem
lép közbe és az embert meg nem "fogja",
vagyis érinti. Menj tehát te is Hozzá I Kérd,
hogy tegye rád kezét. Ne félj attól, bogy ezt
csakugyan meg is teszi. Ha nehéz is olykor
ez a kéz, de megment. Tegye rád kezét és
ezzel foglaljon le kizárólag magának, hogy
egészen az övé légy... Véssem ismét jól szí
vembe, hogya szenvedély orvossága a férfias
ellenállás.
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Nevezetesen a rendetlen szeretet, ellenszenv
vagy a félelem és aggodalmaskodás előbb
utóbb megtörík, ha az ember ellenkező maga
tartás által annak ellenáll. Míg ellenben szűn
telen fokozódik, végre leigáz és igazi zsarno
kunkká lesz, ha neki ismételten behódolunk.

Jézus a beteget minden szeríartás nélkül,
úgy látszik, egyszerű akarati tényével gyógyítja
meg és békében, boldogan elbocsátja. Közben
Urunk gyógyító kezét ellenségei felé is ki
nyujtja, mikor őket a szombat igazi természe
téről kioktatja. Az Úr napján, az ünnepen igenI
az Urat kell dícsérni és szolgálni. Ámde a
felebaráti szeretet, az irgalom gyakorlata is
valóságos istenszolgálat. Amit szűkségben levő
felebarátomért teszek, azzal Istent dícsérem és
az irgalmasság cselekedete az oltárra tett kelle
mes illatú áldozat. Elvonni a segítséget fele
barátunktől. főleg szüleinktől, hozzátartozóink
tól, amaz ürügy alatt, hogy Istennek dicsősé
géért tesszük és neki mutatunk be áldozatot,
óriási tévedés, zsidó mentalitás, melyet az Úr
kifejezetten elítél. "Igy meghiúsítjátok - úgy
mond Jézus - az Isten parancsát a ti hagyo
mányotok által:" Az Egyház még a szerzetbe
lépésseI járó, egyébként legfenségesebb élet
áldozatot is tiltja, ha ez a nagy szűkségben
levő szűlö megsegítését akadályozza.

Az se kerülje el figyelmemet, hogy az Úr
eljárásában mily bölcs és okos.

Tisztán felveti a kérdést, vajjon szabad-e
szombaton gyógyítani?

Ó bár én is mindíg megkérdezném. mielőtt
cselekszem, vajjon szabad-e? És csak akkor
kapnék a dologba. ha lelkiismeretemtől meg
nyugtató választ kapok. Ha a felelet tagadó,
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akkor nincs hatalom, amely engem tettre indít
son. Ha a dolog homályos vagy kétséges, abba
hagyni nem igen lehet, tanácsot sem kérhetek,
akkor mondjam a jó Istennek: Ha tudnám,
Uram, világosan, hogy ebben vagy abban vét
kezem, akkor semmiképen sem cselekedném
meg. De mert világosan ezt nem látom, azért
nyugodtan járok el, mert tudom, hogy ily eset
ben, még ha tévednék is, nekem ily körülmények
közt azt nem vennéd rossznéven.

3. OKTATÁS A SZERÉI4YSÉGROL

Az egész jelenet csattanós és nagyon
tanulságos kioktatással zárul, amelyet az Evan
gélista tágabb értelemben "példabeszédnek"
nevez. Mikor látja Urunk, hogy válogatják a
meghívott vendégek az előkelőbb helyeket, szé
pen rámutat, hogy az ilyen eljárást már a
puszta józan ész scm javallja. Ha ugyanis előre
tolakodol, kiteszed magad a szégyennek, hogy
lej jebb szállítanak. De ha az utolsó helyre
telepszel, csaknem bizonyos, hogya házigazda
azt mondja majd neked: "Barátom! menj fel
jebb" és akkor mindenki épül majd szerény
ségeden. Ez ugyancsak természetes indító ok,
de Urunk éppen ezzel mutatja, hogy az is még
jó és helyes dolog, ha valaki magasabb indító
ok nélkül egyszerüen úgy tesz, ahogy azt neki
a természetes józan ész és okosság javallja.
Hiszen nemcsak a hitet, hanem a józan ész
világát is Isten gyujtotta, adományozta. Azon
ban mégis, igyekeznünk kell a tisztán csak ter
mészetes inditóokokat megkeresztelni és a ter
mészetfeletti színvonalra felemelni. Ha már
egyszer az utolsó helyre ülök, nem azért teszem
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azt, hogy feljebb, magasabbra, hanem azért,
hogy jó Uram, Te melléd kerülök. Hiszen Te
az utolsó akartál lenni köztünk, mint a szolga.'

Igen! én meggyözöm magam, hogy abban a
körben, amelyben Isten szándéka szerint élek,
az utolsó én vagyok. Ha csak egyetlenegy elé
tolakszom, már megelőztelek Téged, jó Uram
s nagyobb akarok lenni tenálad ...

Ó bárcsak a te záró szentenciád, Uram,
szívemben örökre zsongana. "Akí magát fel
magasztalja, megaláztatik és aki magát meg
alázza, felmagasztaltatik. ..'

Beszélgetés az Úrral. Kérem tőle, hogy föleg
a kevélység, a gög, felfuvalkodottság vizibeteg
ségétől óvjon meg. Ha mégis megkapnám ezt a
szörnyü, halálos kimenetelü kórságot, csapol
jon meg a megaláztatás operációja által. Jó
lesz Uram, ha megalázol engem.' Fel is teszem
magamban, hogya megaláztatás alkalmaít,
amelyek nekem annyira szűkségesek, nem kerü
löm, hanem okkal-móddal keresem. Nem térek
ki a megaláztatás elöl. Ha hibáztam, nem
titkolom, nem simítom el. Hadd vegyék észre,
hadd pirítsanak rám, hogya geny és víz, amely
a felfúvódott daganatot okozta, eltávozzék a
vágás nyomán és én vísszanyerjem nyugalma
mat, egészségemet, föleg a Te tetszésedet, amely
- akarom - minden cselekedetem egyetlen
rűgója legyen.

l Lk. 14, 1-11. - 2 Mt. lS, 6. - • V. Ö.

Mk. 10, 43--45. -' Lk. 14, 11.-' V. Ö. 118. zs. 71.
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POlIKOSD UTÁHI VI. VASÁRIIAPOT KÖVnO Mti

XXXIX

A JERIKÓi VAK MEGGYÓGYITÁSA

SZERDA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"És mikor kiment Jerikóból tanítványaival és nagy
sokasággal, Timeusnak fia, a vak Barlimeus az út·
félen vala kéregetvén. Ki midön meghallotta, hogy
a názáreti Jézus az, kiáltozni kezde, mondván:
Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És sokan
inték öt, hogy hallgasson. Ö pedig annál jobban
kiállozék: Dávidnak fia! könyörülj rajtam. És meg
állván Jézus, parancsolá, hogy hívják öt elő, És
előhívák a vakot, mondván neki: Bízzál, kelj fel,
hiv tégedet. Az pedig ledobva felsőruháját, fel
ugorván hozzá méne. És megszölítván öt Jézus,
kérdezé: Mit akarsz, hogy cselekedjem neked? A
vak pedig mondá neki: Rabboni! hogy lássak.
Jézus pedig mondá neki: Menj el, a te hited meg
gyógyított téged. És azonnal látott és követi öt
az úton."

Második előgyakorlat. A helyszín és történet
eleven elgondolása, mintha most elöttem játszód
nék le.

Harmadik előgyakorlat. Kérek az Úrtól minél
több lelki világosságot, vagyis segítö kegyelmet,
hogy az ö útját járhassam, az állapotbeli tökéle
tességre eljussak.
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1. _UL VALA KeaEGnvál-2

Jézus elhagyva a kellemes Jerikót, a Jeru
zsálem felé vezetö útra tért. Zord és elhagyott
vidék ez, ahol az utasok kifosztása, sőt meg
gyilkolása nem volt ritkaság, miért is egyik
részét "Adoummim-hegynek", "vérhegynek"
nevezik. Nem hiába tette meg Urunk is ezt a
tájat az irgalmas szamaritánusról szóló para
bola színteréül. Az Úr tehát a vak Bartimeus
koldussal ezen az úton találkozik. A világ vilá
gossága találkozik a vakkal, akiben szánalom
mal szemlélem minden bűnös hű jelképét. Mind
a kettő szerencsétlen. Igen, a bűnös is szeren
csétlen. sőt sokkal inkább, mint a testi vak.

a) Először is azért, mert szintén vak. Nem
látja a rosszat, amit tesz a maga rettentő való
ságában. Nem látja óriási veszteségét, mikor a
megszentelö kegyelemnek vallja kárát. Nem
látja, hogy mily rettentő tüzes örvény környé
kezi, amelybe minden pillanatban belehullhat.
Az isteni igazságosság Damokles kardja haj
szálon függ feje felett szüntelen. Ó bárcsak
az én szemem is megnyílna és belátnám egyszer
valahára, hogya bűn az egyetlen és legnagyobb
katasztrófa. Elszakaszt mint bolygót életem
Napjától és az örök éjtszaka kétségbeejtő sötét
jébe űz.

b) Szerencsétlen a bűnös azért is, mert mint
a jerikói vak "ül", a helyett, hogy járna, menne,
haladna a mennyország útján az őrök fény
honába. Lomhán, az árnyékban várja a vélet
lentől szerencséjét. Folyton lourdesi csodákra
számít, hogy t. i. ő majd egyszer csak egyik
szép napon szentté lesz. De azért tenni is vala
mit, fáradni, küzdeni, kedve nincs. Inkább nyo-
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morog és nélkülöz, csakhogy magát megéről
tetni ne kelljen.

c) Csak még szomorúbb és szégyenletesebb,
hogy az "útfélen" ül. Mert hiszen közel van
hozzá az Isten útja. Amit Isten tölünk kíván,
nincs messze felettünk, Isten kegyelmével, ame
lyet mindíg megad, ha tőle kérjük, az élet
szentség útjára minden pillanatban ráléphetünk.

d) Még jobban feltünteti a bűnös szerencsét
len, alacsony helyzetét, hogy mint a jerikói
vak, "koldul", "kéreget". Morzsák, fillérek
után nyujtja esdeklő kezét. Az egyik átmenö
teremtménytől egy kis dícséretet, elismerést,
a másiktól egy kis szimpátiát kunyerál. BoI·
dog, ha megkapja, szerencsétlennek érzi magát,
ha azt tőle az átmenő, vagyis rnulandó, hitvány
teremtmény megtagadia. Ne csodáld, hanem
sajnáld, hiszen szegényke vak. Nem látja, hogy
nem az érdemel elismerést, aki magamagát
ajánlja, hanem az, akit Isten ajánl, vagyis aki
Isten tetszését nyerte meg:

De mégis csodáld és szánakozzál felette,
mert hiszen önként vak. És ez te vagy. Nyisd
már ki egyszer szemedet. Lásd, hogy ezzel a
folytonos űldögéléssel és kéregetéssel mit ját
szol el! Lekésel a tökéletesség nagyszerű pályá
ján. Nézz a Szentekre, kik "mint a hősök,
ujjongva indulnak neki út [uknak" és az egekig
meg sem álltak. S most feletted szánakozva
mosolyognak.

2. _KI MIKOR MEGHALLOTTA,
KIÁLTOZ"I KEZDETT-S

"Meghallotta." Mi is hallunk, látunk ma
gunk. körül tökéletességre komolyan törekvő
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lelkeket. Hallunk olyanokról, akik Jézusért el
hagynak mindent. Szegényen, tisztán, engedel
mesen élnek, Jézusért megvetnek vagyont. éle
tet és földi dicsőséget. Hallunk mi is ilyenek
röl és a kegyelem felveti bennünk a kérdést:
"És te? Ha ez és ez megtehette, Agoston, te
is miért ne?" - rnondogatta gyakran Szent
Agoston megtérésé elött.

A Jézust kísérő tömeg bizonyos örvendezö
rnorajjal, zajjal haladt át. Ezek a Jézust szo
rosan követő Szentek. Örömük ujjongása és
hösi erényük példája, amelyet Isten sokszor
csodákkal is kitüntett csapják ezt a zajt, amely
a szegény vaknak is fülébe jut. Bartimeus hallja
a zajt és "kiáltozni kezde, mondván: Jézus,
Dávid fia, könyörülj rajtaml'" Szent irígység
fogja el. Istenem, milyen jó is ezeknek I Ezek
látnak és én vakoskodom, ezek járnak és én
ülök, peshedek. Ime, most volna az ideje, hogy
mindennek vége szakadjon. Most vagy sohal
Jaj, ha a kedvező pillanatot elszalasztoml
Jézussal, a nagy prófétával többé talán soha
sem találkozom és ily nyomorúságban kell el
pusztulnom. Értjük, értjük, miért kiáltoz oly
hevesen. kétségbeesetten: ..Jézus, Dávid fia,
könyörülj rajtam." Szellemesen és nagyon ta
lálóan jegyzi meg itt Szent Agoston: "Time
Jesum transeuteml" ..Rettegj, nehogy Jézus
haszontalanul rnenjen el melletted.' Most mín
dent megnverhetek. holnap talán már késő,
örökre késő,

"ts sokan inték őt, ho~y hall~asson."7
Ezeknek mindegy, hogya szegény Bartimeus
lásson, vagy vak maradjon. A gáncsoskodók
nem azok közül kerültek ki, akik Jézust követ
ték, hanem bizonnyal azok közül, akik előtte
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jártak, akik, mondhatnók, Jézusnak útjában
voltak s öt a nagy apostoli, szociális tervei
ben és szándékaiban akadályozták. Ezeknek
édes mindegy a nyomorultak sirámá, panasza.
A fö az, hogy őket kényelmes útjaikon senki
fenn ne tartsa. Ezek kiáltják az éhezőknek,
nyomorgóknak, hogy hallgasson. Szinte félnek,
hogya nyomor láttára meglágyul a szívük és
ezt utóbb még megérezne az erszényük. Ezért
szeretnék a panaszt elnémítani, nem hallani.

Képzeljem, gondoljam én is magamat a
testi-lelki nyomorék koldusok és vakok hely
zetébe. Érezzem át szenvedéseiket és akkor nem
csak meghallom kiáltásaikat, hanem amennyire
csak telik, felelek is arra.

De aztán gondoljak elsősorban az én saját
nyomorúságos lelkiállapotomra, vakságomra.
Kiáltsam Jézushoz a Zsoltárossal: "Velem
azonban bánjál. Uram, Uram, nevedért kegye
sen, és mivel irgalmad jóságos, szabadíts meg
engem, mert én nyomorult és szegény vagyok,
szívem bensőmben háborog. Enyészem, mint a
hanyatló árnyék ...".

3. _MEGÁLLVÁN JÉZUS •••-9

Jézus, aki irgalomból járja a világ útját,
irgalomból meg is áll a vak szavára. Aki irga
lomból megy magát feláldozni Jeruzsálembe,
ime, szeretetböl megáll.

"Irgalmasságot akarok és nem áldozatot]?"
- mondá ö maga. Látszik, hogy önként megy
értünk szenvedni. "Megállván Jézus, paran
csolá, hogy hívják őt elő."" Elgondolhatjuk a
szegénynek örömét, boldogságát, mikor tudo
mására hozzák, hogy esdeklő szava a nagy pró-
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féta füléig eljutott s hogy eléje járuljon enge
délyt kapott: "Bízzál, kelj föl, hí téged."
Nyomban "ledobja felsőruháját, felugrik és
hozzá méne"."

Ó JézusI igazság Napja, "Ki engedelmes
kedel az ember szavára"," megállva pályádon,
hogy reá vesd irgalomsugaradat egy szeren
csétlen vakra, hallgasd meg az én kiáltásomat.
Gyógyítsd meg vakságomat, mert "Micsoda
örömem lehet nekem, aki sötétségben ülök és
nem láttam az ég világosságát?....

A vak ledobja örömében felsőruháját és úgy
járul az Úr elé. Aki komolyan veszi az Úr
hívását, sugalmát az üdvre, tökéletességre,
szívesen válik meg attól is, amí hozzá leg
közelebb van s örömmel szakad el minden
teremtménytől, csakhogy Jézushoz jusson,
Jézust bírhassa.

Az megkérdi tőle: "Mit akarsz, hogy csele
kedjem neked?" Bámulom Istennek leereszkedő
irgalmát és jóságát. Voltaképen nekem kellene
kérdeznem: Uram, mit akarsz, hogy Neked cse
lekedjem? És íme, Te kérded azt éntőlem?

De ha megkérded. ám mit felelhelnék egye
bet, mint hogy lássak. Lássam szent szándékai
dat felőlem és azoknak híven megfeleljek. Mert
ez reám "az örök élet","

Mire Jézus: "Menj el, a te hited meggyógyí
tott téged. És azonnal láta és követé őt az
üton.?' "Magasztalván Istent és az egész nép,
mely azt látta, dícséretet monda Istennek?" 
teszi hozzá a másik evangélista.

Tehát ba Isten megnyitja kegyelme, sugalma
által az én szememet is, mi másért teszi, mint
hogy Jézust most már még közelebbről köves
sem és Istent teljes szívből hálálkodva dicsér-
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jem, szeressem. Hogy is ne követném azt, aki
velem akkora jót tett? Vajjon megint csak a
világot, vagy a test és vér sugalmát köves
sem-e? Vajjon megint visszatérjek üldögéini
és kéregetni a jerikói útra? Ó JézusI ments
meg engem ilv elvakultságtól. Parancsolj ve
lem ezentúl, de add is meg, amit parancsolsz.

Beszélgetés az Orral, kérve tőle belső vilá
gosságot. Adja meg nekem azt a fényt, amelyet
ebben az életben a hit ajándéka nyujt s amely
az erényes élet által fokozódik és a mennyei
dicsőségben virágzik ki, ahogy Szent Pál
mondja: "Mi pedig mindnyájan fedetlen arc
cal szemlélvén az Úr dicsőségét, ugyanazon
képmássá fogunk átváltozni, dicsőségről, dicső
ségre az Úr Lelke által.?"

Felteszem magamban, hogy ma mint meg
gyógyult vak követem az Urat, dícsérve Öt.
Követem öt és nem fulladozom jámbor vágyak
ban és szárnyszegett jófeltételekkel nem ver
gödöm. Megyek előre abban az irányban, ame
lyet részleges lelkiismeretvizsgálat céljából
magamnak kitűztem.

1 Mk. 10, 46-52. - 2 Mk. 10. 46. - • V. ö.
II Kor. 10, 18. - • V. Ö. 18. zs. 6. -' Mk. 10, 47.
- • U. o. - ' Mk. 10, 48. - • 108. zs. 21-23.
- • Mk. 10, 49. - l. Mt. 12, 7. - II U. o. 49. -
tO U. o. SO. - .. Józs. 10, 14. - " Tób. 5, 12.
" Jn. 17, 3. - l' U. o. 52. - " Lk. 18, 43. I. II Kor. 3, 18.
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XL

A VAKOHSZÜLÖTT MEGGYÓGYITÁSA. I

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"És tovább menvén Jézus (t. i. a templomból,
amelynek ajtajánál különféle nyomorékok szoktak
alamizsnát kéregetni), láta egy vakonszülött em
bert. És kérdezék öt tanítványai: Rabbii ki vét
kezett, ez-e, vagy a szülei, amiért hogy vakon
született? Felelé Jézus: Sem ez nem vétkezett,
sem az ö szüleí, hanem hogy megnyilvánuljanak
benne az Isten müvei. Nekem annak müveit kell
cselekednem, ki engem küldött, míg nappal va
gyon, eljön az éjtszaka, midön senki sem munkál
kodhatík. Míg e világban vagyok, e világ vilá
gossága vagyok. Miután ezeket mondotta, földre
köpvén, sarat csinála a nyálból és a sarat a vak
szemeire kené és mondá neki: Ered], mosakodjál
meg a Siloe tavában (ami küldöttet jelent). El
méne tehát és megmosakodék, és ép szemmel
tére vissza.'"

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet el
gondolása az idézett evangéliumi részlet alapján.
amely egészében egyike a legérdekesebb és iro
dalmilag is legremekebb alkotásoknak. Szemlélem
tehát, amínt Jézus a vakonszülöttet olymódon és
eszközzel gyógyítja meg, amely a természet rendje
szerint még az ép szemet is megvaktthatná, Ezzel
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még inkább kifejezésre juttatja, hogy magasabb
eröket vitt munkába, amikor a szerencsétlen vakot
a látással megajándékozta. Elkisérem a sáros
szemú vakot a tavacskához, amely ott van Jeru
zsálem környékén, ahol a Tyropoeon völgye Joza
fát völgyével találkozik. Még ma is létezik, de
nagyon elhanyagolt állapotban. Négyszögletes,
18 méter hosszú és 5 és fél méter széles. Köépít
mény vette körül, amely a nyugati oldalán vala
mivel jobb karban van. A keresztény korszakban
kápolna és oszlopcsarnok volt a tavacskával
kapcsolatos.

Látom lélekben, amint a vak teljes bizalommal
és reménységgel mosogatja szemét s aztán egy
szerre csak, életében eddig még sohasem élvezett
örömre ébred: Látoki

Harmamk előgyakorlat. Kérem az Úrtól, nyissa
meg az én szememet, föleg. hogy felismerjem szent
szándékait a szenvedésben is, amelyet rám mér
az ö áldott kezével.

1••KI véTKElEn ••• AMlálT HOGY
EZ VAKOH SZULElEnt-

Örök probléma, szüntelen visszatérő, de ki
merítően sohasem megfejtett kérdés: Honnan a
szenvedés?

úgy képzelem, mintha a szegény vakot én
vezetném az Úr Jézus elé s kéroém öt, hogy
vessen fényt ennek a kínzó kérdésnek mélyébe.
Miért kell ennek vaknak lennie? Miért kell
amannak betegnek, szegénynek, kisemmizettnek,
üldözöttnek, csalódottnak lennie? Miért kell
egy másiknak élete virágában elhervadnia, sírba
szállnia stb.? Miért? Mennyire gyakori és idő
szerű ez a kérdés. Epedve várom, mit felel
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erre Krisztus? Mert ha éppen úgy felelet nél
kül hagyja e kérdést, mint a többi vallásala
pítók, vagy a vílág bölcsei és tudósai, akkor
mit is keres ezen a világon?

Mert csakugyan, a bölcselet és a tudomány
vagy kitérnek a felelet elöl, vagy - ami részük
röl okosabb - elnémulnak, mikor erre a kér
désre kellene válaszolniok. De még maga a
barátság, a szív is tehetetlenül hallgat, mikor
a nagy szenvedésben vigasztalnia kellene. Mi
kor Jób barátai látták, hogy mily iszonyú fáj
dalmak sujt ják le azt, akit ök annyira becsültek
és szerettek, s akinek most éppen vigasztalására
jöttek, mint a Szentírás költőiesen leírja,' hét
nap és hét éjjel vele szemben ülve, nem merték
megnyitni ajkukat, mert nem tudták, mivel is
vigasztalják meg öt. És Trója rombadöltekor
Vergilius úgy rajzolja elénk a nőket. amint a
tengerparton komoran, hallgatagon ülnek, sze
mük könnyben fürdik. tekintetük hosszasan a
habokra mered ... Ilyen az ember a fájdalom
csapása alatt. Nem talál vigaszra, mert nem
tud feleletet adni a kérdésre: miért? Miért a
fájdalom? Ki vagy mi okozta azt? Ó JézusI
Mondd meg nekünk te! Nyugtass meg minket
s mi ezért Neked örökre hálásak leszünk.

És Jézus szól:
"Sem ez nem vétkezett, sem az ö szülei,

hanem hogy megnyilVánuljanak benne az lsten
müoei:"

Ez igékkel mindjárt alapvető igazságot ssö
gez le: A szenoedés nemcsak és nem mindig
büntetés, sót ha az volna is, akkor is irgalmas,
jótékony büntetés. A szenvedés nem azt jelenti,
hogy Isten minket elhagyott, sót éppen ellen
kezőleg. arra mutat, hogy most foglalkozik csak
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velünk igazában, csak most fordít reánk külő
nös gondot. Hát nem tiszta részvétből hatá
rozta el a megtestesűlést? Jézus nem éppen
a veszendőt jött keresni, az elesettet, a szen
vedőt felemelni? És íme, ebben "nyilvánulnak
meg Isten művei", "ebben" cselekszi Jézus
Isten művét, "ebben" mutatkozik be mint a
"világ világossága".' Ezért szenvedett Ö - aki
a legkedvesebb volt az Atya előtt - maga is.
Ó JézusI légy ebben nekem is világosságom I
Deríts lelkemre fényt, hogy kezdjem érteni a
szenvedés titkát és másoknak is meg tudjam
azt magyarázni.

2. .SARAT CSIMÁLA ls HEGKDlr •••5'

Ez a szegényember tehát azért született
vakon, "hogy megnyilvánuljanak benne az Isten
művei".•

De hogyan?
Minthogy Isten maga a szeretet, éppen azért

az ő dicsőségét a mi boldogságunkkal azono
sítja, vagyis az ő dicsőségét a mi boldogítá
sunkban keresi és találja. Amiért is kell, hogy
a fájdalom valamiképen a javunkra váljék.
Valamiképen visszatükröződni látjuk ezt már
a vakonszülött meggyógyításában is. Láml ez
a szegény szerencsétlen, világtalan mily gyor
san, az első hívásra fölkel és Jézus elé járul.
Tette volna-e ezt, ha nem szenvedett volna?
Ime, az ép szeműek közül hány sietett Jézus
hoz, éspedig ekkora készséggel, hogy neki min
denben szótfogadjon? A fájdalom valóságos

• V. ö. Bougaud gondolatai a fájdalomról.
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kezes báránnyá tette. Mily készségesek vagyunk
mi is a kegyelmi sugalmakkal szemben, ha a
szenvedés szívünk kérgét már megpuhította.

A pogány világot is a szenvedés nyerte meg
az evangéliumnak. Ma is, mi akadályozza meg,
hogya világ fiai egészen elvakuljanak és el
fásuljanak? Mi lágyítja meg szívüket, mi őrzi
meg szelídségüket és jóságukat? Mint titkos
apostol, a szenvedés oktatja őket, mikor ezt
még egyelőre senki más nem meri megtenni.
Innen van, hogy kórházakban, börtönökben s
általában mindenütt, ahol szenvednek a szívek,
aránylag oly gyorsan és könnyen adják meg
magukat Istennek. Szépen mondja Chateau
briand: "Ó emberi csak mulandó álom, fájdal
mas ábránd vagy, csak balsorsod éltet, csak
lelked szomorúsága, csak eszméid mélabúja
által vagy valami."

A vakonszülött is - nézzem csak - mily
összegyüjtöttséggel, mekkora vidámsággal fo
gadja az isteni érintést! Hosszú elhagyatottsága
és magánya, amelyre a vakság utalta, ébresz
tette fel benne az epedő vágyat Istennel talál
kozni.

A gyógyulásnak azonban Jézus feltételeket
szabott, amelyeknek betöltésére csakis az képes,
akit a szenvedés, a fájdalom erre már beisko
lázott. Nevezetesen megkövetelte igéjével szem
ben a feltétlen hitet még oly dolgokban is,
amelyek túlhaladják az emberi bölcseséget.
Sárral keni be a szemet, ami rendes körülmé
nyek közt nem orvossága, hanem elpusztítója
a szemnek. A beteg hisz és átengedi elméjét
az Istennek. Aztán pontosan engedelmeskedik,
úgy, ahogyan mondták neki. Ezek az erények
gyümölcsök, a szenvedés fáján termettek.
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3••ÉS ÉP SZEMMlL tÉRE VISSZA"'

a) A szenvedés az, amely megnyitja az em
ber szemét.

Az élet olyan, mint egyik szakadékos hegy
ség az Alpesekben. Aki megmássza, beleizzad.
Társai is talán már el-elmaradoztak. Mikor
vissza-visszatekint, a völgyben talán csak a
vihartördelte fákat látja, és oly egyedül érzi
magát. Igy az élet hegymászőjais. Messze maga
mögött látja már az ábrándok romjait, a meg
szakadt barátságokat, meghiúsult reményeket.
Könnyes szemmel, nehéz szívvel, lassan halad
fel a legfőbb, magas ormokra, amelyek oly
fagyasztóak volnának, ha nem várna ott az
Isten. Ámde ott nyílik meg igazán a szeme.
A szenvedés fátyolt borít a földre s felragyog
tatja az eget, amelyért teremtve vagyunk.

Igen! mi Istenért vagyunk teremtve és íme,
mégis a földi dolgokba szeretnénk temetkezni.
Vihar-rejtette meleg fészket szeretnénk ma
gunknak rakni, abban boldogan szenderegni s
minden másról megfeledkezni. Nevezetesen
arról, hogy "nincsen itt maradandó városunk,
hanem a jövendöt keressük.... Örök ifjúságról
álmodozunk, amely szerintünk akkor érné el
a tökéletességet, ha sohasem kellene meghal
nunk. Nem is kell mondani, mennyire Isten
szándéka ellen volna ez. Miért is erre a kis
fészekre, amelyben az örökkévalóságról meg
feledkezünk, mint villám sujtja le Isten a fáj
dalmat, a szenvedést. Tönkre megy egészségünk,
vagyonunk, becsületünk, derékon törik karrié
rünk. A világ ilyenkor csak a romhalmazból fel
szálló porfelleget látja. A lesujtott lélek mást
lát. Eddig ismeretlen fény kezd derengeni
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előtte. A könnyeken keresztül feltárul előtte a
menny, amely őt, ha hisz és bízik Krisztus
ban. gazdagon kárpótolja majd az elenyésző
földért. "Ó Istenem, mondotta Anglia király
nője, hálát adok neked, hogy elvettél tőlem
három birodalmat, ha azt javulásomért tetted:'
Míre Bossuet szellemesen jegyzi meg: "Meg
köszönte Istennek. Mit? Nem hogy királynővé
tette, hanem hogy szerencséilen királynővé
tette."

b) Annyi tény, hogy ezen a bús világon,
nagy mü, nagy lélek nem volna fájdalom nélkül.
A nagyságra sohasem volt elég a lángész. a
dicsőség, sőt az erény sem. Az emberiség még
valamit elvár attól, akit nagynak tud üdvözölni.
Elvárja, hogy előbb még a szenvedés keresztsé
gében részesüljön.

A magyarázatát talán abban találjuk. hogy
a fájdalom kényszeríti az embert. hogy ne ma
radjon kicsinynek. Az indus gyerek a veszélyes
nek vélt kígyó köré tüzet rak. Az állat meg
kísérli áttörni a korláton, de a fájdalom foly
tán összetekerődzik, összezsugorodik és el
pusztul. Ez a kis lelkek sorsa. A nagy lelkek
kitörnek a körből. Igen! így van a nagy lelkek
kel, nagy jellemekkel s jó szívekkel. Kell nekik
a fájdalom.

c) Azoknál, akik még nem szenvedtek, csak
a léleknek felszínét termékenyítette meg az
élet. Érzelmeikben nincs erő. szívükben nincs
gyengédség, szellemüknek nincs szélesebb látó
köre. Bennük minden felszínes és hétköznapi.
Vannak ugyanis bennünk magaslatok, ahol al
szik még az élet, vannak mélységek, ahol kin
csek rejlenek. Hogy az alvó élet Ielébredien,
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hogya rejlő kincsek feltáruljanak. ehhez a
szenvedés mennyköve szükséges,

Innen van, hogy minden Szent, minden hős,
minden nagy lélek kiváltsagos gyermeke volt
a szenvedésnek. A babérkoszorú míndíg csak
gyötrött homlokon nyugodott.

Jól mondja azért Szalézi Szent Ferenc:
"Ti nem tudjátok, hogy mit irígyeInek tőlünk
az angyalok. Bizonyára semmi egyebet, mint
azt, hogy mi szenvedhetünk Istenért. ők pedig
sohasem szenvedtek érte:'

Ó adná Isten, hogya szenvedés Siloe tavá
ból, amelyben könnyeinkben megfürödtünk, ép

.~zemmel térjünk vissza. Tudjuk ezentúl érté
kelni a szenvedést és legyen bátorságunk Isten
nek azért hálát is adni.

Beszélgetés az Úrral. Ó jóságos Jézusom,
akinek "szeme mindenütt jelen van, a rossza
kat is, jókat is meglátja...• láss meg engem is,
tekints rám is, amint erre a szegény vakra
tekíntettél. Mert én csak akkor tudlak téged
megláttIf; megismerni, ha ebben engem már
megelőztél.

Légy reám nézve is a világosság. Gyógyítsd
meg az én szememet is, hogy ne vakoskodjam
tovább. Kenj szememre is lelki értelemben sarat,
hogy jól megismerjem por, hamu és semmi
voltomat és a hibáimat. amelyek mint a sár
lelkemhez tapadnak. A bánat könnyeiben s fö
leg a penitencia szentségében moss meg engem,
hogy biztosan és egyenesen járjam a földi
vigasznak, támasznak botja nélkül a menny
ország útját.

Felteszem magamban, hogy ma főleg min
dent az örökkévalóság szemszőgébő! látok,
nézek és ítélek meg.
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279



PUMKOSO UTÁM' VL VASÁRNAPOT KOVETO Ktr pálmt

XLI

" VAKOHSZÜLÖn MEGGYÓGYITÁSA. II

Első előgyakorlat. Az evangéliumi történet:
"Elvivék a farizeusokhoz, aki elöbb vak volt.
Szombat vala pedig ama napon, mikor Jézus a
sarat csinálta és meggyógyította annak szemeit ...
Kérdezék tehát a farizeusok,... hogyan nyerte
vissza szeme világát? Ö pedig mondá nekik: Sarat
tett szemeimre és megmosdám és látok. Mondák
erre némelyek a farizeusok közül: Nem Istentől
való ez az ember. ki a szombatot meg nem tartja.
Mások mondák: Hogyan cselekedhet bünös ember
ilyen jeleket? És szakadás lőn köztük. Ismét
mások mondák tehát a vaknak: Te mit tartasz
arról, aki megnyitotta szemeidet? Ö pedig felelé:
Hogy próféta. Nem hivék azonban a zsidók felőle,
hogy vak volt és visszanyerte látását, mígnem
elöhívák annak szüleit, ki látott. És kérdezék
őket. .. Szülei mondák, hogy megvan a kora, őt
kérdezzétek. .. Másodszor is előhívák tehát az
embert, ki vak volt és mondák neki: Adj dicső
séget Istennek I Mi tudjuk, hogy ez az ember bű
nös. Felelé az: Hogy bűnös-e, én nem tudom.
egyet tudok, hogy vak voltam és most látok.
Mondák azért neki: Mit csinált veled? Mikép
nyitotta meg szemeidet? Felelé nekik: Megmon-
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dottam már nektek és hallottátok, miért akarjá
tok újra hallani? Csak nem akartok ti is tanit
ványai lenni? Erre megátkozták öt és mondák:
Te légy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai
vagyunk. .. Mi tudjuk, hogy Mózesnek szólott az
Isten, ezt pedig nem tudjuk, honnan van. Felelé
az ember és mondá nekik: Éppen ez a csodálatos,
hogy ti nem tudjátok, honnan való, nekem pedig
megnyitotta szemeimet. Márpedig tudjuk, hogy
Isten a bűnösöket meg nem hallgatja. Soha, mióta
a világ áll, nem hallatszott, hogy valaki megnyi
totta volna a született vak szemét. Ha ez nem
Istentől való, nem tehetett volna semmit. Felel
vén mondák neki: Csupa bűnökben születtél és
te oktatsz minket? És kiveték őt:"

Második előgyakorlat. A helyszín, a jelenet el
gondolása. Itt mintha csak szabályszerű törvény
széki tárgyalás menne végbe. Lehet, hogy úgy is
volt. A zsidók a meggyógyulta t lia farizeusokhoz
viszik", akikből a hatóság és bíróság jó része
állott. Valószinti, hogy vádat emeltek ellene, mint
aki a szombatszegésben bűnrészes. Látom tehát,
amint a meggyógyult vakonszülött a farizeusok
elött áll és csodálatos gyógyulás mellett tanús
kodik és Meggyógyllóját bátran és okosan védel
mezi.

Harmadik előlfyakorlat. Kérem az Urat, hogy
én is bátor és kitartó legyek. midőn arról van szó,
hogy az Ö igazáról tanüskodiam, azt védelmezzem.

1••ELVIV.K A FARIZEUSOKHOZ,
• • • KIK K.RDUT.K OT"2

Én is elmegyek vele a farizeusok ítélőszéke
elé. örülök, hogy tanulhatok tőle egy kis
bátorságot: túltenni magamat az emberi Iélel-
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men, amely sokszor annyira erőt vesz rajtam,
amikor Jézus Egyháza, papjai, szerzetesei stb.
mellett tanúskodnom kellene. Hiszen ezek az
én jótevőim. Ezek nyitották meg az én szeme
met is, hogy lássam, hogyan kell jól élnem
s lelkemet megmentenem. Avakonszülöttel
örülök, hogy nekem is van módom hálámat
igy kifejeznem és gyakorolnom. Megtisztelve
érzem magamat, hogy ily nagy ügynek tanúja
s védelmezője lehetek. Ha nem ilyen volna
érzületem, bezzeg emez új hívő előtt, aki Jézust
csak egyszer látta, mennyire kellene szégyen
keznem. Mennyivel többet tudok én Jézusról
s talán mennyivel több jót tett Ö már velemI

Kihallgatják a gyógyultat: "Hogyan nyer
ted vissza szemed világát? Ö pedig mondá
nekik: Sarat tett szemeimre, ... és Iátok." Egy
szerű és nyilt válasz, amely világosan rámutat
az isteni Mindenhatóság művére. Minő rövid és
ragyogó hitvallás! "Látok, nemcsak a testi, de
a lelki szememmel is. Látom, hogy itt Isten volt
munkában."

"Nem az Istentől való ez az ember" 
szólnak a bírák. És a tárgyalás ezzel meg
kezdődik. Nem kell megijedni' Az igazságnak
nem kell szégyenkeznie, meghunyászkodnia a
körmönfont ellenvetések hallatára. Lám, ez a
szegény koldus sem járt főiskolát, nem tanult
teológiát, de volt szíve, szeretete Jótevője iránt.
S a szeretet megtalál ja a szót. Mily pompásan
tanúskodik Jézus mellett, akit bár egyszer lá
tott az életben, de akitől oly nagy jótétemény
ben részesült.

"Te mit tartasz arról, ki megnyitotta sze
medet? Ö pedig felelé: hogy prőféta/" Ezzel
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róla a legnagyobbat, a legdicsőbbet akarta állí
tani.

Minö szép mintaképe ez a szegény vakon
szülött sok katolikusnak!

Vagy talán a te családodban, ískoládban,
társaskörödben, kaszinódban stb. sohasem tá
madják Krisztust és Egyházát? Ne mentsd
magad tudatlanságoddal. amikor ilyenkor hall
gatsz, hanem inkább szégyeld gyávaságodat.
Nincs szíved, vagy ha van, nincs abban hála
és szeretet. Ha nincs tudományod, de emlé
keidben él a tudat, hogy te Krisztustól, Egy
házától már rengeteg sok jót kaptál és szégyen
volna mindezt elfeledni. A szeretet adjon
neked tehát bátor szót ajkadra.

2. .Ml TUD'UK, HOGY EZ Al EMBER BOMOS"6

Lélekben ott vagyok a vakonszülött mögött,
aki oly hősies nyiltszívüséggel állja az ostro
mot és védelmezi Jótevőjét.

Jézus ellenségei már eleve meghozták az íté
letet. "Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös",
vagyis ahogy ők értik: "csaló". Típusai ezek
minden idők, nevezetesen a modern kor hitetlen
tudósainak. "Mi tudjuk", mi tudományos köny
veinkben bebizonyítottuk, hogy Krisztus puszta
ember, hogy csoda nem lehetséges, hogy nincs
másvilág. Tehát ez már elvégzett dolog. E felett
okos ember már nem is vitatkozhatik. Hiszen
mi ezt tudjuk! "Mi rendíthetetlenül meg va
gyunk győződve, hogya csoda lehetetlen", mon
dotta Harnack, a hires protestáns teológus.
(t 1930. - Das Wesen des Christentums.)

Ilyen tudós társaságba került ez a szegény
vakonszülött koldus is. És íme, mégis Fia védel-
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mét a mennyei Atya ennek a tudatlan ember
nek kezébe tette le. Mikor pedig találó, ügyes
magatartását bámuljuk. eszünkbe jut az Úr
ígérete: "Mikor pedig átadnak titeket, ne legyen
rá gondotok, miképen és mit mondjatok, mert
adatik nektek azon órában. mit szóljatok. Hi
szen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem
Atyátok Lelke az, mely szól belőletek."

A fennhéj ázó s vakmerő megállapítással egy
szerűen szembehelyezi a tényt: "Hogy bűnös-e,
nem tudom, egyet tudok, hogy vak voltam és
most látok.!" A kézzelfogható tény ellen mit
sem használ a legravaszabb okoskodás és ér
velés.

Hogy vak voltam és hogy most látok, azt
bizonyosan tudom. Ennek megállapítására nem
szükséges a ti tudományotok. Márpedig az is
közismert igazság, "hogy Isten a bűnösöket
(csalókat) meg nem hallgatja"," vagyis igazolá
sukra csodákat nem művel. Hiszen akkor ő
vezetn é félre az emberiséget.

Tehát bizonyos és kétségbevonhatatlan, hogy
az én meggyógyítóm igaz ember, Istennek kűl
dötte, igazságot beszél, neki hinni lehet és kell.

Krisztus istenségéről, Egyháza igazságáról
így a legegyszerűbb, tanulatlan ember is meg
győződhetik.

Az Egyházat s csakis ezt, állandó csodák
kísérik. Ma is látunk pl. Lourdes-ban igazi cso
dákat, hirtelen gyógyulásokat, amelyekhez (el
tétlenül teremtő erő kell.

Azt is látjuk, hogy Isten ezt oly körülmé
nyek közt műveli, amelyekkel egyenesen a ka
tolikus igazságokra szinte uj jal rámutat. Pl.
akkor gyógyul meg a beteg, amikor az Oltári
szentséggel megáldják vagy Szűz Máriához
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imádkozik. Meggyógyul a szeplőtelenül fogan
tatott Szűz szent helyén.

Ha mármost Isten a müvelt vílág és tudós
orvosok szemeláttára nyilvánvaló csodát művel,
vagyis a természettőrvénytől kivételesen el
tekintve, céltudatosan mindenható erejét hasz
nálja, akkor világos, hogy ezzel Egyházát iga
zolni akarja.

Ámde a "tudós világ" részéről mi a felelet?
Nem is tartjuk érdemesnek, hogy az ügyet meg
vizsgáljuk, hiszen mi már eleve tudjuk, hogy
ez "nem Istentől való". Mi tudjuk, hogy az
Egyház téved, papjai csalók vagy csalódtak.
Jegyezzük meg, minél nagyobb garral hivatkoz
nak egyes tudósok tudományos igazságokra,
annál kevésbbé érzik lábuk alatt a biztos talajt.
A járatlanokat ezzel ugyan íélrevezethetik, de
a szakértök előtt magukat csak nevetségessé
teszik. Az igazi tudomány mindíg nagyon sze
rény, mert mint egy igazi tudós megjegyezte:
Amit mi biztosan tudunk, az oly kevés, hogy
egyik körmünkre felírhat juk. Az ilyen áltudó
sokra ugyancsak vonatkozik a zsoltár: ..A
mennyben Lakó kineveti öket. az Úr kigúnyolja
öket.'?" "Veritas Domini manet in aeternum.'?'
"Az Úr igazsága megmarad örökre." - ..Ég és
föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.?"

Hogy pedig mennyire igaza van Jézus Krisz
tusnak. s hogy mily bizonyos. hogy az Atya
küldötte őt, erről igyekezzem önmagamon is
meggyőződni. Mi Jézusnak a küldetése? Az,
hogy az embert újjá teremtse, Istennel és saját
lelkiismeretével kibékítse, felemelje, megtanítsa
az Isten és felebaráti szeretetre. Mindezt jósá
gának és hatalmának csodái által bizonyítja
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be. Nos, itt vagyok, itt legyek énl Bizonyítsd
be Uram, rajtam is. Ime, eddig mindezt nem
láttam, de most már látom, eddig gyakorlati
lag mindezt nem tudtam, de most tudom, eddig
lelki inaszakadt, nyomorék koldus voltam, de
most már talpraállottam és haladok a tökéle
tességre vezető úton I Amit velem Jézus tett,
az bizonysága legyen annak, amit mondott.
Hiszek neki! Ez reám nézve a legmeggyözőbb
és legüdvösebb Krisztus-védelem.

3.•15 Klmút 0'"13

"Csupa bűnökben születtél és te oktatsz
minket?" kérdik a vakonszűlöttől a gögös fari
zeusok, akik érezték. hogy okokkal nem bír
nak vele. És egyszerüen kidobták öt. Igy dob
ják ki a tudósok is körükből azt, aki magát
egyszer hívőnek, kereszténynek vallja és őket
megcáfolja. "Megátkozták őt", és gúnyképen azt
kívánták neki, hát "légy az ő tanítványa"." Is
ten ments, hogy mi is azok legyünk I Nem is
tudták ezek a szerencsétlenek, hogy akaratla
nul is milyen jót kívánnak avakonszülöttnek
s mily rosszat önmaguknak.

Hasonlítsuk csak össze az embereknek két
osztályát I Mily könnyű és édes az egyik cso
portnak hinni, ezeket a vakonszülött képviseli,
s mily nehéz a másiknak Krisztus hitét elfogadni
és neki meghódolni. Erre a farizeusok adtak
példát. Mi csinálja ezt a nagy különbséget?

A vakonszülöttet a sok szenvedés megsza
badította a kevélységtől, önzéstől, emberféle
lemtől, hamis ítéletektől, míg a farizeusok még
ezeknek rabjai.

Az alázatosság hívővé tesz és megnyitja a
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szemeket. Az alázatos amit addig csak hitt,
most már látja. A kevélység viszont vakká
tesz. A kevély azt sem látja, ami szinte vakí
tóan bizonyos és igaz. Maga Jézus vonta le
ebből az igazán szép és tanulságos esemény
bői ezt a következtetést. ,,!téletre jöttem 
úgymond - e világra, hogy akik nem látnak,
lássanak és akik látnak, vakok legyenek:'
Mikor pedig meghallották ezt a farizeusok,
találva érzik magukat és csodálkozva s meg
botránkozva kérdik: "Csak nem vagyunk mi is
vakok? Mondá nekik Jézus: Ha vakok volná
tok, bűnötök nem volna, most pedig azt mond
játok: Látunk és azért bűnötök megmarad" ,"

Bezzeg, most már látnak a pokol tüzében I
Ez a vége azoknak, akik a Szentlélek ellen
tusakodva, látni nem akarnak,

Ó Jézusom, ments meg, nehogy én is valaha
ezek közé tartozzam l

Beszélgetés az Úrral. Kérem tőle, hogy
őrizze meg bennem az alázatos, tiszta szivet,
amely tud látni, amely fogékonya hit fényé
nek befogadására. Fel is teszem magamban,
hogy jócselekedetek által azon leszek, hogy
Isten a hitnek mindennél értékesebb és szük
ségesebb ajándékát bennem mindinkább gya
rapítsa.

Igyekszem főleg ma hitből élni, mint az
Apostol mondja: "Az igaz pedig hitből él.?"
Eleven hittel járok Isten színe előtt, átérezve,
hogy velem van s állandó, szerető tekintetével
kisér.

l Jn. 9, 13-34. - ' Jn. 9, 13-15. - • V. Ö.

Jn. 9, 15. - • Jn. 9, 16. - • Jn. 9, 17. - • Jn.
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9, 24. - ' Mt. 10, 19-20. - • Jn. 9, 25. - • Jn.
9, 31. - ,. 2. zs. 4. - 11 116. zs. 2. - "Mt.
24, 35. - 13 Jn. 9, 34. - "V. ö. Jn. 9, 28. 
,. Róm. l, 17.
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P11IlKÖSD UTÁHI VI. VASÁRNAPOT KÖVETO Htr SZOMBAT

XUI

A VAKOHSZÜLÖn MEGGYÓGYITÁSA. III
CA v..konllGlöH C,.d6jC1)

Első előgyakorlat, Az evangéliumi történet foly
tatása: "Meghallá Jézus, hogy kivetették öt és
találkozván vele, mondá neki: Hiszesz te az Isten
Fiában? Felelé amaz és mondá neki: Kicsoda az,
Uram! hogy higgyek öbenne? És mondá neki Jézus:
Láttad is öt és aki veled beszél, ö az. Amaz pedig
mondá: Hiszek, Uraml És leborulván, imádá öt:"

Második előgyakorlat. Látom a meggyógyított
vakonszülöttet, amint földre. borulva az Üdvözítöt
eleven hittel imádja.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, adjon
nekem kegyelmet, hogy hitemet mindig bátran
megvalljam és következetesen az életbe is át
vigyem.

t. _TAÚLKOZVÁH VEU-2

Bizonnyal szándékosan, mert Istennél nino
csen semmi véletlenség. Ott volt ő lelkével a
tárgyalásnál. Ö adta a bátorságot és okosságót
az ö derék apologétáiának. Ö sugalmazta annak
a valóban sarokba szorító érvelését. Sohase
higgyük. hogy egyedül vagyunk. mikor Jézus
ügyéért síkra szállunk. Ne féljünk tehát! Mikor
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aztán a győzelem ki van víva, siet Krisztus,
hogy vigasztaljon s elismerésével jutalmazzon.
Szenteítöl olykor, mint Aquinói Tamástól, vagy
Keresztes Szent Jánostól kifejezetlen meg is
kérdezte, mit adjon jutalmul? Mind a két
Szent - bár három század választotla el öket 
mintha csak összebeszéltek volna, öt magát
kérte jutalomban. És valóban mit is kíván
hatnánk jobbat és mit ís kaphatnánk tőle töb
bet, mint önmagát. Érte érdemes mindent vál
lalni és mindent elszenvedni. Mert amint ko
runk egyik legtehetségesebb Krisztus-életírója, a
megtért Papini mondja: "Mindenkinek szük
sége van Rád, azoknak is, akik nem tudják.
És akik nem tudják, azoknak még inkább, mint
akik tudják. Az éhes azt képzeli, hogy kenyér
után kell járnia, pedig, ó Jézus, Rád éhezik;
a szomjas azt, hogy vízre volna szűksége,
pedig Rád szomjazik. A beteg úgy érzi, hogy
egészségért epekedik, pedig az ö baja az, hogy
távol van tőled. Aki a szépséget keresi a vilá
gon, az tudtán kívül is téged keres. Aki gondo
lataiban az igazságot kergeti, akaratlanul is
téged kíván, aki az egyetlen megtudni érdemes
igazság vagy. És aki a békéért töri magát,
téged keres, az egyetlen békességet, amelyben
a legzaklatottabb szívek is megnyugvást talál
hatnak. Téged hívnak ök a nélkül, hogy tudnák,
hogy téged hívnak s az ö kiáltásuk kimondha
tatlanul fájdalmasabb, mint a mienk ... Mi csak
téged akarunk... Azokat a szemeket akarjuk
látni, amelyek áthatolnak a kebel falán és a
szív húsán és gyógyítanak, amikor haragosan
belénk vágnak és megvéreznek. mikor szeliden
ránk símulnak. És hallani akarjuk hangodat,
mely megriasztja a gonoszlelkeket, bármily
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szelíd és elbűvöli a kisdedeket, bármily
hatalmas."

2. .HISlISZ TE AZ ISTEM FlÁlAHI"4

Az Úr ingyen bőkezűsége nagy jótéteményt
tartogat még a meggyógyított számára. Annak.
aki ifjúsága éveit, söt - úgy látszik - jórészt
férfikorát is a vakság gyászos, sötét éjtszaká
jában sínylödte át, meg akarja adni a hit vilá
gosságát is és mindazt, ami ezzel az ajándék
kal csak kapcsolatos.

"Hiszesz-e te az Isten Fiában?" Ez volta
képen csak bevezető, előkészítő kérdés. Jézus
meg akar győződni, hogy nyilt-e az az edény,
amelybe önteni akarja mérhetetlen értékű kin
csét. "Kicsoda az Uram, hogy higgyek?" 
kérdi viszont a vakonszülött, elárulván kész
ségét a hitre. "És mondá neki Jézus: Láttad
is őt és aki veled beszél, ő az." Mire a vakon
szülött térdre roskadva, földre borulva ki
mondja a nagy, életre s örökkévalóságra döntő
szót: "Hiszek'" "Credo!" - és imádá őt."

Mielőtt én is újból, végleg megtenném ezt,
elmélkedő lelkem átfut ismét azokon a bizo
nyítékokon, amelyek immár hetek óta foglal
koztatnak és eszemet és szívemet kényszerítik,
hogy én is higgyek és imádjam s szeressem őt
mindenekfelett.

aj Ime, Jézus magát Isten Fiának vallja és
ezt számtalan csodával igazolja. Még ha a
szent könyvek teljes hitelessége tudományosan
igazolva nem is volna, ez az elmélkedéssorozat
meggyőzhetett, hogy azokat a csodákat ily egy
öntetűen kitalálni, s ha nem volnának igazak,
ily közvétlenséggel elbeszélni nem lehet. Ez
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szinte nagyobb erkölcsi csoda volna, mint ma
guk az elbeszélt események.

Jézus egyébként csodáit nem titokban, csak
néhány választott tanítvány, hanem az egész
nép szemeláttára müvelte. Éspedig a legkülön
bözőbb körülmények közt. Olykor előbb imád
kozott, olykor meg egyszerüen rendelkezett,
parancsolt. A mindenség egész birodalma ren
delkezésére áll. Az angyalok és gonoszlelkek,
az emberek és a lélek vagy élet nélküli teremt
mények. Csodát tesz a közelböl és a távolból.

Hogy nem puszta szemfényvesztések voltak,
amit tett, az is igazolja, hogy művei, mint pl.
a betegek gyógyulása és a halottak feltámadása
jóideig megmaradtak. Erre történeti adataink
is vannak. Igy Quadratus athéni püspök, abban
a hitvédő iratában, amelyet 126-ban Hadrián
császárnak nyujtott be, azt írja: A mi űdvö
zitönknek csodái, minthogy igaziak, éppen azért
nyilvánvalók is voltak. Akiket meggyógyított,
vagy halottaiból feltámasztott, nemcsak éppen
akkor voltak láthatók. amikor a csoda történt
(szóval nemcsak legendás alakok. akiket a nép
fantáziája alkot), hanem azon túl is. Nemcsak
addig, míg a földön tartózkodott, hanem távo
zása után is. Sőt egyesek még ma is élnek.
Papias jeruzsálemi püspök, Szent János evan
gélista tanítványa is állítja, hogy a Krisztustól
feltámasztottak Hadrián császár uralkodásáig
éltek (117-138).

Mindez együttvéve arra mutat, hogy 
amint Szent Agoston éles elmével megállapítja
- Jézus csodáit oly mindenhatősággal mű
velte, amelyet neki nemcsak kölcsönöztek, ha
nem amelyet a sajátjának mondhatott.' Tehát
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Isten volt. Szóval Jézus a mindenhatóság szu
verénje.

h) Hogy mennyire az, abból is látszik, hogy
ezt az oly félelmetes hatalmát, a mindenható
ságot, mennyi mérséklettel, szelídséggel és
szeretetreméltósággal gyakorol ja.

Mert a mindenhatóság, mint végtelenül
felettünk álló hatalom, magában véve valami
horzalomkeltő, rettegést ébresztő dolog. Lám
a gerazenusok is, mikor hatalmas csodát mű
velt náluk, esdve "kérék, hogy távozzék el
határaikból".• Maga Péter is a nagy csoda lát
tára, amely szeme előtt véghement, rémülve kéri:
"Menj ki tőlem, mert bűnös ember vagyok,
Uram!" De ez a szorongö érzés, amely a
természetfelettivel való találkozáskor bennünk
önkénytelenül is ébred, Krisztus csodáinál a
nyugalom és biztonságérzetnek ad helyet. Hi
szen csakhamar nyilvánvalóvá lesz, hogy a
mindenhatóság itt oly kézben van, amely azt
a mi gyengeségünkhöz tudja és akarja mérsé
kelni. Csak jót tesz vele. Azért nekibátoro
dunk. Még ellenségei is csodajeleket mernek
tőle kérni."

c) Meg aztán mindenki észrevehette, hogy
Jézus mindíg és mindenben, nevezetesen cso
dáiban, elsősorban a halhatatlan lelkeket ke
reste. Mikor valakit meggyógyít, mindíg hitet,
bizalmat, bűnbánatot és megtérest kér cserébe.
"Ime, egészséges lettél, többé már ne vétkezzél,
nehogy rosszabbul járj 1"" - szól egyik csodája
után.

d) Végül ami legmeghatóbb, ez az ő nagy
önzetlensége. Nemcsak dicsőséget vagy hasz
not nem vár csodái révén, de mindenhatóságát
soha saját érdekében igénybe nem vette. "Lát-
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ták éhezni, pedig tudták, hogya követ kenyérré
tudja változtatni. Látták, amint kigúnyolják az
ő királyi igényeit, jogait, de egyben azt is, hogy
tűri mindezt, jóllehet egy pillanat alatt a föld
összes birodalmát és azok dicsőségét porba
tudná sujtani. Látták meghalni a legkínosabb
halállal, pedig meg voltak győződve, hogy ha
akarta volna, akkor semmi ártalom sem éri.
Még ha a templom tetejéről taszították volna
is le, az angyalok gyengéd karjai fogják fel öt.
Látva önként viselt szenvedéseit és csodáit, az
emberek elérzékenyültek, részvét, meglepetés,
csodálat és hála ébredt fel bennük és ez fogé
konnyá tette szívüket, hogy higgyenek neki,
higgyenek benne. "U

Ezt tapasztalom, ezt érzem én is. Ez kény
szerít térdre engem is, hogyavakonszülöttel
kimondjam a nagy szót: "Hiszek'" Hiszek isteni
származásodban, hiszek isteni missziödban,
hiszek isteni hatalmadban. Hiszem, hogy Uram
vagy, egykor bírám és örök jutalmam.

Beszélgetés az Úrral. A vakonszülöttei le
borulva imádom öt.

Kérem aztán őt annyi szerencsétlen vak
embertársam érdekében, akik vakon rohannak
a kárhozat felé. Vess Uram! reájuk is egy
tekintetet. "Hiszen azért jöttél, hogy üdvözíts,
azért születtél, hogy üdvözíts, azért feszítet
ted magad a keresztre, hogy üdvözíts. A te
mesterséged, munkád, a te küldetésed, a te
életed az üdvözítés. És nekünk ma, ezekben a
szürke, gonosz napokban, években, amelyek a
borzalom és szenvedés ősszesűrűsődése és fel
fokozódása, szűkségünk van az üdvösségre. Ha
irígy, rideg Isten volnál, haragtartó, bosszú
álló, csupán csak igazságos Isten. akkor nem
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hallgatnád meg könyörgésünket, mert mind azt
a rosszat, amit az emberek földi életedben el
követtek ellened, halálod után is folytatják.
Sajnosl mi is folytatj uk. Azóta már hány millió
Júdás csókolt meg, hány farizeus és Pilátus
ítélt gonosztevőnek s hányan feszítettek újra
gondolatban s vágyban keresztre. Te azonban
mindíg megbocsátottál és megbocsátasz. Te. aki
közöttünk éltél, te tudod. hogy milyen a mi
nyomorúságos természetünk legmélye. Csupa
ringy-rongy, folt vagyunk. csupa korcsszűlőtt,
csupa hullékony és mulandó falevél. tulajdon
magunk hóhérai. Elutasítottunk magunktól,
mert túlságosan tiszta voltál nekünk. halálra
ítéltünk, mert ítélete voltál életünknek. De most
már könyörülj rajtunk és nyisd meg szeműn
ket. hogy higgyünk 1"13

Én kimondom a Credót, éspedig nemcsak
ajakkal. hanem egész életemmel. Gyakorlati Iel
tételem lesz az, hogy ezentúl lélekben és igaz·
ságban akarlak téged imádni és neked szol
gálni. Mindjárt ma ezt el is kezdem. és meg
is mutatom. Kötelességeimet úgy végzem. mint
aki lélekben állandóan látja Krisztust maga
mellett, és hallja ajkáról: Hiszesz-e bennem?

• Jn. 9, 35-38. - ' Jn. 9, 35. - • Papini:
Storia di Christo. - • Jn. 9, 35. - • Jn. 9, 37. 
• U. o. - 1 V. ö. Aug. ep. 3 ad Volus. _ • Mt.
8, 34. - • Lk. 5, 8. - •• V. ö. Jn. 2, 18. - ti Jn.
5, 14. - .. Anonym: Ecce Homo. - 13 V. ö. Papini:
Storia di Christo.
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