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PÜNKÖSD UTÁNI VII. VASÁRNAP

I

A. HEGYIBESZÉD

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A LELKIGYAKORLATOK PONTJAI NYOMÁM

Első előgyakorlat. "Boldogok a lelki szegények,
. .. a szelídek, ". akik sírnak, akík éhezik
és szemjúhozzák az igazságot, az irgalmasok,
... a tiszta szívűek, ". a békességesek, ... akik
üldözést szeavednek az igazságért ...

úgy világoskodjék a ti világosságtok az em
berek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőít
sék Atyátokat, ki mennyekben vagyon.

Nem jöttem la törvényt) felbontani, hanem be
teljesíteni."

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet
elgondolása. "A XIII. századig visszanyúló latin
hagyománya két csúcsú Karn [Kurun] Hattinban
látja a hegyet." Papini így ír erről a hegyről,
amelyről az evangélium megemlékezik: "Az a hegy,
amelyen Jézus ült a beszéd napján, nem volt oly
magas, mint az, ahonnan a sátán megmutatta neki
a föld országait. Odalenn nem látszott egyéb, csak
a barátságos napfényben andalgó rnező, és egy
felöl a Genezáreti-tó ovális ezüstje, másfelől a
Karmel hosszú gerince... De erről az alacsony
"hegyről", amelyet a krónikások túlzása nevezett
el "hegynek", amely talán csak afféle dombocska
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volt. " és meg sem érdemelte a "hegy" nevet,
mutatta meg Jézus azt az országot, amelynek nincs
vége s határa. Itt írta be a szívek húsába. nem
mint hajdan Jahvé kőtáblákra, az új ember éne
két, a Ielmagasztosulés himnuszát.

"Mily szép a hegyeken annak lába, akí hirdeti
és kikiáltja a békét!" lzaiás nem volt soha any
nyira próféta, mint ebben a píllanatban, amikor
felbuggyantak lelkéből ezek a szavak."

Az üdvözítö életének egyik legkedvesebb, leg
szebb, legfenségesebb napja ez."

Az előző éjtszakát Urunk egy Kafarnaum mel
letti hegyen töltí virrasztva és imádkozva. Minő
gondolatok foglalkoztatták, minő imák szálltak fel
isteni Szívéből! Hiszen az apostolok kiválasztása
előtt állott, akik művének alapkövei lesznek.

Mídőn pedig pirkadni kezdett, leszállott a
hegytetőről a fennsikra, amelyet az Evangélista
méltán szintén hegynek nevezhetett. Amint ezt
a nép észreveszi, csakhamar elözönli a térséget.
Magával hozza betegeit, a vakokat, sántákat, bé
nákat, inaszakadtakat és ördögtől megszállottakat.

És miután megválasztotta apostolait, az irgal
masság műveibe kap. Ma mintha még a szokottnál
is kegyesebb lerne, Mintha csak a keze, de még
a ruhája szegélye ís csodatévő könyörülettől cse
pegne. Minő megható mozgalorn fejlődik ki kö
rötte! A meggyógyultak ujjongva törnek keresztül

. a tömegen s hangos szóval magasztalják az Isten
nek jóságos hatalmát.

Mikor pedig elkészült az irgalom munkáival és
senki sem maradt vigasztalan, ahogy Izrael írás
tanítói tenni szekták, "leüle és megnyitotta szá
ját".• Ugyanaz, aki a prófétákét nyitotta meg az
ószövetségben a szólásra.
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Most tehát maga a Tekintély, a Legfelségesebb
Törvényhozó beszél tulajdon ajkával.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy a
tökéletességnek azok az alapelvei, amelyeket
hegyibeszédjében lefektetett, mélyen vésődjenek
szívembe és valóban az én tulajdon vezérelveímmé
legyenek.

1. "Elöször: szeretett tanítványaihoz külön
szól a nyolc boídogságról , , ."

"Ha valamely felsőbb világból angyal száll
na le hozzánk, emberekhez, s megkérdezné. mi
a legtöbbet érő kincsünk, , . szellemünk mester
műve, nem vezetnénk őt a hatalmas, olajozott
gépek elé .. , hanem felajánlanánk neki a "He
gyibeszédet" és aztán, de csak aztán, néhány
száz kitépett lapját minden nép költészetének.
Mindazonáltal á Hegyibeszéd mindenkor az
egyetlen gyémánt marad, amely tiszta fényben
ragyog a amaragdok és zafirok színpompás
nyomorúságának közepette",

Aki egyetlenegyszer is olvasta a "Hegyi
beszédet" és nem érezte, legalább az olvasás
rövidke perceiben, a hálás gyengédségnek bor
zongását, a torkát fojtogató, kifakadni készülő
sírást, a megsemmisülést a szeretetben, s a
lelkifurdalást, azt a tétova, de izgató szűkség
érzetet, hogy tenni kell oalamit, mert ez a
beszéd nemcsak hang és jel, hanem közeli re
ménység, élő élet minden élőben, jelenvaló
igazság, örökkévaló s mindenkinek szóló igaz
ság. " igen! aki csak egyetlenegyszer olvasta
ezt a beszédet és mindez nem viharzott rajta
végig, " abban nincs semmi, amiért megerde
melné szeretetünket. Az ilyet az emberek sze-
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retete nem kárpótolja mindazért, amit elvesz
tett."

Fontolgassuk:
al Ki mondja ezt a beszédet?
Jézus Krisztus ajkáról árad e szó, ö nyi

totta meg ajkát, az Istenkirály. maga a Böl
cseség, a Tekintély, a Jóság, aki "telve van
malaszttal és igazsággal ....

Ajkáról jön a szó, de Szívéböl forrásozik,
mint ö maga állítja: "Ami a szájból kijön, a
szívből származik.'?"

Azt mondja a nyelve, amivel a szíve telve,
..mert a szív böségéböl beszél a száj","

b] Kikhez beszél?
Elsősorban és egyenesen a "kedves tanít

ványaihoz", akiket csak nem régen válogatott
össze érdemük nélkül, többnyire az alsóbb nép
osztályokból. magasztos hivatásukra. Amik
lesznek, az ö malaszt ja által lesznek. És "mert
szerette öket"," azért külön is oktatja.

Az ö lelki és szellemi kiképzésük amúgy is,
nagy hivatásuknál fogva, több gondot is igényel.

Ámde úgy oktatja tanítványait, hogy a többi
is mind meghallhassa. Okulhassanak, és később
mint pásztoroktól, számonkérhessék az evan
géliumi tökéletességet, amelyre elsősorban ők
hivatottak és kötelesek.

cl Mit tanit az Úr?
Elöször is a nyolc boldogságót.
Hajdanában. mikor Sinai hegyén megadta

az ószövetségnek és minden időknek programm
ját, a tíz parancsot, villámlott, mennvdörgött.
a hegy füstölgött és a föld rengett, Itt, ezen
a másik hegyen, ahol az újszövetség programm
ja hangzik el, nem villámlik, nem mennydörög,
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a föld nem remeg, hanem minden szív csupa
boldogságtól, szeretettől reszket.

A törvény szővegezése is beh más! Haj
danta, a régi törvényben uralkodik a szigorú
"rtedd, ne tedd, mert különben jaj neked!" Itt
meg, az új törvényben állandóan a "boldogok,
boldogok, boldogok" visszhangzik.

Mint balzsam csöpög minden szó az ember
szivek sebére. Ajándék ez az újraszűletö em
beriség bölcsőjébe ejtve. Az örök és Iöldi bol
dogságnak záloga. Igen. a földi boldogságé is!
Ezt kűlön kihangsúlvozza Krisztus, mikor nem
azt mondja, hogy majd egykor boldogok lesz
tek, hanem boldogok vagytok!

A lelkigyakorlatok halhatatlan szerzője a
hegyibeszéd roppant anyagát sasszemmel át
tekintve egyes szempontok alá összegezte.

Igy tesz mindjárt a nyolc boldogsággal is,
amelyet a következő egységes gondolatba fog
lal össze. A meglehetősen nehéz és szigorú
igazságokat, követelményeket az Úr belemárt ja
ugyan a "boldogság" rnézébe, de az egésznek
értelme ez: "Ha valaki utánam akar jönni, ta
gadja meg magát"," tagadja meg természetes
hajlamait s legyen közömbös minden földi
dolog iránt.

Ne kívánja a gazdagságot, kényelmet, a
bőséget, az érzéki örömöket, a békét s a nyu
galmat inkább, mint az ellenkezőjét. Mert aki
nem tud felülemelkedni a mulandó dolgok
kecsegtető vagy ijesztő, vonzó vagy taszító
hatásán, vagyis aki nem tud azokkal szemben,
legalább akarata szerint, közömbös lenni, az
nem alkalmas a Krisztus országának alapítá
sában, terjesztésében és megsailárditásában vele
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résztvenni. Hogy valaki az ő katonája legyen,
éspedig minden körülmények közt megbízható
katonája, az kell, hogy a boldogságát a lemon
dásban, a türésben, a sírásban, az üldöztetés
ben keresse. De azért ne féljen! Nem járt rosz
szul, számításában nem csalódik. Mert szegény
ségért, lemondásért a mennyek országát kapja
kárpótlásul, szelídségéért. türelméért, békesze
rétetéért övé lesz az igazi ígéretlöldje: mint
Isten fia, számíthat a menny örökségére. Majd
odaát letörlik szeméböl a könnyet s tiszta sze
mével meglátja az Istent. Azért boldogok,
nyolcszorta, sőt ezerszerte boldogok, akik az
ö programmját felfogták és annak megvalósí
tására vállalkoznak.

2. "Másodszor: buzdiija őket, hogy úgy
világoskod;ék világosságuk az emberek előtt,
hogy lássák ;ótetteiket és dicsőítsék az Atyju
kat, ki mennyekben uagvon."" [Lelkigy. k.)

a) "Ti vagytok a világ világossága.""
Majd ha kiemelkedtek és kidolgozzátok ma

gatokat a test és vér vonzalmainak alacsony,
ködös légköréből, akkor lesztek méltók, hogy
lia gyertyatartóra kerüljetek s a világnak fé
nyeskedjetek l?"

Mert világoskodnotok kell tanítással, példá
val és oezeiéssel,

Ki nem látja be, hogy ehhez múlhatatlanul
szűkséges az ember felülemelkedése az átlagon.
Mert elvégre a test kívánságai szerint élni tud
mindenki. Az ember méltán többet vár azoktól,
akiktöl tanulni kíván és példát, irányítást akar
venni.

Kell tehát, hogy az apostoli lélek uralma
alatt tartsa mindazt, ami egyrészt az érzékeket

8



csiklandja, másrészt, ami lemondást követel és
az önszeretetet visszariaszt ja,

Minden vágyon és féleimen felül kell tehát
annak emelkednie, aki a gyertyatartóra akar
kerülni és Krisztus apostola akar lenni. E nél
kül kialszik az ő világossága. Pedig az Úr azt
akarja, hogy világoskodiunk.

b] Éspedig úgy, hogy lássák a mi jótettein
ket.

Mert mit használ prédikálni, tanítani, diri
gálni, ha nem látnak minket jót cselekedni.

Mit használ, ha a nyolc boldogságet másnak
hirdetjük, de mi a boldogságót egészen másban
keressük? ,

Az apostolnak tehát szegénynek, szelidneh,
tisztának, türelmesnek, szóval önmegtagadott
nak kell lennie. Mindezt pedig azért:

cl "Hogy dicsőitsék Atyátokat, ki meny
nyekben vagyon."

Mert a gyertyát nem azért gyujtják, hogy
magának ragyogj on, hanem "hogy mindazok
nak, kik a házban vannak, világítson.?" Neveze
tesen pedig Istennek, aki a világosságot ki
gyujtotta. Ez a teremtés első s legfőbb célja.
Ezért osztja Isten a talentumokat. Ezt kereste
egyedül és kizárólag az édes üdvözítő is. Én
sem kereshetek tehát mást. Nem kereshetem
magamat. Aki magát keresi, az nem dolgozik
kegyelemmel és maradandó eredménnyel.

3. Harmadszor az Úr úgy mutatja be ma
gát, mint a törvény befejezőjét, nem pedig át
lépőjét. Megmagyarázza az V-ik és VI-ik pa
rancsot, szól a hamis esküről és az ellenség
szeretetről.' "Én pedig mondom nektek: Szeres
sétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, kik
titeket gyűlölnek, imádkozzatok üldözőitekért
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és rá~almazóitokért. hogy fiai legyetek Atyá
toknak, ki mennyekben vagyon."'·

a) A krisztusi törvényt nemcsak úgy feléből
harmadából. ímmel-ámmal, hanem tökéletesen
kell betölteni.

Ami magát a törvényt illeti, Jézus sokkal
tökéletesebbet kíván, mint amit a zsidó törvény
és a világ követel.

Nemcsak a külső vétkeket tiltja, hanem a
belsöket is, nemcsak a vaskosakat, hanem a ki
sebbeket is. Nevezetesen nemcsak a gyilkossá
got ítéli el, hanem az ellenségeskedésnek min
den nemét is, sőt megparancsolja az ellenség
szeretetet. Nemcsak a bosszút tiltja, hanem el
rendeli, hogy a követ kenyérrel dobj uk vissza.
Nemcsak kárhoztatja a paráznaságot, hanem
megtilt minden tisztátalan gondolatot és kíván
ságot. Nemcsak a hamis esküről nem akar hal
lani, hanem bünösnek nyilvánít minden hamis
és felesleges beszédet is.

Minő isteni tanok, aminőket a világ eddig
még sohasem hallott!

b) A norma, az eszmény pedig, amelyet
Jézus követői elé tűz, egyszerűen elérhetetlen
és így egészen az utolsó leheletig folytonos tö
rekvést és küzdelmet igényel.

"Legyetek tehát tökéletesek. mint a ti meny
nyei Atyátok tökéletes."" Szabadulnunk kell
tehát nemcsak minden bűntől, hanem minden
rendetlen haj lamtól és tökéletlenségtől is. Szó
val olyanok legyünk, mint a mi mennyei
Atyánk. Milyen fenséges minta!

De egyben rnilyen hathatós indítóok is. Hi
szen az ístenfiaknak Atyjukhoz kell hasonlí
taniok.

c) De azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy
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Urunk milyen eréllyel köti tanait és törvényeit
szívünkre.

"Ne gondoljátok, - úgymond - hogy fel
bontani jöttem a törvényt vagy a prófétákat,
nem jöttem fölbontani, hanem beteljesíteni.'?'

Aztán szent emfázissal teszi hozzá: "Mert
bizony mondom nektek (szóval: esküszöm!),
míg elmúlik az ég és föld egy "i" betű vagy egy
vesszőcske sem szűnik meg a törvényből, míg
csak mind be nem teljesedik.'?'

Egyszóval: ígér, fenyeget, szerongat és édes
get az Úr, csakhogy szeretettei tökéletesek, szen
tek és így egykor az égben igen-igen boldogok
legyenek.

"És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket,
álmélkodának a seregek az ő tanításán, mert
úgy tanította őket, mint akinek hatalma van,
és nem mint az ő írástudóik és a farizeusok." ~,

Mi is lélekben, ott az apostolok és tanítvá
nyok közt ülve, álmélkodó lélekkel hallgassuk
az örök Bölcseség igéit, amint az Úr ajkáról
édességgel és erővel áradnak felénk és át- meg
átitat ják lelkünket.

A gyümölcsök pedig, amelyeket ezekböl a
pontokból meríthetünk:

aj a hála és öröm, hogy ilyen Mesternek le
hetünk tanítványai,

b] az epedő forró vágya tökéletesség után.
Ilyen tan! Ilyen norma! Ilyen nyomatékos aján
lás!

ej az erős elhatározás, hogy a keresztény
tökéletességre komolyan törekszünk, amire
egyébként talán hivatásunknál fogva magunkat
kötelezve is érezzük.

Feltételt is teszünk, éspedig valami konkrét
formában. Tárgya lehet a szabálytartás, a szív-

11



tisztaságban való megalkuvás nélküli szigor,
vagy a teljes lélekből való megbocsátás.

Beszélgetés az úrral. Hálálkodunk neki.
Kérjük jófeltételeinkre kegyelmét, áldását.
Aztán elmondjuk, de egészen buzgón a "Mi
atyánkat", amelyre minket Urunk, Szent Máté
szerínt, ugyancsak a "hegyibeszéd" keretei
közt" tanított.

l Mt. 5, 1-16. - ' Szentiványi dr.: A századok
halhatatlan királya. - J Iz. 52, 7. - • G. Papini:
Storia di Cristo. - ' V. ő.: "Példát adtam nektek."
XXXII. Második előgyakorlat. 202. 1. - e V. Ö. Ml.
5, 2. - 7 Lelkigy. k. -' G. Papini: Storia di Crislo.
- u Jn. 1, 14. - 70 Mt. 15, 17. - II Lk. 6, 45. 
" V. ö. Jn. 13, 1. - 1:1 Mt. 16, 24. - 14 Mt. 5, 16.
Lelkigy. k. - ]o Mt. 5, 14. - 18 U. o. 15. _ 17 Mt.
5, 15. - 18 Mt. 5, 44. 45. Lelkigy. k. - re Mt. 5, 48.

cc Ml. 5, 17. - " U. o. 18. - ca Ml. 7, 28, 29.
- ca Mt. 6, 9-13.
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PÜMKÖSD UTÁMI VII. VASÁRMAPOT KÖVETO Hb

II

A HEGYIBESZÉD I

A MYOlC BOLDOGSÁG

HtTFO

Elsö előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg: "Bol
dogok a lelki szegények, mert övék a mennyek
országa."

Második előgyakorlat. A helyszin és jelenet el
gondolása.

"Ha Názáretből északkeleti irányban jön az em
ber, miután néhány óra hosszat sárgás, köves, de
termékeny síkon áthaladt, megpillantja Genezáret
gyönyörü tavának azúr csillámait és a tóból kilépő
Jordán téres völgyét.

Tengernek is nevezik a Genezáreti-tavat, mert
fövényborította partjain kis apály-dagály is mutat
kozik. Délt kivéve, minden oldalról pirosba és
tüzbe játszó, magas, tündöklő hegyek övezik, és
igy naplementekor ezüstbe foglalt azúr csészéhez
hasonlit. Tojásdad idoma tökéletes lenne, ha a déli
végén meg nem nyitná hegyeit, hogy lefolyást en
gedjen a Jordán-folyó kék, tiszta és átlátszó vizé
nek.

Partjait hajdanában tíz város és számtalan na
rancs-, eper-, gránát-, borostyán- és rózsaillatban
úszó tanya és mezei lak diszitette és több rnint
500 vitorla szántotta habjait. Nem volt tisztább
levegő sehol.
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Földi paradicsom volt ez, mondja Flavius József
zsidó író, és örök tavaszt élveztek ott.

..Az Úr Jézus gyakran, mikor a roppant hőség
semmi munkát sem enged Keleten, a tavat szegé
lyező dombok egyikére ült.

És ott, az enyhe árny alatt, a balzsamos termé
szet ölén, felemelte az elméket és szíveket Ahhoz,
ki fölkelti napját a jók és gonoszok fölött.

Beszédeinek egyike, talán elseje, a hegyibeszéd.
nevezetes marad valamennyi között, mind terje
delme, mind tanának mennyei szépsége, mind hangja
miatt. Van benne valami szelíd, csendes, sugárzó,
mint a kelő nap, mint a pitymalló hajnal .....És
megnyitván száját, tanítá öket, mondván: Boldo
gok a lelki szegények, mert övék a mennyek or
szága" ... És elmondja a "nyolc boldogságot". Ez
nagyszerű beszédének nyitánya.

Ezeket az első szavakat, "Nyolc boldogságot"
némi elfojtott, de mély lelkesedés lengi át. Az
lsten új országának mintegyalkotmánylevele ez,
nyolc cikkelyben.

Ha elgondoljuk a világnak akkori állapotát, mi
kor e szavak elhangzottak, ha eszünkbe jut a szegé
nyeknek, gyámoltalanoknak s a hatalmasok könyör
telen keze által összezúzott, eltiport áldozatoknak
tömege, és ha tekintetbe vesszük, milyen önző
volt és maradt az emberi szív ... akkor nem áll
hat juk meg, hogy meg ne csodáljuk e szavak mély
ségét, báját és mennyei alkalomszerűségét. Ha az
evangéliumban csak ez a nyolc szó volna, isteninek
kellene állítanunk. Ezek ragadták ki a világot a
barbárságból. Csak annyiban világosodott fel a
világ, amennyiben ezeket a szavakat megértette s
megsalvlelte. Örömet, békét addig nem élvez, míg
csak majd sikerül ezeket az igéket törvényeibe,
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intézményeibe, szokásaiba beiktatni, mindenekelőtt
pedig a szívekbe bevésnie.'"

l . • BOLDOGOK'·

Csodálatos egy szó: "Boldogság!"
Minden halandó szívnek egyetlen és legfőbb

vágya. Világosan láthatjuk már csak ebből is,
hogy mint Szent Ágoston oly találóan meg
jegyzi, szívünket Isten önmagáért alkotta. Mert
Isten az egyetlen, igazi boldogság. Mikor tehát
boldogság után vágyunk, voltaképen öntudatla
nul vagy öntudatosan Isten után vágyunk.

A boldogság utáni vágy Istennek szívünkön
felejtett pillantása, mint ahogy a búcsúzó nap
sugarát a hegyek csúcsán felejti és azokat be
aranyozza.

A boldogság után törtet minden itt a földön.
A gyermek, amikor játszik, az ifjú, amikor el
hagyja családi otthonát és kilép a világba.
Nincs kunyhó és nincs palota, amelyben a bol
dogság várva-várt, szivesen fogadott és marasz
talt vendég ne volna. Még a haldokló is a bol
dogság reménységébe kapaszkodik a sír szegé
lyén.

Az igazi boldogság Krisztus előtt csaknem
ismeretlen volt.

A pogányság kétségbeesett, mert nem találta
meg. A bölcselők és költők mint elsüllyedt szi
getről, mint elveszett paradicsomról beszélnek
róla.

Ámde jön az édes üdvözítő. Felhangzik
ajkán: Boldogok! boldogok! boldogok! Idegen
szerü, de mondhatatlanul kecsegtetö szó. Ámde
egyben milyen, szinte érthetetlen, amikor leg-
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először a szegényeket nevezi és hirdeti az Úr
boldogoknak.

2. _BOLDOGOK A SZEGéNYEK ,-

Az ókorban a szegényt mindenki megvetette.
A kitűnő lángész, Aristoteles szerint, a leg
nagyobb gyalázat szegénynek lenni. Plátó úgy
véli, hogy a szegényeket a városból és az or
szágból ki kellene kergetni. Hasonlóképen gon
dolkodtak Cicero, Horatius és Virgilius is.
Szinte közmondás volt a régieknél, hogy ember
pénz nélkül, test lélek nélkül, tehát hulla.

Boldogságot hirdetni a szegényeknek való
ságos őrültség volt a pogány füleknek. De még
a zsidó is, nevezetesen a farizeus az "arn haa
reszt", a szegény, műveletlen földnépét meg
vetette, átkozottnak hirdette, amellyel kár szóba
állni, sőt amelyet "szét lehet tépni, akárcsak
a halat". A japánok is bámulva hallják Xaveri
Szent Ferenc ajkáról, hogy a szegények boldo
gok, mikor pedig szerintük ezek még arra sem
méltók, hogy az égbe jussanak. Igy vélekedik,
ha nem is ily kifejezetten és nyiltan, de való
ságban a mai világ nagy része is a szegény
ségről.

És Jézus Krisztus?
Nemcsak boldogoknak hirdeti a szegényeket,

hanem a szegénységet a keresztény tökéletesség
alapkövévé, s az ő követhetése múlhatatlan fel
tételévé tette meg. "Mindaz közűletek. aki le
nem mond mindenről, amije van, nem lehet az
én tanitványom."

És amit a szegénységről csak tanított, azt
példájával is igazolta. Eleven tanúbizonyság
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erre Betlehem, Egyiptom, Názáret, a nyilvános
élet és a Golgota. Amde nem szabad figyelmen
kívül hagynunk, hogy az Úr Jézus a hangsúlyt
a lelki szegénységre helyezi.

3. _BOLDOGOK A LELKlsZEGéllYEK ,

Kik azok a lelki szegények?
al Azok, akik ha van is valamijük. de ettől

szabad és független a lelkük, szívűk. Ilye
nek voltak Abrahám és Jób már az ószövet
ségben. Az első nemcsak vagyonát, de még fia
életét is az oltárra tette,' a másik pedig még
akkor is áldotta az Urat, amikor mindenét el
vesztette.'

b] Lelki szegény az, aki a vagyont nem
tekinti az életcéljának. aki bár küzd az ember
hez méltó élet feltételeiért és szükségleteiért és
megdolgozik azokért, de nem irigyli másoktól
a nagyobb karaj kenyeret j s ha neki kisebb
jutott, ezért nem érzi magát szerencsétlennek.

c) Lelki szegény, aki türelmesen viseli sor
sát, sőt még filléreit is megosztva segíti fele
barátját.

Az evangélium gyönyörű ilyen arcképeket
őrzött meg számunkra.

A türelmes szegényt bemutatja a jobb lator
ban, aki mindenéből kifosztva, azt állítja: IImeg-
érdemeltük ''''

A megelégedett szegényt látjuk a szegény
Lázárban, aki a dúsgazdag ajtajánál bár kér,
de nem fenyegetődzik.'

A bőkezű szegényt bámuljuk s megszeret jük
a szegény őzvegyasszonyban, aki Jézus szava
szerint jószívvel adott két fillérjével minden
kinél többet áldozott.'
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dl De lelki szegénynek tartjuk méltán a
szerényt, igénytelent és alázatosat is, amilyen
volt pl. Szent Bonaventura, akinek akkor hoz
ták a magas pápai kitüntetést, amikor éppen a
konyhában teljesített szolgálatct. "Akasszátok
oda a szögre, - szólott - ráérek vele akkor
is, ha ma jd megfőtt a leves." Ezekkel szemben
állnak az evangéliumban annyira megfenyegetett
"gazdagok".

al Az élvezetvágyó gazdagok, akiket Jézus
a tékozló fiúról szóló paraboláj ában fest meg
mesterien;'

b] a számító gazdagok, akik tömik a csűr
jüket és éléskamrájukat, aztán kezüket dör
zsölve, boldogan mon-logatják: "Én lelkem, van
sok javad, sok esztendőre eltéve; nyugodjál,
egyél, igyál, élvezd az életet!'?" S közben el
felejtik, hogy van Isten is, van lelkük is, van
halál is, van pokol is! ...

cl a kőszívű gazdagok, akik dőzsölnek, bi
borba, bársonyba öltöznek s a kapuj uknál ku
porgó szegény Lázárokról megfeledkeznek."

4. oMltRT BOLDOGOK A LELKI SZEGÉNYEK 'o

a) A lelki szegény mentes mindazoktól a
kísértésektöl, amelyeket a gazdagság szinte
szűkségképen hoz magával. A gazdag ugyanis
egyrészt nagyhamar elpuhul, vagy másrészt
könnyen keményszívű és irgalmatlan lesz. A
szegényt viszont az elpuhultságtól megőrzi a
munka, és a keményszívűségtől pedig a tulaj
don élettapasztalata. Mert tudja, hogy rni a
nélkülözés, hamarabb osztja meg a még sze
gényebbel kenyerét. Igaz mondás, hogy a sze-
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gény nem a gazdagoktól él, hanem a szegények
töl.

b) A jámbor, vallásos életnek is, - nem
ugyan a nyomor, amely egészen Isten szándékán
kívül van - hanem a szegénység sokkal termé
kenyebb talaja, mint a gazdagság. Erre nézve
mondja a Próféta: "Megpróbáltalak a nyomorú
ság kemencéjében."" A szegénység nagy erény
iskola.

c) A szegényekben több a szívbeli megelége
dettség, mint a gazdagokban. Ritka ember tud
ugyanis úgy gazdag lenni, hogy ne legyen rab
szolgája a vagyonának. A rabszolgaság pedig
keserü kenyér. A gazdagnak ugyanis igen sok
az igénye, vágya. Mindíg több, mint amit ki
tudna elégíteni. Éppen azért elégedetlen, sőt
sokszor életúnt. Aztán, hány gazdag szinte kop
lal, nehogy egyszer éhenhaljon. Nélkülöz, hogy
a nevető örökösökre többet hagyjon. Mennyivel
okosabb volna, ha a jó Isten takarékpénztárába
rakosgatná ... vagyis, fölöslegéből a jótékony
célokra adogatna ...

Ezer ilyen gondról és aggodalomról nem tud
a szegény. Szent Ferenc könnyekkel a szemé
ben adott hálát, ha száraz kenyeret fogyaszt
hatott és aztán az útmenti hűs forrás vizéből
ihatott.

d) A szegénység aztán a nagy tettek szű
lője. A jó és erős bor a kemény, köves talajban
nőtt vesszőri terem.

A gazdag szűlök gyermekeiben többnyire
kevés az ambíció, hiszen nem szorulnak arra,
hogy magukat nagyon törjék, zúzzák. Miért is
nagy tudósok, művészek, Ieltalálók, építészek
stb. többnyire lelki szegénység szűlöttei. Sőt
maguk a gazdagok is a szegényekből lesznek,
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míg ellenben a gazdagok elszegényednek, tönk
re mennek.

e) A szegénység tette és teszi műveltté és
boldoggá a világot. A keresztény kultúra a maga
megbecsülhetetlen javaival a szegény apostolok
és utódaik ajándéka. A szegény szerzetesek vol
tak a művelődés és boldogulás úttörői. Ma ís
többnyire ők azok a missziókban. A szegénység
nyitotta és tartotta fenn az iskolákat, kórháza
kat és az irgalom ezer művét.

A szegénység kötözi azokat a sebeket, ame
lyeket a gazdagság ejtett, a szegénység törli
a gazdagság által fakasztott könnyeket.

Beszélgetés az Úrral. Tehetjük ezt Assziszi
Szent Ferenc szavaival: "Ime, Uram Jézus,
hogy a szegénység mennyire az erények király
nője. Hiszen. hogy azt eljegyezzed, magad is
azért szállottál le a földre.

Ettől, mint anyától származnak számodra a
tökéletesség gyermekei.

A szegénység, a te jegyesed, hitvesed, lám,
minő hűséggel ragaszkodik hozzád. Már a szü
letésedkor az istállóban várt reád. Aztán kí
sérőd volt minden lépten-nyomon. Pihenőpár
nád és fegyverhordozó d volt a megváltásunkért
vívott harcokon. Mikor mindenki cserben ha
gyott, egyedül a szegénység-királynő az, aki
hűségesen kitartott melletted. Sőt, mikor a ke
reszt magasán már Édesanyád sem ölelhetett
át, a szegénység még bensőségesebben szorított
szívére, mint bármikor azelőtt. Jegyesed karja
közt leheléd kí lelkedet. Temetésedről is Ő
gondoskodott. hiszen mástól kérte kölcsön a
sírt, amelyben szent Tested nyugodot]. Fel
támadásodban is melletted volt. Hiszen a sírod-
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ban mindent hátrahagytál, amit csak a világtól
kaptál.

Végül a világon pecsétként hagytad a sze
génységet, hogy azokat, akiket a tökéletességre
kiválasztottál, vele megjelöld. Azt akartad,
hogy ők is azon az ösvényen jussanak az égbe,
amelyen te jártál.

J ófeltételt is formálok. Nevezetesen, ha fo
gadtam a szegénységet, ám hozzá a gyakorlat
ban is hű maradok. Nevezetesen a független
ségről a földi dolgok használatában, sorsom
intézésében s minden fölöslegesről szívesen le
mondok. Szeretettel viselem a szegénységnek
egynémely érezhető hatását is. Ha pedig a
világban élek, sőt bizonyos viszonylagos jólét
tel is rendelkezem, akkor a többre, a kényel
mesebbre törekvő vágyaimnak önként szárnyát
szegem ...

Ha szegény vagyok - bár a jobb módra
okosan, mérsékelten törekedhetem, de sorsom
ban magamat szerencsétlennek egyáltalában
nem tartom, nem érzem, sőt inkább az Úr Jézus
dédelgetett gyermekének. Hiszen nekem szól
elsősorban az ige; "Boldogok a lelki szegények!"

, Mt. 5, 3. - ' V. ö. Poudaud: Kereszténység és
korunk. II. - 3 Lk. 14, 33. -' Gen. 22. - ' Jób
1, 21. - " V. ö. Lk. 23, 41. - -t Lk. 16. - ' Lk.
21, 1-4. - u Lk. 15. - 10 Lk. 12, 19. - n Lk. 6.
24. - " Iz. 48, 10.
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PUMKÖSD UTÁMI VII. VASÁRMAPOT KÖVETO HÉT KEDD

III

A HEGYIBESZÉD II

A MYOLe BOLDOGSÁG

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg: "Bol
dogok a szelídek, mert ők lesznek birtokosai a
Iőldnek."

Második előgyakorlat, mint az előző elmélke
désben.

Harmadik előgyakorlat:Kérem az Urat, a szelíd
és alázatos Szívűt, tegye szívemet az övéhez ha
sonlóvá.

l. MI A SZELIDSÉG !

A szelídség az az erény, amely elfojtja és
kizárja a rendetlen haragot és megóvja lelkün
ket a rendetlen szomorúságtől, amikor türni
valónk akad.

Nem feladata tehát a szelídségnek minden
haragot leszerelni. Mert van szent és igazságos
harag is. Mikor bűnt, igazságtalanságot látunk,
akkor haragudnunk nemcsak szabad, hanem
kötelesség is. Hiszen a harag magában véve
szent és egészséges indulat, amelyet t. i. a rossz
vált ki a lelkünkböl. A harag csak akkor bűn,
ha igazságtalan és túlságos. És éppen a szelíd
ség hivatott arra, hogy még az igazságos harag
nak túlságait is elsímítsa.
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A szelídség gyakorlatai pedig a következők:
a) Az indulathullámok oly mérvű lecsende

sítése, hogy a harag sem az arcunkon, sem tag
lejtésünkön ne mutatkozzék. Ez már nagy ön
uralmat tételez fel és szép erényt, ha ez maga
sabb indító okból, főleg Isten iránti szeretetből
történik. A világ fiai sokszor bizony ebben túl
tesznek rajtunk, de csupa diplomáciából és ha
szonlesésből. Miért is ne tennők mi ezt Isten
iránti szeretetből?

b) A nyájas és barátságos érintkezés má
sokkal. Hangunkból modorunkból igyekezzünk
mindent kiküszöbölni, ami sértő, bántó másokra
nézve. Lehetőleg mondjuk másnak azt, ami őt
kielégíti.

c) Necsak ne adjunk helyet a bosszúnak és
megtorlásnak, hanem rnint édes üdvözítőnk bi
zonyos szónoki túlzással hirdeti:

"Ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki
megüti jobb orcádat, fordítsd oda neki a má
sikat is l"

Szellemesen jegyzi meg erre Papini (Storia
di Cristo): "Az embernek három módja van a
bántalomra megfelelni: a bosszú, a menekülés
és a másik arc odanyujtása. És az egyetlen he
lyes megoldás mégis csak ez az utóbbi, bármily
nehéznek, sőt abszurdumnak látszik is. Mert
ütést ütés sel viszonozni annyi, mint elfogadni
a bántalmazónak alapelvét, elismerni, hogy
olyanok vagyunk, mint ő. Meneküléssel felelni
annyi, mint megalázkodni előtte és kitartásra
buzdítani, sarkantyúzni. A józan ész szavaival
felelni a nekivadult dühöngönek: kárbaveszett
fáradság. Ellenben a másik arcot is odatartva,
az elfogadás gesztusával felelni, odanyujtani a
kebledet annak, aki megütötte a válladat, ezret
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adni annak, aki százat akar rabolni tőled, három
napig szenvedni attól, aki egy óráig akar gyö
törni téged. látszólagos hitványsága ellenére is,
hősies cselekedet. Olyan rendkívüli, hogy isten
ségének elviselhetetlen fenségével lebírja a
nekidühödött pofoszkodót. Csak az győzheti le
ellenségét, aki legyőzte önmagát. Csak a szen
tek tudják legyőzni a farkasokat. Csak aki át
formálta a tulajdon lelkét, csak az formálhatja
át testvérei lelkét és cselekedhet akként, hogy
a világ mindenki számára kevésbbé fáj dalmas
legyen."

2. KIKKEL UIMBIH LIGVÜHK SZELIDEK

AJ Felebarátainhkal szemben.
Részint bennünk, részint kívülünk levő okok

ból nincs felebará tunk, aki szelídségünket és
türelmünket ne igényelné.

a) Vannak elöljáróink, akik nem mindíg
gondolkodnak s intézkednek úgy, amint mi azt
jónak és helyesnek ítélnők. Természetünk nyom
ban haj lik a lézongásra, és ha talán szót foga
dunk is, de csakis azért, hogy magunkat a
további kellemetlenségektőlmegóvjuk s ezt ta
lán hangunkkal vagy mozdulatainkkal kifeje
zésre is juttatjuk.

b) Vannak aztán alárendelt jeink, akik vi
szont nem akarják vagy nem tudják eltaláini
a mi gondolatainkat és sokszor mintha csak
következetesen az ellenkezőt cselekednék. Mire
aztán felébred bennünk a természetes büszke
ség és vétünk a szelídség ellen.

c) Végül vannak társaink, akikkel szintén
szűkségűnk volna szelídségre és türelemre. Sőt
nincs senki a világon, akivel hosszasan együtt
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laknunk, müködnünk lehetne a nélkül, hogy
szelídségre és türelemre szűkségünk ne lenne.
Ha nincs meg bennünk a szelídség, nemcsak
számtalan erényalkalmat szalasztunk el, hanem
lelki életünk a háborgó tengerhez hasonlatos,
amelyben Isten képe nem tud letükröződni.

Ámde hogyan szerezhetjük meg felebará
tainkkal szembell a szelídség erényét?

Először is legyünk arról meggyőződve, hogy
ez nem megy egyszerre, hanem hosszú, kitartó
munkának rendkívül értékes eredménye. Neve
zetes eszközök erre a) az elmélkedés.

Napi elmélkedésünk tárgyául sokszor vá
lasszuk a türelem és szelídség erényét, amint ezt
főképen az üdvözítő élete, példája remekül fel
tünteti.

Hiszen ő maga iskolájában erre helyezi a fő
súlyt, amikor hangoztatja:

"Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és
alázatos szivű.""

Már a Próféta kiemeli Urunknak ezt az oly
jellemző tulaj donságát: "Nem kiált ő, szava
nem hallatszik az utcán; a megtört nádszálat
össze nem zúzza s a füstölgő mécsbelet ki nem
oltja",' hanem annak a füstjét - ha mégoly
fojtogató is, elviseli.

De íöképen a szenvedésben volt Urunk
utolérhetetlenül szelíd, úgy viselve magát, mint
a szelíd bárány, amely nyírói előtt nem nyitja
meg száját.'

,3) Sokszor Iontolgassuk, hogy mily hasz
nos, szűkséges számunkra a szelídség, s meny
nyire méltányos, hogy ebben az értünk szenvedö
édes Megváltót utánozzuk.

r) Jó, ha alkalmas jelszót is választunk
magunknak ez ügyben. Néri Szent Fülöp pl.
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amikor szelídségét megpróbáltak, azt szokta
mondani:

"Mily jó Uram, hogy megalázott engem."
Szalézi Szent Ferenc pedig:
"Azt a kelyhet, amelyet oly jóságos Atya

nyujt nekem, vajjon ne igyam-e ki?"
<5) Készüljünk aztán már reggel azokra a

lehetőségekre, amelyek szelídségünket napköz
ben kipróbálhatják. "Az előre látott nyilak 
mint Szent Gergely pápa szépen mondja - nem
sebeznek annyira."

E) I tt is, mint minden erényben, ima nélkül
alig boldogulunk. Tehát a buzgó könyörgés és
állandó újrakezdés!

B) Szelídnek kell lennünk önmagunkkal
szemben is.

Hiszen a szelídség a szeretet megnyilatko
zása. Ámde nemcsak felebarátunkat, hanem és
elsősorban önmagunkat is szeretnünk kell,
ahogy ezt Jézus rendeli: "Szeresd felebará to
dat, mint tennenmagadat."•

Sőt az önmagunkkal való szelídség és türe
lem voltaképen a másokkal való szelídség és
türelemnek iskolája.

Bánjunk tehát magunkkal is szelíden, ami
éppen nem zárja ki a szent szigort és az ön
megtagadás szellemét, ami a legnagyobb s leg
okosabb szeretet önmagunk iránt. Ennek a sze
lídségnek magunkkal szemben a módban kell
megnyilvánulnia. Nevezetesen türelmesek és
szelídek vagyunk magunk iránt, ha

al kísértések idején nyugalmunkat megőriz
zük. Nemcsak búsulnunk és nyugtalanítanunk
nem szabad magunkat ilyenkor, hanem meg is
kell köszönnünk Istennek, hogy ilyen jó alkal-
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mat adott hűségünk beigazolására és érdemek
gyü jtés ére.

b) Ha pedig hibáztunk, bár azt nagyon kell
sajnálnunk. de nem azért, mert ez reánk is kel
lemetlen, hanem azért, mert a jó Istent sérelem
érte. B. P. Colombiére-el még mellette örülhe
tünk is, hogy alkalmat adtunk az Úr Jézusnak
legszebb passziója betöltésére, ami az irgalom,
a bocsánat, a hiba jóságos letörlése, lemosása
szentséges vérével.

c) Ne békétlenkedjünk és ne zaklassuk az
tán magunkat, ha imánk száraz és vigasztalan.
Nézzünk kissé utána, vajjon nem mi vagyunk-e
annak okai szétszórt és kevésbbé önmegtagadott
életünkkel. Amennyiben okot magunkban nem
találunk, várjuk türelemmel, mint Noé a bárká
ban, a majd visszatérő vigasz olaiágát.

d) Ne nyugtalanítsuk magunkat akkor sem,
ha látszat szerint nem haladunk a tökéletesség
útján úgy, ahogy azt szeretnök, Mi tegyük meg
szelíden a magunkét, a többit bízzuk az Úr ke
gyelmére. Teljesítsük csak rendes, magunk elé
tüzött teendöinket tovább is nyugodtan. "Ha
egyik lábunkat a másik elé tesszük, - mondja
Szalézi Szent Ferenc - előbb-utóbb célt érünk."

Az önmagunk iránti szelídség főleg két édes
gyümölcsöt terem: a lelki békét és a szelídséget
s türelmet mások iránt is.

Génuai Szent Katalint tartják emez erény
védőjének. Kérjük tehát öt, hogy közben
járása által kapjunk az önmagunkhoz való sze
lídséghez kegyelmet.
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C) Szelídek és türelmesek legyünk végül
még a jó Istennel szemben is.

Mert még a jó Isten is megpróbálja türel
münket és szeltdségűnket.

Megpróbálja a lassúságával. A lassúság a
Teremtőnek egyik legjellemzőbb vonása és hol
is lennénk mi, ha ez nem így volna?' Isten
lassú, mert örök s nincs oka sietni. Mi sietünk,
mert életünk rövidke. Ebből aztán okvetlenül
türelempróba támad. A kegyelmet siettetni akar
juk és az nem siet. Nőni, fejlődni akarunk a
tökéletességben, és alig növünk annyit, mint a
hatalmas tölgy az év folyamán. Rettenetes oly
kor ez a lassúság l Nincs egyéb hátra, mint sze
líden tűrni és várni.

De kipróbálja Isten szelídségünket rejtett
ségével is. A Próféta Istent titokzatosnak, rej
tettnek nevezi.' Csakugyan az. Hacsak valami
jeiét adná, hogy a szenvedésben, kísértésben
velem van, és kegyelmét el nem vesztettem, mi
lyen vigasztaló volna reám s könnyű volna a
helyzetem. De Isten nem teszi meg. És így egész
életem rejtély. Olykor felvillan vigasztaló arca
lelkemben, de mielőtt meggyözödném, hogy
valóban ő az, s lelkembe véshetném arcát, máris
megint a felhők mögé rejtőzik, mint az elő-elő
bukkanó hold a borús éjtszakákon. A lelki élet
ben mind beljebb csalogat, és mikor már nem
egy áldozatot hoztam érte, mintha csak szigorú,
rideg arccal azt kérdezné: Mit keressz te itt?
ki hívott ide téged?

Mikor éppen nem várhatnám, becéz és gyen
géden mulat velem, máskor meg szinte szán
déktalan hibáimért aránytalannak látszó sz i-
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gorral vesz elő engem. "Bizony, titokzatos Isten
vagy tel""

Mindebből csak az látszik, hogy Isten utai
sokkal magasabbak, semhogy emberi okosság
azokat felérhetné ésszel. Nincs tehát egyéb
hátra, mint Istennel szemben is kitartó szelídség
és türelem. És csaknem minden hibánknak itt
a forrása. Elvesztettük szelídségünket és türel
münket a jó Istennel szemben.

Orvossága ennek az Úr szent félelme, ame
lyet a Szentlélek közöl a lélekkel. Nem szolgai,
hanem gyermeki félelem ez, amely retteg Istent
megbántani, söt vele a legkisebben is ellen
tétbe helyezkedni. Ez a szent félelem őrzi meg
bennem a függésnek és várakozásnak érzetét.
Igen! Várnunk kell Istent szent szelídséggel és
türelemmel. Várnunk kell reá akkor is, ha szél
vész dühöng, villámlik és mennydörög. Várnunk
kell reá, mert ö azokhoz jön, akik várnak reá.
Ha aztán jön és hív, menj utána. Lassan, gyor
san, egyre megy, csak vele maradj! Kövesd öt
tisztelettel, csendben, hallgatva és célhoz vezet
téged!

3• •MERT OK LESZNEK BIRTOKOSAI A FÖLDNEK"9

Ez a föld, amelyet az Úr a szelídeknek ígér,
először is

a) a mi tulajdon lelkünk földje. Ha a szelíd
ség olaját önt jük szívünk viharra annyira haj
lamos tengerére, és ezt gyakran, szinte meg
szokottan tesszük, akkor bekövetkezik reánk az
állandó béke és derű, amelyet a szenvedélyek
alig tudnak már m~gingatni. És ebben a derült
szívben majd Isten hallatja édes szavát: "Meg
tanítja útjaira a szelídeket.':"
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b) De meghódítj uk az emberi szívek biro
dalmát is. Bámulatos a szelídségnek vonzó, ható
ereje, Azért mondotta egy Szentatya: "Semmi
sem oly hasznos, mint ha az embert szeretik."
Főleg azoknak hasznos, sőt szükséges ez, akik
apostoli pályán vannak.

Viszont nincs nagyobb akadálya a lelkek
kel való érintkezésnek, mint a haragos, kellő
szelídséget nélkülözö természet. Jól mondja
Szalézi Szent Ferenc: "Egy csepp mézzel tőbb
legyet lehet fogni, mint egy akó ecettel."
Ki is érezné magát jól és otthonosan a vulkán
tövében, amely folyton lávafrőccsel fenyeget?
Minden józan ember tisztes távolba húzódik
tőle.

Szépen mondja a Bölcs: "Fiam! Végezd dol
gaidat alázatosan (szelíden), akkor emberi di
csőségnél is jobban szeretnek. "11

c) A szelíd előbb-utóbb minden akadályon
áttör és minden nehézségen diadalmaskodik.
Szépen mondja Papini: "A szelídek hasonlato
sak a vízhez, amely szelíd, nyugodt, minden
elől kitér, de lassacskán elnyeli, némán meg
támadja és nyugodtan elporlaszt ja évek türel
mével a legszörnyűbb kősziklákat is." (Storia
di Cristo.]

d) Végül a szelídeké az örök haza, az igazi,
minden jó léleknek szánt ígéretföldje. Az Úr
J ézus itt bizonnyal azokat az ígéreteket erősíti
meg, amelyeket az Úr elsősorban ugyan a földi
ígéretföldre, Palesztinára, de azon keresztül a
messiási országra tett, amelynek a menny a
célja és koronája ... "Annak boldogságet élvez
majd a lelke, és ivadéka örökli a földet.""

Beszélgetés az Úrral. Fohászkodom a Szent
lélekhez, aki a galamb képét megjelenésében
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azért választotta, mert szereti a tisztaságot és
szelídséget. Kérem öt, töltsön el engem is
szellemével. Kérem azután az isteni Bárányt
is, aki szintén kedvelt erénye miatt viseli ezt
a szép nevet: "Bárány", De Tehozzád is, meny
nyei Atya, folyamodom, aki "fékezed hatalma
dat, enyhén ítélsz, és nagy kimélettel igazgatsz
mínket"." Mennyivel inkább kell nekem tehát így
bánnom Felebarataimmal.

Mindjárt jófeltételt is teszek, Sokszor em
legetem ma és ismételten elmondom a kedves
imafohászt: "Szelíd és alázatos szívű Jézus!
alakítsd szívemet a te Szíved szerint!" De aztán
utánzom is a szelíd, isteni Szívet, figyelmes,
gyengéd és szolgálatkész leszek mindenkivel
szemben.

1 Mt. 5, 4. - a Mt. 5, 39. - a Mt. 11, 29, 
• Iz. 42. 2-4. -' V. ö. Iz. 53. 7. - ' Mk. 12, 31. 
, V. ö. Iz. 45, 15. - s U. o. - • Mt. 5, 4. - 10 24.
zsolt. 9. - 11 Jézus, Sir. f. 3, 19. - " 24. zsolt. 13.
- ra Bölcs. 12, 18
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PÜNKÖSD UTÁNI VII. VASÁRNAPOT KÖVETO Htr

IV

A HEGYIBESZÉD III

A NYOLC BOLDOGSÁG

SZERDA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg: "Bol
dogok, akik sírnak, mert ők majd vígasztalást
találnak."

Második előgyakorlat, mint az előző elmélke
désben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Úrtól azo
kal a könnyeket, amelyeknek vigasztalás van
ígérve.

l. MI ÖRÖMRE SZÜLETTÜNK

Az öröm utáni vágy a szeretet mellett a
leghatalmasabb szenvedélye szívünknek. Amint
nem élhetünk szeretet nélkül, úgy öröm nélkül
sem.

Azért mindenki örülni akar: a király, a
koldus, a gyermek, az ifjú és az aggastyán egy
aránt. Ez már az emberi szív szent joga és
szükséglete.

Azonban mióta "a bűn bejött a világba",'
az öröm csak ritka vendég lett. A monda sze
rint a paradicsomból kiűzött embert néhány
örömsugár ugyan elkísérte, de nem tudta, hogy
hol telepedj ék le. Végre az ártatlan gyermek
szivében talált menedékhelyet.
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A pogányság története voltaképen az álok
nak és fájdalomnak diadalútja. Csak Krisztus
születésével kezd újra pirkadni az öröm haj
nala. Már jászola felett örömet hirdetnek az
angyalok," s vele csakugyan az öröm tartja
megint bevonulását a világba. Mindenki örül,
aki csak vele érintkezésbe lép. Örülnek szülei,
a pásztorok, a három királyok. Örül Simeon,
mikor élete alkonyán szívére ölelhette az új
élet hajnalát. örültek Neki a gyermekded lel
kek, de a tékozló fiúk és Magdolnák is. Örült
egész Jeruzsálem, amikor virágvasárnapján
pálmákat lengetve fogadta. Há t még feltáma
dása után mily öröm volt Jézussal találkozni!

Az öröm Isten gyermekeinek öröksége, ame
lyet Jézus szerzett vissza és a Szentlélek önt
a szívekbe. Tapasztalták ezt főleg a szentek.
Igy Szent Lucáról az van feljegyezve, hogy az
öröm olajával volt felkenve. Megértették ezek
és magukon meg is valósították a Szentlélek
igéit: liA szívbeli öröm: élet az ember számára
és ki nem fogyó, szent kincs ...•

2. MltRT KELL MtGIS SIRIlUllK I

Az örömre született emberiség sír! A fáj
dalom ugyanis mint hatalmas fejedelem ural
kodik ezen a világon. A szenvedés minden
testbe, lélekbe beleszúrja fulánkját, legyen az
szegény vagy gazdag, gyenge vagy hatalmas.
Már a gyermek bölcsője felett virraszt. A
leánynak, midön a szerelem koszorút nyujt, a •
fáj dalom is belefonj a töviseit. A férfinak szét
tépi reményeit. A testet meggörnyeszti. beteg
ágyra veti. A fájdalmat aztán a halál koro
názza be. Nincs olyan zár, amely elég erős
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volna vele szemben. Behatol még az uralkodók
palotáiba is. Olykor királyi palástba öltözik
s koronával ékíti fejét. Némelykor a fejedelem
maga nem egyéb, mint megtestesült fájdalom.

Szóval a fájdalom az örökség, a hozomány,
amelyröl senki emberfia le nem mondhat. Sem
kultúra, sem tudomány, sem művészet elöle
menedéket nem nyujthat.

Miért is van ez Így?
al Elöször is azért, mert teremtmények

vagyunk. Egyik alkotó elemünk a test, amely
törékeny, táplálékra szorul, fogy, kopik, oszlik,
pusztul. Innen a fáj dalom. Igy lett volna ez
már a paradicsomban is, ha Isten ott az élet
fájának gyümölcseivel nem ellensúlyozta volna.
De még az édenben sem volt teljes a béke. Az
ember még ott sem volt végcéljánál és epesz
tette a szeretet Isten után. Ez az epesztő sze
retet ösztökélte már ott az embert, hogy dol
gozva és imádkozva érdemelje meg az eget.

b] Hozzájött aztán a bűn, amely gyermeké
vel, a fájdalommal valamennyiönkre átörök
lödött.

Azóta tövist és bogáncsot terem számunkra
a föld' s az öröm már csak szívünk szegélyét
érinti, mint az alpesi alkonypír, amely rózsa
színűre festi az ormokat, mikor a nap már
régen mögéjük bukott.

A paradicsom bezárult számunkra. Min
denki érzi ezt. Azóta a nevetés fájdalommal
vegyűl és az örömnek gyász a vége"

cl Az általános fájdalom-örökséget kiki
még saját bűneivel is böven gyarapíthat ja s
tevékenven közreműködik, hogya föld csak
ugyan siralomvölggyé váljék számára.
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Miért is van ez így? Ezt kérdi az emberi
ség kezdettől fogva máig. A pogány világ erre
nézve hallgat és még a legbölcsebbjei is adó
sok maradnak a megnyugtató felelettel.

Seneca azt állítja, hogy még a legvidámabb
s legszerencsésebb élet is csak tragédia, amely
fájdalommal, aggodalmakkal és halállal vég
zödik és a sír a záradéka. "Leg jobb nem szü
letni, - mondja a görög költö (Sophokles) 
de ha már szűlettünk, legjobb mielöbb meg
halnunk." Homeros szerint pedig a föld csúszó
mászó lényekkel van tele, amelyek közt a leg
szánalomraméltóbb az ember.

Beh másként tanít az Úr Jézus!
Ö sohasem beszél kétségbeesésről. vigaszta

lanságról, hanem arra oktat, hogy még a szen
vedés méhéböl is örömet lehet kiaknázni: "Bol
dogok, akik sírnak, mert ök majd vigasztalást
találnak."

Ugyanis az Úr Jézus tanításával és példá
jával rámutat elöször arra, hogy miért érde
mes sírnunk, hogy vigasztalásra méltán szá
míthassunk.

a) Sírásunknak. gyászunknak elsö méltó
oka legyen: a bűnös voltunk.

Mert a könny, a szenvedés a bűnnek zsoldja.
Bűnösök vagyunk, adózzunk tehát vele!

A világ persze a gyászt megveti. mert a
bűnt bűnnek el nem ismeri. A világ elött a bűn
a természet szükséglete, elkerülhetetlen gyen
geség, söt örömforrás. Arról, hogya bűn a
végtelenűl szent, jó és igazságos Istennek sé
relme, a világ tudni sem akar. Talán már volt
idő, mikor az ilyen vakok közé tartoztunk mi
is. De jött a ke~yelem, talán viharos alakban,

3' 35



talán villámcsapás módjára. A ködöt, a felhőt
szétszórta és mi tudatára ébredünk rettenti)
felelősségünknek. Mi a legszentebb, legjobb és
legigazságosabb Isten dicsőségén ejtettünk a
bűn által csorbát. Ekkor aztán fellázadunk a
saját gonoszságunk ellen és gyászba borulunk
önmagunk felett. És ez jól van így. A keresz
tény életnek voltaképen folytonos bűnbánatnak
kellene lennie. Nézzük a Szenteket! Valamennyi
vezekel kisebb-nagyobb botlása miatt. Vala
mennyi azt rebegi a hős Makkabeussal: "Jobb
nekünk nem élnünk, mint látnunk szentélyünk
(lelkünk) pusztulását l'"

Ez a gyász, hogy Istent valaha megbántot
tuk, ne legyen amolyan futólagos, hanem az
egész életre kiterj edő, amilyen Dávid királyé
volt, aki örökre klasszikus bűnbánati zsoltá
rában zengi: "Gonoszságomat elismerern és
bűnöm előttem van sziinielen," Ilyen volt a
hagyomány szerint Péter apostolnak és Mag
dolnának gyásza, bánata is.

Ez a bűnbánat nyomja rá bélyegét minden
cselekedetünkre. Szent Ágoston óva int, ne
hogy valaki meghaljon bűnbánat nélkül. Ha ez
a bűntudat egyrészt nyomasztólag hat is ránk,
de másrészt szelíd és nyugodt boldogsággal
párosul, mert rnegszerzi a biztos tudatot, hogy
"a töredelmes, alázatos szívet, Isten, nem ve
ted meg"."

b) Másik rokon oka a keresztény örökös
gyászának annak tudása és látása, hogy mily
csúnyán, rosszul bánnak az emberek a jóságos
Istennel és mily végtelenűl hálátlanok iránta.
Jézus is sokat sírt e rniatt, nevezetesen az
olaj fákhegyi imaóráiban. Mi sem lehetünk ez-
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iránt közömbösek. Jézus Szent Szíve tisztele
tének éppen az a főcélja: Isten engesztelése
a rengeteg sérelem miatt, amelyet tapasztal a
világ részéről. Szeritéletű P. Ginhal S. J. egy
szer gyászhírt kapott hazulról. Száraz szemek
kel vett róla tudomást. Társai azt rnondották,
hogy nincs szíve. De még aznap, mikor az ut
cán csúnya káromkodást hallott, hosszan sí
ra tta Isten sérelmét.

cl A harmadik ok, amely méltán fakaszthat
könnyeket, mondhatjuk édes könnyeket, ez a
részvét Krisztus drágalátos szenvedéseiben.

A szentek életében mily megható példákat
találunk erre! Ó, mily jól eshetnek az Úr Jé
zusnak ezek a könnyek, amelyeket az íránta
való tiszta szerétet fakaszt! Vajjon nem felel-e
ezekre vigasszal, aminőt csak az ismer, aki
már ilyesmit maga is tapasztalt.

3. HOGYAN SIR1UNK!

Ha azt akarjuk, hogy könnyeink öröm
virágokat fakasszanak, bizonyos komoly, de
nem pesszimísztikus életfelfogásra kell töre
kednünk. Ezt szerzi meg nekünk az a tudat,
hogy itt a földön nincsen állandó házunk,
"örök lakásunk", mi itt csak átutazók, vándo
rok vagyunk. "Níncsen ítt maradandó városunk,
hanem a jövendőt keressük.'?' "Az odafent
valókat keressük, ahol Krisztus vagvon.?"

Ez a tudat sohase hagyjon el minket. Akkor
sem, ha reánk mosolyog a szerencse, de akkor
sem, ha az elhagyni látszik bennünket. Hiszen
úgyis mindent itt kell hagynunk, éspedig rö
videsen! Csak az örökkévalóság dolgai az iga
zán kívánatosak, de viszont félelmetesek is.
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Igaz ugyan, hogy ez a tudat bizonyos szerit
gyásznak fátyolát borítja reánk, de ennek a
fájdalomnak van megígérve a vigasztalás.

Ez a gyász ugyanis nem engedi, hogy lel
künk gyökereit túlságosan a mulandókba mé
lyessze ... de meg is könnyíti, hogy azokból
kiszabaduljunk. Hiszen tovább kell utaznunk.
Ha az otthonába siető vándort szép tájakon
árnyas, lombos pihenőhelyekkel kínálják meg,
ha le is ül, de hamar felkel és búcsúzik, mert
tovább kell mennie, Ha vidáman mulató társa
ságra akad, hiába tartóztatják. Megy tovább,
haza!

Ezt a szent honvágyat sokszor szemünkre
vetik nekünk, katolikusoknak a másvallásúak
Pedig ezzel csak azt ismerik el, hogy bennünk
él a törekvés az örökkévalók után. Nem he
lyes-e ez? De mi eme epesztő vágy miatt nem
panaszkodunk, mert édesnek találjuk azt.

Mi érezzük közben, hogy: "Boldogok, akik
sírnak, mert ők majd vigasztalást találnak.""

Hiszen mi tudjuk, hogya mi szornorú
ságunk hamarosan örömre változik. "Bizony,
bizony mondom nektek, hogy ti majd sírtok és
jajgattok, a világ pedig örvendeni fog, ti majd
szomorkodtok, de a ti szornorúságtok örömre
fordul ... örvendeni fog szívetek és örömeteket
senki sem veszi el tőletek."" Kiirtok tehát sz í

vemből minden keserűséget. Krisztus a keresz
ten is elutasította magától az epét, amellyel
megkínálták. Ő keserűség nélkűl akart szen
vedni. Hiszen Őreá is éppen úgy vonatkoznak
Apostola által hirdetett igék, mint mireánk: "Ez
a mi jelenlegi, pillanatnyi és könnyű szenvedé
sűnk, a mennyei dicsőségnek fölötte nagy, örök
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értékét szerzi meg nekünk.':" Pál mondja ezt,
akinek élete nem volt más, mint kereszt és vér
tanúság.

A vándor is feledi útjának minden fáradal
mát, amikor megpillantja szülőfalujának kicsi
tornyát. Mi mennyivel inkább megvigasztaló
dunk, amikor arra a mennyei hazára pillantunk.
ahol örömök várnak reánk, amelyeket "szem
nem látott, fül nem hallott, sem az emberi
szívbe soha fel nem hatott.':"

A kereszténység éppen azért az imádságos
vidámság vallása, s ki minél katolikusabban él.
annál vidámabb, mert annál inkább áthatja szí
vét az isteni remény, az öröm igazi forrása. A
Szentek mind mosolyogtak a könnyeiken keresz
tül. A kőzépkor s az egész egyháztörténelem
egyik legnagyobb Szentje, Aquinói Szent Tamás
mondja: "A tökéletes istenszeretetnek egyik leg
világosabb jele s bélyege a rendületlen vidám
ság."

Az Egyház, amikor a mennybeszálló üdvö
zítő felé emeli fel szemét, liturgiájában így
énekel:

Szívünk követ, te légy vezér;
Te légy az út, te légy a cél,
Érted a könny gyönyör legyen,
Te várj ránk túl az életen.

Beszélgetés az Úrral, aki az érte és Szíve
szándéka szerínt hullatott könnyeknek vigaszta
lást ígért. Mikor a Szentírás elbeszélése szerint
Axa férjéhez költözött, így esedezett atyjához,
Kalebhez: "Adj búcsúajándékot nekem: a dél
vidéki száraz földet adtad nékem (hozományul),
adj hozzá forrásokat is. "I. Én is így sóhajtozom
az Úrhoz az én száraz lelkemmel a könnyek
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ajándéka után, amelyek érzem, vigasszal töl
tenek el: "Kitárom feléd kezemet, lelkem utá
nad mint szomjas föld eped.?" Nyisd meg szá
momra Uram tehát a forrásokat, öntözd meg
lelkem a bűnbánat, a részvét, az engesztelés
könnyeive!. Azokkal a könnyekkel, amelyeket a
szeretet és bizalmas remény édesít és amelyek
nek a Te vigaszed van megígérve. "Boldogok,
akik sírnak, mert ök majd vigasztalást
találnak.?"

Fel is teszem magamban, hogy ma lelkem
többször kisírja magát elötted, hullatva a bűn
bánat, az engesztelés és részvét könnyeit a te
szent oltárod előtt, vagy megj árva lélekben a
keresztutat, amelyet a te vérkönnyeid nedvesí
tettek.

l Mt. 5, 5. - ' Róm. 5, 12. - :J V. ö. Lk. 2, 10.
- • Jézus, Sir. f. 30, 23. - • V. ö. Gen. 3, 18. 
• V. ö. Péld. 14, 13. -' Mt. 5, 5. - > V. ö. I Makk.
3, 59. - u 50. zsolt. 5. -- HI 50. zsolt. 19. - 11 Zsid. 13,
14. - " V. ö. Kol. 3, 1. - " Mt. 5, 5. - " Jn. 16.
20-22. - '" II Kor. 4, 17. - '" V. ö. I Kor. 2, 9. 
" Józs. 15, 19. - " 142. zsolt. 6. - ro Mt. 5. 5.
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PÜIlKÖSD UTÁlO VII. VASÁRHAPOT KÖVETO H~T CSÜTÖRTÖK

V

A NYOLC BOLDOGSÁG IV

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg: "Bol
dogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot,
mert ők kiel égítést nyernek.'"

Második előgyakorlat, mint az előző elmélke
désekben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Úrtól azt az
éhséget és szomjúságct, amelynek kielégítést ígér.

1. AZ ~HS~G ~S SZOMJ AZ IGAZSÁG UTÁH

Hogy milyen éhségről és szornjúságról van
itt szó, már az ószövetségben megrázó szavak
kal kijelenti nekünk az Úr: "Ime, napok multá
val ... éhséget bocsátok az országra, éhséget,
de nem kenyérre, sz ornjúságot, de nem vízre,
hanem az Úr igéjének hallgat ására:" Azonban
míg az ember idáig eljut, nagy utat kell meg
tennie. Már meg kellett előbb szereznie az előző
hármas boldogságet. Vagyis, mint Jansen szé
pen mondja, kellett, hogy megvesse a földi hiú
ságos gazdagságot, tiszteletet és élvezeteket.
Akkor ébred csak fel benne az igazi étvágy és
szomj úság az Isten dolgai, a természetfeletti
javak után. "Miután az ember megsiratta vét
keit, vagyis az igazságtalanságot, akkor kezdi
éhezni és szomjazni az igazságot. Éppen úgy,
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mint mikor valaki már átszenvedte az éjtszaka
sötétjét, akkor áhítozik csak igazán a világos
ság után, s rniután gyomra meggyógyult, akkor
kívánja annál fokozottabban s mohóbban a táp
lálékot." (S. Chromatius.)

Már a testi éhség és szomjúság is egyike a
legnagyobb kínnak, amelyet a szegény emberi,
vagy állati test elszenvedhet. Az éhség az, amely
a madárleát elűzi Iészkéröl, a sast biztos szikla
várából s kiteszi a vadász fegyverének.

A szomj úság űzi ki a szarvast az erdő sűrű
jéből s tereli a forráshoz, ahol talán már les
nek reá. Ábrahámot és Jákob fiait az éhség
kergeti Egyiptomba, Jób pedig panaszolja, hogy
amihez különben semmiáron sem nyúlt volna
az éhség miatt tápláléka lett.'

Mire nem vállalkozik az éhező, szornjazó ?
Az Úr Jézus igéi szerint ilyen mohó éhség

nek és epesztő szomjúságnak kell bennünket
eltöltenie az "igazság" után és ebből kifolyólag
mindenre vállalkoznunk, hogy azt kielégítsük.

2. ~S MI AZ AZ IGAZSÁG, AMELYET IGY KELLEME
ÉHEZIIOMK ~S SZOMlAZIIUIIK

a) Ez az igazság elsősorban lsten szenl
akaratának teljesítése, mire az édes üdvözítő
oly fenséges példát ad. Nem hiába mondja Ö
a Sátánnak, ki látva Urunk éhségét, erről az
oldalról akarja őt megkísérteni és bőjtje abba
hagyására rábírni: "Nemcsak kenyérből él az
ember, hanem minden igével, mely az Isten
szájából szárrnazik." Mintha csak azt mondaná:
Bár gyötör a testi éhség, de ez elenyésző
semmi ahhoz a másik, lelki éhséghez képest,
amelyeltölt engem Atyám akaratát teljesíteni.
Mert "Az én eledelem az, hogy annak akaratát
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cselekedjem, ki engem küldött, hogy elvégez
zem az ő művét.:" Jézus lelki éhségének és
szomjűságának hevére jellemző ama nyilatko
zata, amelyet szenvedésére és kereszthalálára
célozva tesz. "Keresztséggel kel! megkeresztel
tetnem, és mily nehezen várom, míg be nem
teljesedik.?" Magán a kereszten is ezt "szom
jazta" leginkább.

Ó jóságos Udvőaítöm, gerjessz bennem is
éhséget és szomjúságot, hogy mennyei Atyám
minden kívánságát betöltsem, még akkor is, ha
az érzéki természetemnek nehezére esik, ahogy
a Bölcs állítja: "Az éhség pedig a keserűt is
édesnek találja."

b) Az "igazság" reánk, akiket Isten kűlő
nös szolgálatára kiválasztott, a keresztény töké
letesség és életszentség. Szépen alkalmazhatjuk
ide az Úr jeruzsálemi szentélyéhez zarándokló
"búcsúsok" hő fohászimáját: "Erőt erővel te
tézve (egyre frissebben) , haladnak az úton, és
meglátják az istenek Istenét a Sionon."

A rendalapítók ugyancsak ezt az éhséget és
szomjat igyekeztek ébreszteni és fokozni mind
azokban, akik zászlajukhoz csatlakoztak. Igy
Szent Ignác előírja: "Mindnyájan állhatatos
lélekkel azon iparkodjanak, hogy a tökéletes
ség dolgában semmit se mulasszanak el, amit
Isten kegyelmével összes szabályaink teljesítése
által elérhetünk." (15. szab.) és ismét:

"Mindnyájan. .. arra törekedjenek, hogy
valódi és tökéletes erényekre tegyenek szert ...
Gyözödjenek meg róla, hogy ezekben nagyobb
fontosság van, mint a tudományosságban, vagy
egyéb természetes és emberi adományban."
(16. szab.) A Szentek tiszteletének is, ahogy
azt mi katolikusok gyakoroljuk, nemcsak az a
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célja, hogy közbenjárásukat kérjük, hanem, s
leginkább az, hogy őket a tökéletesség útján
lehetőleg kopirozzuk. Azok a kedvezések, ame
lyekben Isten őket részesítette, főleg arra valók,
hogy bennünk az éhséget és szornjúságot után
zásukra felcsiholják.

Nekünk is tehát ezt az "igazságot", vagyis
a tökéletességet nemcsak éppen akarnunk és
óhajtanunk, hanem egyszerüen éheznünk és
szemjúhoznunk kell, mint ezt a Zsoltáros oly
meghatóan juttatja kifejezésre: "Amint kíván
kozik a szarvas a forrás vizéhez, úgy kíván
kozik lelkem Tehozzád, Istenem í'" Ámde ennek
az éhségnek és szornjnak nem szabad csupa
sopánkodásban és epedésben kimerülnie, hanem
át kell mennie a gyakorlatba is. Vagyis, alkal
maznunk kell mind szorgosabban a tökéletesség
eszközeit. Nevezetesen, gyakoroljuk az önmeg
tagadást kűlsöleg és belsőleg, mert "annyit ha
ladunk az erény és tökéletesség útján, ameny
nyire magunkat rnegtagadjuk". [Kernpis.]

A végső titka pedig ennek a mindennél érté
kesebb éhségnek és szomj nak a tökéletesség
után, az Úr Jézus szerelme. "Krisztus szeretete
sürget minket."'· A félelem, vagy bármely külsö
ok itt csakhamar felmondja a szelgálatot. Néz
zük csak a testeket, amelyeket valami külsö
haj tó erő kényszerít a magasba szállásra. F oly
ton lassúdnak, aztán megállnak, végre vissza
hullanak előbbi helyükre. Míg ellenben azok a
testek, amelyeket a föld középpontja vonz,
gyorsulva sietnek céljuk felé. A lelki életben
is lehet ilyen hajtó erő pl. a félelem, a külsö
ellenőrzés, a puszta lelkiismeretesség, vagy
becsületérzés. A vonzó erő a szeretet. Jól meg
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kell ezt a lelki vezetöknek s nevelőknek jegyez
niök.

Ó Jézus! adj nekem is minél többet a szere
tetből és az ebből fakadó szomj ból és éhségből,
hogy azt másokba is beolthassam.

cl Az "igazság", amelyre éheznünk. szom
jaznunk kell, továbbá maga az Úr Jézus, akiről
oly szépen mondja az Apostol, hogy "Istentől
igazságunkká és megszentelődésünkké lett"."
Ámde sehol, semmikor sem annyira igazságunk
és megszentelödésűnk nekünk az Úr, mint mikor
az Eucharisztiában magunkhoz vesszük. Hiszen
ez éppen arra van alapítva, hogya mi igazsá
gunkat és megszentelödésünket, t. i. a meg
szeritelő kegyelmet megtartsa és fokozza. Sok
függ azonban itt is attól, hogy mekkora az éh
ségünk és szomjúságunk utána. "Ez a kenyér
- mondja Szent Ágoston - a belső embernek
éhségét tételezi íel." A testi táplálék is akkor
használ, ha éhezünk utána, akkor tudja azt a
gyomrunk feldolgozni és testünkké, vérünkké
változtatni. Mennyivel inkább igy van ez a lelki
kenyérrel, Krisztussal. Akkor válik igazi lelki
egészségünkre, ha szent éhséggel, mohó lelki
szomjjal, étvággyal fogadjuk. Azért mondja a
Zsoltáros: "Az epedőket kielégítette, az éhező
ket jókkal betöltötte.'?" Azért énekli a Szent
Szűz is a Magníficatban: "Éhezőket betöltötte
jókkal.'" Hogy pedig ezt a lelki éhséget és
szomjat magunkban a szentáldozás után fel
csihol juk, sokszor és alaposan Iontolgassuk el
mélkedéseinkben, hogy a "csodálatos Oltári
szentségnek" valóban milyen csodálatosak a
hatásai és mennyire szűkségűnk van azokra.

aj Bezzeg betegek vagyunk valamennyien.
Ime, itt az orvosságunk. Jézus eucharisztikus
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életére is szóról-szóra illik, amit földön jártá
ban mondottak róla: "erií rnegv ki beléile és
meggyógyít mindenkit"."

b} Gyengék vagyunk? Ime, itt az eröforrás:
"Ez a kenyér erösíti meg az ember szívét."'"
Miután megáldoztak az apostolok, akkor mond
ja nekik az Úr: "Keljetek fel, menjünk innét.""
Mintha azt mondaná: áldozva most már meg
erösödtetek, gyertek velem, vágjunk neki most
már a szenvedés nagy útjának.

c} Kísértéseket szenvedünk? Mit is mond a
Zsoltáros? "Asztalt terítesz számomra azok
elött, kik szorongatnak engem.''"

A szent tisztaságunk forog veszélyben?
Nincs jobb s talán egyedüli fertötlenítő szerünk
a szentáldozásnál. Az Egyház, legutóbb X, Pius
pápa és a Szentek ezt egyhangúlag így tanítják.
A szentáldozásban látják az érzékiség ellen
rnérgét. Szent Jeromos, Szent Tamás és mások
ide vonatkoztatják a prófétai igéket: "Mily
nagy az ő jósága, mily nagy az ő szépsége!
Hiszen a gabona választott ifjakat s a bor szű
zeket nevel."" Nevezetesen szüzies lelkületű
papokat, világban és zárdákban élő angyallas
lelkületü Iíúkat, leányokat. Az egészséges testi
táplálék tiszta vért és egészséges nedveket, ez
a lelki táplálék pedig angyaltiszta érzelmeket
termel.

d} Aztán őrülni vágyol, boldog akarsz len
ni? Aldozzál!

Reád száll az áldás, amelyet Jákob pátriárka
fiára, Aserre adott: "Aser kenyere kövér, s
királyoknak adhatna csemegét.?"

"Jézus Krisztus ez a csodálatos és minde
nekfölött gyönyörüséges Kenyér, mondja
Aquinói Szent Tamás - Kiben ezt a lelki
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édességet a saját forrásáhan ízleljük." Oly
annyira, hogy olykor ez az édesség a testre is
kiárad és akkor elmondhatjuk a Zsoltárossal:
"Ujjongva eped szivem és testem az élő Isten
után.'?"

el Az "igazság" végül, amelyet éheznünk és
szomjaznunk kell, az Isten látása és birtoklása
az égben.

Isten mérhetetlen sok szépet és jót árasztott
és áraszt szét szüntelen a teremtésben, szívünk
olykor el van ragadtatva tőlük. Pedig mindez
nem azért van alkotva, hogy bennük megpihen
jünk, hanem, hogy szívünk-lelkünk éhségét a
végtelen Szépre irányítsa és szomj át a végtelen
Jó után felcsiholja.

A teremtett szépből megsejtjük a teremtet
len Szépet, minden szép forrását.

"Kell szebb túlvilágnak is lenni, mert külön
ben az alkonypír sem volna olyan szép" 
mondja Hettínger,

Szomj unkat csak méginkább fokozza az a
körülmény, mert ez a szép minket is szebbekké.
szinte végtelen szépekké tesz.

Gyönyörüen mondja Agoston: "Lelkünk rút
a gonoszság folytán, de megszépűl, ha Istent
szereti. Ö szeretett minket, nem azért, hogy
meghagyj on rútaknak, hanem, hogyarútakból
szépekké tegyen bennünket. Hogyan leszünk
szépek? úgy, hogy azt, aki mindíg szép, szeret
jük. Amennyire növekszünk a szeretetben, any
nyira növekszünk a szépségben, mert a szeretet
a lélek szépsége, "21

"Eljön még egyszer a nap, - mondja
ugyanő - amikor a látható világnak minden
sz épsége, mint a hangok kifejezhetetlenül ma
gasztos Mesterének nagy éneke elhangzik.'?"

47



De megmarad a Mcster. a Müvész. Meg
marad a forrás, megmarad ő, az örök rninta,
a minden szép, maga a Szép, mint az őt szeretö
teremtményeknek legfőbb, kifejezhetetlenül
nagy jutalma. "Minden szépség - mondja me
gint Agoston - ettől az egy Széptöl van. És
ki más ez az Egy, mint az egy Isten, az egy
Igazság, az emberek egyetlen Üdve, minden
lények Lénye, akitől minden létező létezik." "Ha
valamely teremtményt, - mondja Eckehardt, a
középkor nagy misztikusa - más teremtmény
nyel összehasonlítunk. szépnek tartjuk, mintha
valami volna; ha azonban Istennel hasonlítjuk
össze, látjuk, hogy semmi ..."

Ki ne éhezné ezt a szépet és jót, akinek még
egészséges szíve van? Ki ne vámá epedve azt
az órát, azt a pillanatot, mikor a függöny fel
gördül és meglátjuk öt?

Mikor a hazájukba visszatérő görögök
Xenophon szerint, megmászva egyik hegygeriri
cet, hosszú-hosszú vándorlás után megpillan
tották a tengert, feledve mínden fáradságot,
örömittasan kiáltották: "Thalassza! Thalassza!"
"A tenger! A tenger!"

És rnidön Hannibál seregei ugyancsak át
kelve az Alpokon, a Pó-völgybe leereszkedtek,
lelkesülten kiáltozták : "Itália! Itália!"

Amikor pedig kimerítő, veszélyekkel teli,
bizonytalan utazás után Kolumbus egyik kí
sérő hajójának, a Pintának őre rnessziröl vilá
gosságot pillantott meg, s jelentette azt, sz inte
önkívületben uj jongva kiáltozták a már-már
kétségbeesett haj ósok: "Világosság! Világos
ság! Föld! Föld!" Am akkor milyen ujjongás
tör ki maj d belőlünk, ha a testből kilépő lel-
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kűnk az égi haza partját, az örök világosságot
s annak forrását, Istent pillantja meg?

Viszont minő szomorú és kétségbeejtő, mikor
erről az örök hazáról le kell mondani.

VIII. Henrik angol király, Boleyn Annával,
törvénytelen házasával egyik szépséges este a
balkonról a csillagos eget némán szemlelte. Anna
töri meg a csendet:

- Mily szép a csillagos ég! beh szép lehet
azon túl, az Isten s a mennyország!

Mire Henrik kézenfogva elvonta onnan:
- Anna, - szólt szornorúan - nem a mi

számunkra!
Mennyivel másként hangzik a kis Lukács

Elvira nyilatkozata egyik társnője előtt: "Én
biztosan tudom, hogy én halok meg előbb s
felmegyek a mennyországba." Arca erre egészen
szép lett, mintha csak angyal lett volna."

Nyssai Szent Gergely a feltételeket a Szű
zekhez írt oktató könyvében így adja meg:
"Meg akarod találni az igazi Szépet?! Akkor
mindazt, amit az emberek szépnek és kedves
nek tartanak, mint földi lim-Iomot, meg kell
vetned. Mindaz a szép, amely téged csak körül
vesz, kell hogy annak a Szépségnek szerelmére
gyullasszon, akinek fényétől ragyog az ég, aki
nek dicsőítő éneket zeng a mindenség. Ha a
lélek felszáll az égbe, mindent maga alatt hagy,
mint sokkal kisebbet annál, amit ő keres;
akkor látja majd meg a túláradó Szépet, aki
az egek felett székel."

Mondjam tehát a Zsoltárossal:
"Isten, én Istenem, virradatkor Tehozzád

ébredek, Reád szomjazik lelkem, utánad oly
nagyon sóvárog a testem e puszta, úttalan, vi
zetlen vidéken.'?'
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~. "M~RT OK KIEL~GITEST HYERHEK"

Ennek az éhségnek és szomj nak az "igazság"
után kielégítés van megígérve. Krisztus szava
kezeskedik érte! Olyan megnyugvás, öröm és
béke, amely felkiáltani késztet: "Hiszen mim
vagyon az égben és miben lelném a földön ked
vemet Kívüled? Érje bár testemet, szívemet
enyészet, szívem Istene s osztályrészem mind
örökké az Isten.'?'

És jóllehet itt a földön még az isteni szere
tet sem nyujt teljes és tökéletes pihenőt, mint
az Irás mondja: "Kik engem esznek, még inkább
éheznek, kik engem isznak, még inkább szom
iaznak"," de ez az éhség, szornjúság nem kínos,
hanem kielégít és boldogít; és ha fokozódik,
csak inkább kielégít és boldogít.

Az ilyen éhezőknek nem azt mondja az
Isten: "Már jóllaktatok, már gazdagok lette
tek?" - az unalomig, az undorig, hanem azt:
"Akkor majd bővelkedtek, ha majd megjelenik
az én dicsőségem.'?'

Ú boldog éhség, amelynek jutalma ilyen ki
elégülés!

Beszélgetés az Úrral. Legyen ez az éhségnek
és szomj úságnak felkeltése Isten és a Vele töl
tendő boldog örök élet után. Aztán imádkoz
zam: Mindenható Isten, segíts, hogy sem ma,
sem soha el ne feledj em, hogy utam a te szíved
ből indult ki és a te szívedbe vezet vissza, mert
én nem a mulandókért, hanem az örökkévalókért
vagyok alkotva. Ú örök és mindíg új szépség l
Beh kár, hogy ennek csak oly későn ébredtem
tudatára! (V. ö. Szent Agoston.) De most már
kárpótolni akarom magamat, és mint az örök
haza polgára akarok élni. Ma jelszavam lesz
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minden rnunkában és kísértésben: "Nagyobbra
sziiletteml"

, Mt. S, 6. - ' Amos 8, 11. - •. V. ö. Jób 6,7.
- • Mt. 4, 4. - ' Jn. 4, 34. - n Lk. 12, SO. 
r Péld. 27, 7. - ' 83. zsolt. 8. - n 41. zsolt. 2. 
ru II Kor. S, 14. - II I Kor. 1, 30. - " 106. zsolt. 9.
- '" Lk. 1, 53. - 1l V. ö. Lk. 6, 19. - 15 V. ö. 103.
zsolt. 15. - '" Jn. 14, 31. - 17 22. zsolt. S. - " Zak.
9, 17. - 19 Gen. 49, 20. - co 83. zsolt. 3. - " Aug.
in Jn. 9, 9. - ca Agoston, Ep. 138. - " Müller:
"Rejtett gyémánt" 30. I. -" 62. zsolt. 2, 3. - ., 72.
zsolt. 25, 26. - ce Jézus, Sír. f. 24, 29. - " I Kor.
4, 8. - es V. ö. 16. zsolt. 15.
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PÜNKÖSD UTÁNI VII. VASÁRNAPOT KÖVETÖ H~T

VI

A NYOLC BOLDOGSÁG V

,BOLDOGOK AZ IRGALMASOK •.. ' A)

P~NTEK

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg: "Bol
dogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaz-

k ,,'na .
Második előgyakorlat, mint az előző elmélkedé

sekben.
Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy

tegye az én szívemet is felebarátom minden bajá
val, nyomorúságával szemben részvétessé, irgal
massá.

1. ,LEGYETEK IRGALMASOK, MINT It. TI ATYÁTOKI'2

Valóban. midőn Urunk szivünkre köti az
irgalmasságot, akkor az Atyának és saját Szíve
irgalmasságára méltán hivatkozhatik. Éspedig
mennyire idöszerüen. Urunk eljövetele előtt a
világ alig ismerte az irgalmat. Még isteneiben
sem kereste vagy tételezte azt fel. Beszélt az
istenek irígységéröl, bcsszújáról, de sohasem az
irgalmáról. Mikor Phidias, a világnak talán leg
nagyobb szobrásza, megbízást kapott a Iöisten
ségnek, Zeusnak ábrázolására, előveszi a leg
szebb márványtömböt és a vésőjét. Kiíaragja a
főistent. Hatalmas Iö, villámló tekintet. Keze
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nincs áldásra emelve, hanem tüzes villámokat
szerongat markában. Lábánál a sólyom, hogy
haragja áldozatait kémlelje és a tigris, hogy
azokat széjjeltépje. Ilyen a pogányok istene.

A talmudista zsidó szellem és irodalom is
irgalom szempontjából nagyon szűkkeblű. Sze
rinte az amhaárez, vagyis az írást nem tudó
nép nem érdemel irgalmat, és mint elvet le
szögezi: "Háromra nézve nem élet az élet: aki
irgalmas (mert ez t. i. gyötri a szívét), aki hir
telen haragú s aki könnyen undorodik. (Pe
sachim.) Viszont a Próféta mit is mond Isten
röl, az igazi Istenröl? "Miserationes eius super
omnia opera eius", amint a magyar Szentírás
fordítja: "Könyörületes minden teremtményé
hez." "Az Úr kegyelme öröktöl fogva örökké
kíséri azokat, akik őt íélik."

Ez a keresztények Istene, az igazi Isten!
Az ő jóságos irgalmából származik minden

javunk.
A természetesek: Testünk, lelkünk s azok

nak minden képessége. Aztán mindaz, ami ezek
nek szükségletét kielégíti: lakás, táplálék, ruha,
továbbá szellemi javaink, élvezeteink, örömeink.
Jól kérdi Szent Pál: "Mid van, amit nem kap
tál 7'"

Hát még mit szóljunk a természetfeletti
jaoahrol? Nevezetesen az Úr Jézusról. Hiszen
"úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egy
szülött Fiát adta'", s Benne s Általa mindent.
öbenne valóban az Isten irgalma testesült meg.
Gondoljunk az útjaira.

"Urunk itt a földön járva, forrásra akad.
Vizet merít belőle, hogy neked lelki fürdőt ké
szítsen. Elmegy az olaj fa mellett, szent uj jával
szétmorzsolja annak gyümölcsét, hogy enyhítő
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írt cseppentsen a beteg sebére. Balzsamot is
gyüjt és olajba keveri, hogy a bérmálásban a
hitcsatakra erősítse a lelkeket. Szántóföldek és
szöllök közt vezet el az útja, kalászt és fürtöt
szed, hogy az örök élet ételét és italát készítse
néked. Még a pap ajkát, lehelletét és hang
szálait is felhasználja, hogy téged bűneidtöl fel
oldozzon."

Igen! ez a keresztények Istene!
Ilyen Ő tehozzád is. Csak azt várja, hogy

alkalmat adj neki rajtad könyörülni. Sőt
amint Prohászka mondja, Isten az emberí
szívet akkor is megérti, ha az néma és nem
tud magáról és állapotáról számot adni.

"Itt a világon minden vagy az ember nyo
morúságát, vagy pedig Isten irgalmát hirdeti.
Arról tanúskodik, hogy mennyire tehetetlen az
ember, ha elhagyja Istenét, s mennyire erős és
hatalmas, ha megragadja Istene kezét." [Pas
cal.) Mennyire bizalomgerjesztőKis Szent Te
réznek szellemes nyilatkozata ís: "Mily örömre
hangol az a gondolat, hogyamí Urunk igaz
ságos. Tehát számol a mí gyengeségünkkel s
természetünk törékenységét tökéletesen ismeri.
Mi rémíthetne el tehát Töle engem?" (Egy lélek
története. )

2. NEM KELLETT YOLNA-E TEH;'T NEKED IS
KÖNYÖRÜLNÖD 17

Ennél nincs észszerűbb és természetesebb
következtetés. "Legyetek tehát írgalmasok, mint
a ti Atyátok is irgalmas."

"Az Isten szeretet. ..• öt nem szeretní annak,
aki öt ismeri, teljes lehetetlenség. Ámde ebböl
szorosan következik a felebaráti szeretet szük
ségessége. Hiszen a felebarát is, bár talán többé-
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kevésbbé eltorzult, de mégis Isten képe, Isten
gyermeke, tulajdona, birtoka. Nagy érdekei fek
szenek Istennek minden felebarátban. Lehetet
len tehát ezt a két szeretetet, az istenit és fele
barátit, egymástól elválasztani. "Aki nem sze
ret, nem ismeri az Istent. "10 "Ha valaki azt
mondja: Szeretem az Istent, és felebarátját
gyűlöli, hazug. Mert aki nem szereti testvérét,
akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szeret
heti?""

Számtalan szempontból egymásra vagyunk
utalva s egymás támogatására szorulunk, azért
a felebaráti szeretet a segíteni kész jóakarat
ban, szóval az irgalomban éli ki magát s nyilat
kozik meg.

Szent Ambrus ezt a legelemibb természet
törvénynek nevezi. "Semmi sem felel meg 
úgymond - emberi tennészetünknek annyira,
mint azokon segíteni, akik velünk az emberi
természetet osztják.""

3. AZ lAGALOM LEGYEN SZEM~LYES

A krisztusi irgalom személyes. Krisztus sze
mélyesen jött le a földre, hogy irgalmat gya
koroljon. Személyesen kereste fel a reá szoru
lókat, hogy rajtuk segítsen.

A mi irgalmunknak is személyesnek kell
tehát lennie, amely t. i. nem tér ki a nyomor
elöl s nem fordítja el szemét annak meglátá
sától. Nem elégszik meg azzal, hogya segít
séget idegen kéz, talán hatóság útján, hidegen
nyujtja. Nem mulat reggelig, hogy a szegények
könnvét felszárítsa.

A keresztény irgalom szemébe mer nézni a
nyomornak, kezével érinti azt, mint az Úr Jézus
a betegeket.
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A régi keresztény időkben, a középkorban
a királyok nem tartották rangjukon alulinak,
hogy a szegények lábához boruljanak és azt
megmossák. Szent István királyunk nem csupán
nagycsütörtökön, nagy parádéval végezte ezt a
Iábmosást, hanem éjtszaka felkeresve a nyomor
gók kunyhóit, bő alamizsnát is osztva nekik.
Nem riasztotta vissza az a rengeteg megaláz
tatás sem, amely az irgalom ily hősies gyakor
latával kapcsolatos. Megesett, hogy szakállá
nak javarésze a hozott alamizsnán civakodó
koldusok kezében maradt. (Brev. Rom. Pars
Hung.] A mi kedves magyar Szent Erzsébetünk
is személyesen megy le hercegi kastélyából.
hogy szegényeinek alamizsnát, vigaszt vigyen és
a betegeket ápolja, gondozza. Ó! azok a hálás
szivekből forrásozó könnycseppek, amelyek
ilyenkor úgy véletlenül alamizsnás kezünkre
estek, jobban ékesítik azt minden gyémánt
gyürünél. S az az öröm, amely ilyen hősi jó
tétemény után a mi szívünkben fakad, többet
ér és nagyobb mindannál, mint ami örömet és
élvezetet a világ nyujthat.

4. IRGALOM A BETEGEKKEL SZEMBEli

Alig van embertársunk. aki az irgalomra
annyira rászorulna, mint a beteg, aki - tekint
ve tehetetlenségét - egészen mások irgalmára.
szeretetére van utalva. Azért Isten is különös
hangsúllyal ajánlja a beteget irgalmunkba. Az
Úr Jézus magát a beteggel azonosítja: :,Jöj
jetek Atyám áldottai, - mondja majd az utolsó
ítéletkor - vegyétek birtokotokba a világ kezde-
tétől nektek készített országot, mert beteg
voltam és meglátogattatok engem Mit egy-
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nek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek,
nekem cselekedtétek."" "Boldog, ki a szegény
betegnek gondját viseli! A tulajdon nyomorú
sága, betegsége napján megmenti majd őt az Úr.
Az Úr tartsa is meg őt, és éltesse és tegye bol
doggá a földön. "" Aki csak pohár friss vizet
nyujt a betegnek, nem veszti el Urunk szavai sze
rint jutalmát." Hát ha még hosszas betegségben
kitart mellette ! Egy ilyen hosszas betegápolás s
a jó halálra való előkészítés felér egy lelki
gyakorlattal. (Faulhaber bíboros.) Szívvel
lélekkel beteget ápolni hősi cselekedet és az
életszentségnek valóságos iskolája. Sienai Szent
Katalin önként, kitartóan ápolt egy Cecca nevű
beteget és szelíd derűvel tűrte e mellett ennek
gorombaságait, sőt kitartott akkor is, amikor
már a ragály a saját kezén mutatkozott. Ez
azonban a beteg halála után eltűnt és a Szentnek
kezét valahogyan szebbé tette ...

Hányszor mutatkozott Krisztus maga a be
tegben. Igy tapasztalta ezt pl. Istenes Szent
János, aki ezen csodálatos találkozás után úgy
ragyogott, hogy azt hitték, tűzben ég, és féltek,
hogy felgyujtja a házat.

A főgond a betegápolásnál mindíg a beteg
lelki java legyen!

a) Értessük meg a beteggel, hogy "a beteg
ség - mint Loyolai Szent Ignác mondja - nem
kisebb ajándék, mint az egészség". És hogya
betegségek "Isten irgalrnasságaí", ahogy Lelliszi
Szent Kamill a saját betegségeit nevezte.

b) Kössük a beteg szívére, hogy a betegség
Isten követe, amely által az Úr azt üzeni neki:
"T öbbé ne vétkezzél, nehogy rosszabbul járj !"'6

c) Bátorítsuk a beteget a Szentek ama véle
ményével, hogy senki sem vesz el, aki a beteg-
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ségben magát teljesen Isten akaratához alkal
mazza.

Sőt a betegség által, mint a jobb lator a
keresztfán, gyors ütemben az életszentségre jut
hat.

Szépen mondotta Majella Szent Gellért ha
lálos ágyán: "Ez az ágy számomra Isten aka
rata. úgy érzem. hogy én arra rá vagyok sze
gezve. úgy hiszem és remélem, hogy én és Isten
nek akarata ezen az ágyon már egy és ugyanaz
lettünk." A betegágyat tehát valóságos meg
szentelt földnek tekintsük. Isten müködik ott és
végzi az operációkat. Mindenkit megment, aki
magát az operációnak készséggel aláveti.

d) A betegápoló az irgalmat necsak testi
segítséggel s gyengéd részvétes szavakkal, ha
nem a beteg testi és lelki egészségéért végzett
imával gyakorolja.

e) Az első a halhatatlan lélek! Mikor
XL Lajos megtudta. hogy súlyos betegségében
testi és lelki egészségéért imádkoznak, nem
tetszését fej ezte ki. Ez - úgymond - egy
szerre túlsok. Csak a testi gyógyulásomért imád
kozzanak, a lelki javamért való imával ráérünk
később is. Viszont XV. Benedek pápa, mikor
halálos betegségében az orvos segélyére sietett,
azt mondotta: "Első a lélek!"

fl A betegápolás tudományából Prohászka
szerint a még leggyakorlottabb ápoló is akkor
tanul legtöbbet, ha maga is betegen és segély
nélkül fekszik.

Szívleljük meg továbbá Szent Benedek sza
bályát: "A betegekről való szorgoskodás rnin
denek előtt és mindenek fölött van. A betegnek
úgy kell szolgálni, rnint Krisztusnak. Mert való
ban úgy is van, ilyenkor neki szolgálunk.
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De a beteg is gondolja meg, hogy őt Isten
szerelméért segítik, miért is az ápolóval szem
ben ne támasszon túlságos igényeket. Ha a
beteg így viselkednék is, azért mégis türelme
seknek kell vele lennünk, mert így még nagyobb
a betegápolás érdeme." (36. szabály.)

g) Végezetül fontoljuk itt meg, hogy az irga
lomnak ez a nagyszerű műve, a betegápolás.
mennyire szemefénye Egyházunknak, de egyben
dicsősége is. Valóságos palotákat emelt az Egy
ház a szenvedö emberiségnek. Nyugaton már
Szent Symmachus pápa (498-514) Rómában
kórházat emelt, amelyet a Szentlélekről neve
zett el. Mily szép gondolat a kórházat éppen
a nagy Vigasztalóról nevezni! Keleten Nagy
Szent Vazul (329-379) emeli az első kórházat
azért, hogy - mint életrajzírója mondja 
"abban kezet nyujtson a szenvedönek, meg
ölelje, megcsókolja s ápolja Krisztust a beteg
ágyon."

Napjainkban is mennyi férfi és női ápoló
rend tagjai áldozzák fel ifjú életüket betegek
szelgálatára. Mily pompás apológiája ez Egy
h5.zunknak!

5. TAHULSÁGOK

"Boldogok az irgalmasok." Maga a jó Isten
is azért oly végtelenűl boldog, mert végtelenűl
irgalmas tud lenni. Ö tud adni a nélkül, hogy
viszonzásra szorulna: "Nagyobb boldogság adni,
mint kapni.'?'

De a viszonzás igényéről azért mégsem mond
le. Sőt sürgetően kívánja, hogy azt, amivel neki
tartozunk, felebarátainknak fizessük meg. Le
gyünk tehát irgalmasok. Kivel szemben? Ebben
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az elmélkedésben főképen a betegeket emeltük
ki. De mi talán nem vagyunk betegápolók. Le
hetünk még egyszer. És ha nincsenek kezünk
ügyében testi betegek, ámde nem találunk-e
lelki betegeket? Hiszen ilyenekkel telve van a
világ. Sőt telve a család, az iskola, a társada
lom. Csak nyissuk ki a szemünket és ne zárjuk
el a szívünket. Valóságos lelki balzsam egy-egy
részvétes szó, meleg érdeklődés, sőt barátságos
tekintet.

Legyünk másoknak, főleg a betegeknek lelki
ápolói. "Nagy kegyetlenség - mondja Faul
haber bíboros - a gyámoltalant világosság,
vezér, útravaló és útlevél nélkül a sötétségbe
kitaszítani." ... Ne nyugodj unk, rníg az ilyen
lélekről nem gondoskodtunk. Buzgón imádkoz
zunk és imádkoztassunk, aztán próbálkozzunk
meg az irgalmasságnak ezzel a művével, a lélek
megmentésével. Mikor Chopint, a híres zene
költöt és művészt, aki gyermeksége hitét már
régen félredobta, a betegségében barátja, Jelo
wicki pap meglátogatta, először visszautasítás
sai találkozott. Chopin kijelentette előtte, hogy
ránézve a szeatségek és Egyház semmitmondó
fogalmak. De mikor papi barátja a betegért
végzett szentmise után újra felkereste s elhúnyt
testvérének emlékére kérte, hogy egy kívánsá
gát tőle meg ne tagadja, Chopin megértette és
kijelentette: tudom, mire gondolsz. Megcsókolta
a neki nyujtott feszületet, könnyzápor közt
végzé szentgyónását, magához vette az Úr tes
tét és fogadta saját kérésére a szentkenet szent
ségét. Még négy napon át élt, de ezt az időt,
mint valami szent töltötte el. Látogatóinak csak
"szíve nagy boldogságáról" beszélt. Utolsó pil
lanataiban még Jézus, Mária és József nevét
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emlegette s a feszületet szorítoUa ajkához.
Végsö szavai voltak: "Most vagyok a boldogság
forrásánál." ft 1849 október 17.)

Beszélgetés az Úrral. Kérjük töle, hogy ad
jon nekünk irgalmas szívet, olyant, amilyen az
övé. Tegyük is fel, hogy ma módját ejtjük, hogy
mi is valakivel jót tegyünk s gyakoroljuk az
irgalmat. Ó Jézus, adj erre ma alkalmat!

, Mt. 5, 7. - ' Lk. 6, 36. - 144. zsolt. 9. 
, 103. zsolt. 17. - c, I Kor. 4, 7. - " Jn. 3, 16. 
, Mt. 18, 33. - -, Lk. 6, 36. - " I Jn. 4, 16. 
'" I Jn. 4, 8. - " I Jn. 4, 20. - " Amb. in Le. 7, 84,
- r: Mt. 25, 34-40, - " V. ö. 40. zsolt. 2, 3. 
L'. Mt. 10, 42, - ro Jn. 5, 14. - r: Ap. csel. 20, 35.
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VII

A NYOLC BOLDOGSÁG V

.BOLDOGOK AZ IRGALMASOK· ... BJ

SZOMBAT

Az előgyakorlatok, mint az előző elmélke
désekben.

1. "Fogságban voltam és eljöttetek hoz
zam."

A keresztény irgalmasság a bűnösökre és
gonosztevőkre is kiterjed. Az Irás szavaihoz:
"Ne akarj túlságosan igaz Ienni'", Szent Agos
ton ezt a megjegyzést füzi: "Irgalom kísérje az
igazságosságot. Éppen azért, aki Istent utánoz
za, az nem igazságos mérték felett." X. Ince
az egyházi állam egyik börtöne kapujára ezt
íratta: "Igazságosság és szelídség!" A firenzei
börtön bejáratán pedig ez volt olvasható: "Opor
tet mísereri l" "Szükséges irgalmazni l"

A középkor püspökeinek egyik legszebb ki
váltságuk volt, hogy foglyokat szabadíthattak.
A püspöki egyházak két diakonjának hívatalá
hoz tartozott a foglyokat szorgalmasan láto
gatni. Szent Domonkos a zsolozsma elvégzése
után rendesen a börtön lakóit kereste fe\' hogy
azokat vigasztalja. Szent Eligiusról azt jegyez
ték fel: "Vajjon volt fogoly, akit meg nem vi
gasztalt?"
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Az irgalom eme művére lelkesítette öket az
angyalok példája, akik Dánielt az oroszlánok
vermében, Szent Péter apostolt, Szent Agnest,
Szent Vincét, Szent Katalint és másokat a bör
tönben meglátogatták. A francia királyok is
minden nagypénteken egy-egy fogolynak adták
vissza a szabadságot. A roueni egyház kano
nokainak is ugyancsak megvolt akiváltságuk,
hogy áldozócsütörtökön nagy ünnepélyességgel,
harangzúgás közt egy-egy rabot a tömlöcböl ki
szabadithattak. Régi dal meg is örökítette azt:
"Ha a roueni liarangok megkondulnak. öröm
tölt el várost, fal vat a vidéken köröskörül." ...
Ilyenkor aztán a legjobb bor került az asztalra,
és ünnepelték Istennek végtelen irgalmát, amely
megkönyörült a szegény bűnösön. Ez az az irga
lom, amelyre Jézus tanított minket. "Bocsásd
meg nekünk a mí vétkeínket, miképen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétetteknek."

Mi is részvétes szeretettel tekintsünk a bör
tönök komor falára! S pillantsunk fel a rácsos
ablakokra! Mennyi bánat szorongatja azok me
gett a szíveket, s hányszor töri meg a fel
feltörö zokogás a néma éji csendet ... Mennyi
ott a tönkrement egzisztencia, mennyi remény
ség jutott ott zátonyra. A kórház után nincs
hely, ahol a szívek, lelkek irgalomra annyira
rászorulnának, de egyben az irgalommal, rész
véttel szemben annyira fogékonyak volnának.
Szent irigységgel gondoljunk tehát azokra, akik
a fogházakban teljesíthetnek missziót.

De gondoljunk itt egyben az Úr nagy bör
tönére, a tisztítóhelyre. Hány millió lélek várja
itt a szabadulás óráját. Hozzá még valamennyi
szent és Istennek kedves lélek, s talán a mi
szívünkhöz több címen is közel álló ...
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A kegyelet javallja, hogy a temetőket olykor
rneglátogassuk, ahol szeretteink porhüvelye pi
hen, de a tisztítóhelyet látogatni s a szenvedő
lelkeket imával, szentmisével segíteni és kisza
badítani, ez a keresztény irgalom szent törvé
nye.

Ha valamire, ám erre vonatkozik az Úr Jézus
ígérete: "Boldogok az irgalmasok, mert majd
őnekik is (egykor, ha a tisztítóhelyen lesznek)
irgalmaznak.u,

Szent Gergely pápa szerint, midőn egy asz
szony fogságban levő férj éért hetenkint míséz
tetett, ez ugyanakkor csodálatos módon, a rnesz
sze távolban bilincseit lazulni érzé ... Képe ez
annak, ami a tisztítóhelyen állandóan törté
nik ...

2. "Éheztem és ennem adtatok. szomjúhoz
tam és innom adtatok... meziielen voltam és
felruháztatok engem ...u,

Az irgalmasság valóban isteni tulajdonság
és így Istennek lényegéhez tartozik. "Márpedig
senki sem adhat mást, mint ami a lényege."
(Madách.) A nap tűztenger. Mit adjon mást,
mint világosságot és meleget? A virág mit adjon
mást, mint íllatát, a pacsirta pedig örvendező,
kedves dalát? ..

Isten irgalma ki van feszítve felettünk, mint
az égboltozat. Ő őrködik a gyermek felett az
őrangyalban. Ő gondoskodik a szegényről, szű
kölködöröl azáltal, akinek bővebben ad, de gon
doskodik a gazdagról is, hogy a szegénynek
nyujtott alamizsna által ő is üdvözüljön.

Az erőnkhöz mért alamizsnálkodást maga
Isten köti szívünkre és a leghatásosabb indító
okokkal és ígéretekkel támasztja alá. "Vagyo-
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nodból adj alamizsnát és semmiféle szegénytől
se fordítsd el arcodat, így aztán majd eléred,
hogy az Úr sem fogja elfordítani tőled arcát.

Amennyire csak tudsz, irgalmas légy! Ha
bőven lesz, adj bőven, ha szűken lesz, arra töre
kedjél. hogy a keveset is szívesen nyujtsd; így
ugyanis jó kincset gyüjtesz magadnak a szűk
ség napjára, mert az alamizsna meg szabadít
minden bűntől és a haláltól, és nem engedi,
hogya lélek a sötétség honába (a pokolba) ke
rüljön...•

Maga az Úr Jézus pedig a szegénynek jut
tatott segélyt úgy tekinti, mint a saját szemé
lyének szólót, és úgy is jutalmazza azt meg egy
kor az utolsó napon.' Viszont a keményszívű
séget akkor majd úgy bünteti meg, mint a saját
maga iránt tanúsított kegyetlenséget.'

Az Isten Lelkétől áthatott Szentek ebben
egytől-egyig szinte a hősiességig mentek. Nem
tudták elhinni, hogy Istent felül lehet múlni a
nagylelkűségben. Tudták, hogy jó adós az Úr,
szívesen hiteleztek neki.

a) Nevezetesen bátrak voltak, amikor a sze
gények számára kérni kellett. De Paul Szent
Vince találkozik a folyosón Annával, a francia
királynővel, aki nyakán kincseket érő gyöngy
fűzért viselt...Felség, - szólítja meg kedves
mosollyal - meg tudná-e tenni, hogy azok a
"kövek" ott kenyerekké változzanak?" A ki
rálynő megértette, és csakhamar megtörtént a
nagy csoda, a gyöngyök kenyérré változtak.

h) Aztán nem sokat kutatták, vajjon máltó-e
a szegény a segítésre, ha egyszer valóban nél
külözött. "Charitas! Nem kérdezni! Nem vissza
pillantani! Nem ítélkezni! Segítség!" találjuk a
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modern szociális apostolnak, Sonnenscheinnek
fel jegyzéseiben.

c) Nemigen számítgatták a saját lehetőségei
ket.

Lelliszi Szent Kamillt, mikor a portánál ke
nyeret osztogatott, arra figyelmeztették, hogya
házbelieknek sem jut már elég. Igy válaszolt:
"Ti gyávák! Bízzatok Istenben! Vessétek a ke
nyereteket az élet folyamába és az örökkévaló
ság folyamában visszanyeritek.'"

"Te vetetted azt a kenyeret, - kérdé más
kor hasonló körülmények közt - és te érlel
ted azt meg? Mondom neked, ha nem tész jót
a szegénnyel Isten nevében, Isten sem tesz majd
jót veled. A halál óráján avval a mértékkel
mérnek majd neked, amellyel te mértél a sze
génynek."

d) Nem tudták a Szentek, mint Barat Szent
Zsófia és mások megérteni, hogy miért éppen
a legócskább és hasznavehetetlen dolog jusson
csak a szegényeknek? Hát nem Krisztusnak
adjuk azt? "Hiszen rongya már úgyis van a
koldusnak, - mondotta Peyramale, Lourdes
plébánosa a jelenések idején - miért szaporít
suk azt neki." És a legülabb holmiját adta oda
a kéregetőnek.

e) A Szentek aztán nemcsak akkor adtak,
ha kérték őket, hanem fel is kutatták a szegényt.

Lelliszi Szent Kamillal vallották: "Ha nem
volna már a föld szinén szegény, ám akkor még
a föld alól is ki kellene ásni azt, hogy vele
irgalmat gyakorolhassunk, vele jót tehessünk."

"Hadd legyen adni a szenvedélyem!" (Frey
Klára.) "Inkább kabát nélkül, mint szeretet nél
kül." (Sziénai Szent Katalin.)

fl Mikor pedig adunk, követve a Szenteket,
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azon legyünk, hogy az alamizsna ne legyen meg
szégyenítö, Értessük meg a szegénnyel. hogy
mikor adunk, mi csak Isten sáfárai vagyunk,
Istennek pedig mi is csak koldusai vagyunk.
Mert "Kell, hogy az éhezőnek Isten kenyér alak
jában jelenjék meg." (Ghandi.)

Nagy szeretetreméltóságunk felejtesse el,
hogy rni mikor adunk, jobb helyzetben vagyunk,
és "nagyobb boldogság adni, mint kapni"."

S akkor, mint Prohászka szépen megjegyzi:
"kicsiny szívességekben, s a szeretet derüs, csen
des rnűveiben több emberszeretet nyilatkozik
meg, mint némely nagy adományokban".

g) Végül a Szentek az adakozásban is nagy
okosságot tanúsítottak s méItán. Mert a méItat
lannak juttatott segítséget a méItótól vontuk el.
Igy magyar Szent Erzsébet jól tudva azt, hogy
a szegények rendesen rossz gazdák s gazdasz
szonyok, hiszen rendszerint azért jutottak kol
dusbotra, egyszerre csak keveset juttatott nekik,
s ekkor sem pénzt, hanem inkább élelmiszert,
ruhát s főleg munkaalkalmat. Igy az alamizsna
bérré lesz s nem megalázó.

3. "Boldogok . . . mert őnekik is irgalmaznak."

a) Ki ne szorulna irgalomra? Ki ne tekin
tene előre bizonyos aggodalommal, mikor Isten
szigorú ítéletére gondol?

Ime, a megoldas! Legyünk irgalmasok! Állí
tólag Krates pogány bölcs pénzét ezzel a ki
jelentéssel dobta a tengerbe: "El veletek, go
nosz szenvedélyek! A mélységbe süllyesztelek
benneteket, nehogy ti engem a mélységbe sűly
lyesszetek."
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Mennyivel több okunk van nekünk, hogy a
földi javakat a szegények ölébe süllyesszűk.

b] Megáld ezért bennünket Isten már a föl
dön, Annyira nyilvánvaló ez, hogy akárhány
helyen szállóigévé vált még a nem kereszté
nyek közt is, Még az arab is hirdeti, mert ta
pasztalta: "Az alamizsna nem tesz szegényebbe."
"A szívből jövő alamizsna az adót és vevőt egy
aránt boldogítja," "A szegény és a fecske ál
dást hoz a házra s azokra, kik laknak benne,"

cl Az alamizsna s a karitásznak keresztény
szellemben gyakorolt minden munkája kifejez
hetetlen örömet és vigaszt áraszt a szívben, s
annyira boldogítja, hogy ha a világ fiai,
kik az élveket annyira vadásszák. tudnák ezt,
rnegirígyelnék tőlünk.

De Paul Szent Vince, midőn egyik irgalmas
nővére halálos ágyánál állott, némí aggodalmat
olvasott le annak arcáról. Az okát kérdezte,

- Nem félek, - szólt a haldokló - legfel
jebb csak egytől, , , nekem a szegények szolgá
lata túlságos örömömre volt.

- Más nem aggasztja, leányom? - kérdi
tőle a Szent.

- Egyéb nem, Atyám, - válaszolt a kér
dezett. , . - De mikor oly szép is volt a dolog!
Mikor a mi kedves szegényeink köz t voltam,
akkor úgy éreztem, hogy nem is járok, hanem
repülök, annyira lendített engem az öröm, hogy
nekik szolgálhatok. Atyám, helyesen voIt-e ez
így?

Mire Szent Vince könnytelt szemmel adta
gyermekére utolsó áldását.

- Légy nyugodt gyermekem, - mondotta
- ami a te szívedben mutatkozott, az a menny-
ország hajnalhasadása volt már ezen a földön.
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Beszélgetés az ÚTTal. Kérem ismét tőle az
irgalmasságnak ezt a lelkét. Aztán megint csak
körültekintek és kutatom, miben lehetne nekem
is irgalmat gyakorolnom. Ha nincs miből ad
nom, hiszen az anyagi alamizsnálkodást a sze
génységi fogadalmam teszi lehetetlenné, akkor
ne feledj em, hogy van ám alamizsna, mely pénz
zel nem értékelhető. Vannak az irgalomnak
lelki cselekedetei is. Felséges alamizsnát nyujt
a bünbocsátó pap, a betegápoló, a tanító.
Alamizsna minden üdvös felvilágosítás, lelki
vigasztalás s minden bátorító szó, amellyel a
szenvedő szívbe vigaszt csepegtetünk. Sőt ala
mizsna maga a segíteni kész szív, amely imái
ban a segítésre mega] ánlkozik.

Fel is teszem magamban, hogya mai nap
nem múlik el a nélkül, hogy Isten nevében vala
kinek testi vagy lelki alamizsnát ne nyujtanék.

I Mt. 25,36. - ' Pred. 7, 17. -' Mt. 6, 12. 
, Mt. 5, 7. -' Mt. 25, 35-36. -' Tób. 4,7-11. 
, Mt. 25. 35-36. - ' U. o. 41-46. - " V. ö. Pred.
11, 1. - ro Ap. csel. 20, 35.
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PUHKÖSD UTÁNI VIII. VASÁRHAP

VIII

A NYOLC BOLDOGSÁG V

.BOLDOGOK AZ IRGALMASOK •••• cl

Előgyakorlatok, mint az előző elmélkedé
sekben.

l. "BOCSÁSD MEG NEKUNK A MI BONEIHKET,
MIVELHOGY Io4AGUHK IS MEGEHGEDUHK
MINDEN ADÓSUNKNAK"l

Az irgalmasságról elmélkedünk. Amde Szent
Tamás szerint a megbocsátás a legnagyobb irga
lom. (Exp. Decal.)

Nagyobb minden alamizsnánál. Szent Agos
ton szerint az alamizsnának két faja van: adni
és elengedni. "Továbbadni a jót, amelyet szerez
tünk, és elengedni a rosszat, amelyet szenved
tünk." "Nagyobb alamizsna azonban nincs, mint
szívből megbocsátani" - mondja ugyanő.'
És ugyan miért? Azért, mert akkor szivűnk,
becsületünk sérelméről mondunk le, fájóbb és
nagyobb áldozatot hozunk, rnint amikor külső
javainktól válunk meg. Éppen azért a meg
bocsátás az irgalom mesterműve. Oly nagy és
hősi cselekedet, hogy csakis Isten kővetelheti
meg azt tőlünk, aki kegyelmével a lehetetlent
is lehetövé tudj a tenni.

A megbocsátás isteni parancs. Jézus a Hegyi
beszédben kihirdette az ellenségszeretet nagy-
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szerü törvényét. "Hallottátok, hogy mondatott:
Szeresd felebarátodat és gyülöld ellenségedet.
Én pedig mondom nektek: Szeressétek ellen
ségeiteket, jót tegyetek azokkal, kik titeket gyü
lölnek, és imádkozzatok üldözőitekértés rágal
mazóitokért, hogy fiai legyetek Atyátoknak, ki
mennyekben vagyon, ki napját felkelti jókra és
gonoszokra s esőt ad az igazaknak és hamisak-
nak.. ,'1

4

Jézus jól tudta, hogy mily nagy dolgot kíván
ezzel. Azt kívánja, hogy mi magához Istenhez
legyünk hasonlatosak, kis földi istenek. Nem ezt
állítja-e, amikor a megbocsátás nagy parancsá
nak záradékául hozzáteszi: "Legyetek tehát tö
kéletesek, miként a ti mennyei Atyátok töké
letes."

A megbocsátás ez új embertípusnak a
"Magna Chartáj a", amellyel messze az állati
nívó fölé emelkedik és Istenének hü képmása
lesz.

Mert Isten az egyedüli, aki maradéktalanul
és szívből tud megbocsátani.

"Az Ö földje adja a kenyeret s a virágokat
még gyilkosainak is. Aki káromolja őt, minden
reggel, mikor felébred, ugyanazt a ragyogó na
pot látja, amely me lengeti összekulcsolt kezét
azoknak, akik a mezőn Őhozzá imádkoznak. Az
atya lehet megszomorodott, szenvedhet, zokog
hat, de nincs az az elvetemedett ember, aki őt
magához tudná aljasítani, nincs aki bosszúra
tudná őt csábítani." [Papini: Storia di Cristo.]
Köszönjük meg Istennek, hogy mi Hozzá fel
emelkedhetünk, istenekké lehetünk: "Én mondot
tam: Ti istenek vagytok, és fiai a Fölségesnek
rnindnyájan." Legyünk Atyánkhoz méltók.
emelkedj ünk felül sérelmeinken.
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2. MENNYIRE MtLTÁNYOSI

A megbocsátás, mikor azt Isten kéri és
parancsolja, mennyire méltányos!

a) Méltányos, sőt kitüntető reánk, mert Isten
maga vállalkozik ilyenkor a mi ügyvédünknek.
Feltételül csak azt tűzi ki, hogy bízzuk meg
őt és szabadkezet engedjünk neki: "Enyém a
bosszúállás, s megfizetek én." "Deus ultionum
libere egit." A bosszúállás Istene szabadon akar
cselekedni !'

És mint Segneri szellemesen megjegyzi:
Isten a rni ügyünkel sokkal inkább szívén viseli,
mint a saját személyes ügyét. Állítását a Szent
írással igyekszik bizonyítani. "Kain - úgy
mond - két nagy bűnt követ el. Vétkezik
Isten ellen, mert az őt rnegilletö áldozatot
megbecsteleníti." Az első szentségtőrés a vi
lágon! Aztán vétkezik testvére el1en, akit irígy
ségből megöl. Ki ne gondolta volna, hogy Isten
az első bün miatt lesz engesztelhetetlen és
már csak a példa miatt is lesujt. "Ámde mégis
- kiált fel Aranyszájú Szent János - mily
enyhe büntetést mér ki reá a szentségtőrés

miatt. Elintézi baráti szemrehányással. Midőn
azonban Kain testvére, Ábel ellen vétkezett,
nem türtőztette haragját, megátkozza őt és
szeme elöl az erdők mélyébe száműzi."·

b) De semmi sem gyöz meg bennünket any
nyira, hogy mily méltányosan követeli Isten
tőlünk az engesztelékenységet és bocsánatot,
rnint az Úr Jézus egyik példabeszéde. Ebben
Urunk szembe állítja a saját nagylelkűségét
velünk, a mi szűkkeblüségünkkel, amelyet test
véreinkkel szemben tanúsítunk.

Jézus a kérdezősködő Péternek: vaj jon hét-
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szer is meg kell-e a sértő felebarátnak bocsá
tani, szivére köti: nem hétszer, de hetvenhét
szer is, vagyis számtalanszor kell ezt megcse
lekedni. Erre aztán elmondja örökre emléke
zetes parabolaját. Szolgáról beszél, aki urának
tízezer talentummal tartozik. Ha föníciai talen
tumot veszünk, - s bizonnyal erre gondolt az
Úr - akkor a mi pénzünkön huszonkét millió
nyolcszázhatvanezer pengőt jelent ez az összeg.
Szóval megfizethetetlen adósságot. Minthogy
pedig a szolgának nem volt míböl megfizetni
a tartozást, a Tóra értelmében a hitelező,
mondjuk a kincstár, őt eladhatta. "Ha a tol
vajnak nincs miböl megtéríteni a lopást, el kell
adni őt magát?" - mondja a törvény. Az asz
szony követte urát a szolgasorsban." Sőt a
kíméletlen hitelező az apa tartozásáért a fia
kat is eladhatta." A szolga, mondjuk, a sik
kasztó tisztviselő, térdre rogyva esedezik urá
hoz: "Légy türelemmel irántam, és mindent
megfizetek neked. "13 Erre igazán szívbemarkoló,
drámai jelenet következik. Az úr, bizonnyal
király, valóban fejedelmi gesztussal mindent
elenged.

Ki ne várná, hogy ilyen, valóban királyi
nagylelkűség a szelgéra mély hatással lesz, s
őt egész életére bel á tásra és engedékenységre
sarkallja másokkal szemben. De nem!

Alig hagyja el a királyi termet, talán már
a palota lépcsőjén, találkozik szolgatárséval,
aki neki száz dénárral. vagyis a mi pénzünk
szerint százhuszonhét pengővel tartozott. A
szelgatars is, mint néhány perccel előbb ő jó
maga, térdre borulva kér türelmet. De azt nem
kapja meg, tömlöcbe kerül. Akik csak látták.
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vagy megtudták a dolgot, fel vannak hábo
rodva. Jelentik a királynak ezt a szörnyű mél
tánytalanságot. Ez haragra gyullad. Maga elé
idézi a kőszívű embert, "gonosznak", "hitvány
nak" nevezi és nemcsak börtönre ítéli, hanem
"átadá őt a poroszlóknak"." Vagyis a mi nyel
vünkön a kínpadnak szolgáltatta ki, "míg csak
meg nem fizeti minden adósságát"," ami, te
kintve az óriási tartozást, büntetést jelent élet
fogytiglan ...

Mi vagyunk ez az eladósodott szolga.
Urunktól vettünk minden jót: a földí életet, a
megváltás folytán jogot és reményt az örök
életre.

De mi mindennel visszaélünk. Eszünkkel,
akaratunkkal, kűlsö és belső érzékeinkkel,
Krisztus igéivel, vérével, szentségeivel. Ime, ~
tízezer talentumnyi adósság, amely a földre
nyom, térdre kényszerít engem is, téged is,
mindenkit. Uram bocsánat! Uram irgalom! "Le
borulván pedig a szolga, esedezik neki, mond
ván: Légy türelemmel írántam és mindent meg
fizetek neked.''"

..Leborult" a szolga.
Valóban ez az én méltó helyem az Úrral

szemben. Leborulok az Úr elé minden este, fő
leg mikor elgondolom, hogy adósságorn az
Úrral szemben a nap folyamán mennyivel sza
porodott. Leborulok a gyóntatószék zsámolyá
hoz minden hónapban, minden héten, sőt talán
többször is ..•

Leborulok majd egyszer, halálom pillanatá
ban Istennek ítélőszéke előtt. Mit is tehetnék
egyebet? Leborulok. bánkódom s fizetéskép
telenségemet töredelmesen bevall om.
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"Könyörülvén tehát az úr ama szolgán, el
bocsátá őt, és az adósságot elengedé neki.""

Az alázatos és bánatos bűnvallomást Isten
bocsánattal viszonozza. Lehajol hozzám. Én le
borultam, ő felemel. Töprengek, vaj jon lehet
séges-e ez? Ekkora adósságtól csakugyan sza
bad volnék? Ö töprengésemre a béke csókjá
val felel.

Szívem erre kitágul, repes az örömtől, há
lálkodorn. "Mivel viszonozzam az Úrnak mind
azt, amit velem cselekedett?""

"Legyetek irgalmasok. mint a ti Atyátok is
irgalmas.'?

Neked is vannak adósaid. Sokkal tartoznak
talán. Becsületbeli, vagyoni károkat okoztak,
feldúlták családi, lelki békédet, elrabolták bol
dogságodat. Sokkal tartoznak, de azért talán
mégsem tízezer talentummal.

Gondolj viszont a te elengedett adósságod
ra. Ha életedben csak egyszer is súlyosan vét
keztél, mivel tartoznál te Istennek, ha el nem
engedi? ...

Ne Ioj togasd tehát szolgatársadat! Ne légy
kőszívű, hanem irgalmas!

Hiszen ember bántott meg téged, olyan
gyarló ember, mint te. Olyan elhamarkodó s
olykor megfontolás nélkül cselekvő ember. mint
te. Szenvedélyektöl gyötört, kísértésektől zak
latott, olykor bukdácsoló ember, mint te. Hig
gadt óráiban aztán magában bánkódó ember,
amilyen te vagy. Nem csoda, ha téged meg
bántott. Hiszen te megérdemelted a megbán
tást, ha nem most, hát máskor, ha nem tőle,
hát mástól. Ne tulajdoníts túlságos jelentősé
get az emberek cselekedeteinek. Alig pár pengő
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az egész, amelyért őt íoj togatni akarod. Légy
belátó, nagylelkű, irgalmas, mint a te Atyád.

Semmi sem emeli a lelket annyira a boldog
Istenhez, mint a belátás, az irgalom, követke
zésképen semmi sem teszi oly boldoggá. Azért
boldogok, igen boldogok az irgalmasok!

3 "DtDELGETETT GYERMEKEIM
RÖGÖS UTAKON 'ÁRTAK"20

Isten dédelgetett gyermekeit semmi szenve
déstől sem kíméli, legkevésbbé a megalázta
tástól és megbántásoktól. Alkalmat akar nekik
adni hősies erényekre és az ezekért kijáró fen
séges korona kiérdemlésére.

Maga az Úristen egyszülötte, a leginkább
"dédelgetett", amikor az ellenségszeretet ke
mény törvényét hozta, a saját példájára hivat
kozhatott.

Fenséges imája a keresztfán, amelyet gyilko
saiért mo,ndott: "Atyám, bocsáss meg nekik,
mert nem tudják, mit cselekszenek"," felejthe
tetlen benyomást tett az emberiségre, s mint
mag, termékeny talajra talált számtalanok lel
kében. Mindjárt az első vértanú, Szent István
diákonus utánozva Mesterét: "Uram, ne tulaj
donítsd ezt nekik bűnül" szavakkal aludt el az
Úrban." Az apostolok sem maradtak el Meste
rük nyomától, "nem viszonozva a rosszat rosz
szal, sem szidalmat szidalommal, hanem inkább
áldást rnondván"." Szent Pál is csak szócsöve
az Úrnak, amikor tanítja: "Ne fizessetek senki
nek rosszal a rosszért ... Amennyiben rajtatok
áll, lehetőleg éljetek békében minden ember
rel. Ne tegyetek magatoknak igazságot, ked
veseim, hanem adjatok helyet az isteni harag-
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nak, mert meg van irva: Enyém a bosszúállás,
én majd megfizetek, úgymond az Úr. Hanem,
ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szom
jazik, adj neki italt. Mert ha ezt miveled, ele
ven parazsat gyüjtesz iejére:"" Vagyis a nem
várt viszonzás ellenségedet mintha csak égetné.
Legyőzve érzi magát s jobb belátásra ébred.
A Szentek története telve van az ellenségszere
tetnek és bocsánatnak szebbnél-szebb példáival.
Gualberti Szent János It 1073) mikor nagy
pénteken találkozik testvére gyílkosával, ez ki
tárva karját s ezzel a Megfeszítettre emlékez
tetve kér bocsánatot, János erre kezét nyujtja
neki. Nyomban utána egyik közeli templomba
tér, a kereszt elé térdel e szavakkal: "Uram,
én megtettem. amit parancsoltál: megbocsátot
tam! Most már te is bocsáss meg nekem l"
Mire az Úr Jézus lehajtja hozzá fejét s meg
köszöni neki, hogy a bosszút áldozatul hozta.
Ez a hőstett volt Jánosra az életszentség ki
indulópontj a.

Chantal Szent Franciska is, bár hosszas
küszködés után, külsöleg is megbocsát annak,
aki vigyázatlanságával férje halálának okozója
volt. Ennek gyermekét keresztvízre vitte. Bo
lognában még ma is egyik utcát "Szeretet
utcának" neveznek ama édesanya emlékére, aki
gyermeke gyilkosát, mikor még nem tudta, ki
vel van dolga, üldözöi elöl rejtegette. S miután
megtudta. hogy ez ölte meg fiát, annak mégis
megbocsátott, és tulaj dön gyermeke ruhájába
öltöztetve lehetövé tette menekülését.
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4. TAHULSÁGOK

Önként adódnak.
a) Simítsuk el a társaséletünkben felmerülő

ellentéteket. Áldott legyen, akinek megvan erre
a hajlandósága és képessége. "Ne békebírák
legyünk, hanem békeangyalok.' (Kis Szent Te
réz.] "Boldog, aki a béke olajágát felemeli, és
a békejobbot az ellenségnek odanyujtja."
(XV. Benedek békepápa.]

b) De aztán mi is bocsássunk meg szívünk
ből. IgenI Szívünkből! Jézus ezt különösen
hangsúlyozza: "Ha meg nem bocsáttok, kiki az
ő atyafiának szívetekből .. .""

Igen, szívből! Nehogy a hamis emberi ter
mészet holmi ürügyek és kifogások fedezéke
mőgé menekülj ön! Megbocsátok, de többet
szóba nem állok vele, de látni sem akarom, de
azért megéreztetem vele ...

Szóval semmi de, hanem szívből! - Csak
az ilyen remélhet az Atyától ugyancsak fenn
tartás nélküli bocsánatot s nem válik számára
átokká a Miatyánk szava: "Bocsásd meg ne
künk a mi vétkeinket, tniképen mí ís megbocsá
tunk az ellenünk uétetiehneh.?"

Csak akkor mehetünk nyugodt lélekkel az
oltárhoz s nem kell szívünkben az elutasító
sugallatot hallanunk: "Eredj előbb megbékűlni
atyádfiával!'?'

c) Béküljünk ki hamarosan, lehetőleg még
aznap: "A nap ne nyugodjék le haragotok fö
lőtt.'?' Mikor Alamizsnás Szent Jánosra az
alexandriai helytartó túlságosnak vélt jóté
konysága miatt megneheztelt. a szent püspök
még aznap délután két papot küldött hozzá,
azt üzenve: "Uram, a nap már nyugvóban
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van .. ," A helytartó megértette és még azon
órában békejobbot nyujtott. Békül] te is gyor
san, mert így "időt nyersz és a keserűséget
hamarább megemészted".

Beszélgetés az Úrral, Végezzük ezt lélekben
a keresztfa alatt. Az Úr szederjes ajkakkal
kéri tőlem, hogy én ís az ő kedvéért adjak
minden megbántómnak bocsánatot. Ez a hal
dokló édesatyának utolsó kívánsága.

Vajjon akadhat-e gyermek, aki ezt ne tel
jesítené, hacsak szíve nincs kőből? Én is fel
tétlenül megfelelek kérésének és parancsának.

Atkutatom szívem minden redőjét és ha ne
tán találnék abban neheztelő, még meg nem
emésztett, keserű érzést, igyekezzem azt el
fojtani; főleg azáltal, hogy az illetőért imád
kozom s ezt mindannyiszor megismétlem, vala
hányszor az ellenszenv vagy harag lelkemben
rögzödni kezd.

l Lk. 11, 4. - ' Agoston, Serm. 42. _ J Agos
ton, Enehir. 73. - ' Mt. 5, 43-45. - s Mt. 5, 48.
- • 81. zsolt. 6. - ' Deut. 32, 35. - ' 3. zsolt. t.
- • V. ö. Gen. 4, 3-16. - 10 Ex. 22, 3. - II U. o.
21, 3. - l2 Lev. 25, 29. - ra Mt. 18, 26. _ 14 Mt.
18, 34. - " Mt. 18, 34. - ie Mt. 18, 26. - í t Mt.
18, 27. - 18 115. zsolt. 12. - 19 Lk. 6, 36. - eo Baruk
4, 26. - " Lk. 23, 24. - aa Ap. csel. 7, 60. 
za I Pét. 3, 9. - " Róm. 12, 17-20. - cs Mt. 18,
35. - ee Mt. 6, 12. - 21 Mt. 5, 24. - " Ef. 4, 26.
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PÜIlKÖSD UTÁIII VIII. VASÁRIlAPOT KÖVETO HtT HtTFO

IX

A NYOLC BOLDOGSÁG VI

.BOLDOGOK A TISZTASZIVOEK ...• A)

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg: "Bol
dogok a tisztaszívűek, mert ők meg fogják látni
az Istent."

Második előgyakorlat, mint az előző elmélke
désekben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem Dáviddal az
Urat: "Tiszta szívet teremts belém, Istenem, s
újítsd meg az igaz lelket bensőmben."

1. •BOLDOGOK'·

Már hatodszor üti meg fülünket és báj olja
szívünket ez a csodálatos hang: "boldogok"!
Ember így még sohasem szólott. A világ szorn
jazza a boldogságot s őrülten rohan a szerencse
szekere után, milliónyi kar tárul ki utána. Végre
előálI valaki, aki megmondja, hogy mi az igazi
boldogság, hol van s melyik út vezet hozzá.

Érdekes, hogy ezt a nagy titkot akkor árulja
el Urunk az emberiségnek, amikor apostolait
megválasztja. Ezt a csodálatos ajándékot rnint
egy apostolainak vándorbot jára köti, szegényes
bugyrába rejti, hogy a világnak megvigyék és
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lehetőleg kapjon belőle mindenki. Vagy talán
könyv ez a "nyolc boldogság", amely az egész
kereszténységet tartalmazza, ami abban csak
nagy és szép,

A tévedéseiben is nagy Napoleon a nyolc
boldogságót tartotta a legszebb lapnak, amelyet
a földön valaha megírtak. És ebben is a leg
szebb tétel: "Boldogok a tisztaszívűek, mert
meglátják majd az Istent."

Borgias nevű jámbor kapucinus kevéssel
halála előtt ezt a nyilatkozatot tette: "A para
dicsomot ugyan elvesztettük, de három dolog
megmaradt belőle: a csillagok, a virágok és
az ártatlan gyerrnekszemek."

Mindhármat egy és ugyanaz teszi széppé:
a tisztaság. Nem ér fel hozzájuk a világnak
pora, piszka, füstje. A virág kinö a sáros föld
ből és kecses dereka liliomkelyhet tár az ég
felé. Virág, liliom csak addig marad, míg tisz
ta. Ha beszennyeződött, nem virág, nem liliom
többé.

Az ártatlan gyermekben is, bár testből szű
letett, de van valami szellemies, angyallas.
Olyan, mint a liliom. Nevezett kapucinus utolsó
napjaiban néhány gyermeket, akikkel éppen
enyelgett, így mutatott be ismerőseinek: "Ime
angyalok a földi paradicsomból!"

A keresztény ókornak egyik bölcse ezt a
gyermekded tisztaságot akarta látni a keresz
ténynek egész életében, nöben, férfiban csak
úgy, mint a gyermekben. "Keresztény - úgy
mond - legyen a világ férfia, de az Istennek
gyermeke." Vajjon az vagyok-e én is? Mindíg
és mindenben az vagyok-e?
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2. .A TISZTASZIVŰEK·

A tisztaságról Krisztus Urunk eljövetele
előtt a világnak igen homályos és téves fogal
mai voltak. A pogány pl. azt hitte, hogy ha
Mercurius forrásából iszik, akkor még a tol
vajlás, csalás és uzsora folt jait is lemoshatja
lelkéről. A farizeus azt hitte, hogy külőnböző
mosakodások által lesz lelkileg is tisztává. Az
isteni Mester viszont az erkölcsi fogyatkozá
soktól mentes szívet nevezi tisztának. Egészen
az ő szellemében ír az Apostol, amikor a tisz
taságot "a tiszta szívböl, a jó lelkiismeretből
s a tettetés nélküli hitből származó szere
tetbe" helyezi.

a) A tiszta szívnek tehát mentesnek kell
lennie nemcsak a súlyos, hanem a kisebb bű
nöktől is, eltekintve a hellyel-közzel elköve
tett gyarIóságoktól, amelyektől világi életünk
ben nem lehetünk egészen szabadok s amelyek
ért - mint Kis Szent Teréz mondja - Isten
ránk nem is haragszik.

b) A tiszta szív aztán megköveteli a lelki
ismeretünknek tisztaságát és szentségéi, amely
ből viszont erednek a tíszta gondolatok, vágyak
és cselekedetek.

c) A harmadik követelménye, inkább folyo
mánya a tiszta szívnek. Ez a szándék egysze
rűsége, a minden kétszínűségtől és tettetéstől
ment eljárás Istennel és felebarátainkkal
szemben.

,A tisztaszívűek tehát azok, akiknek nincs
más vágyuk, mint a tökéletesség, nincs más
örömük, mint a mindenfelől nyomukban lihegő
bűnön vett győzelem. Akíknek csordultig van
a szívük bolond vágyakozásokkal, földi ambí-
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ciókkal, testies kevélységgel s mindazzal a
szenvedéllyel, ami gyötri, tépázza ezt a földön
fetrengő férget (az embert), az sohasem látja
meg színről-színre Istent, az sohasem omolhat
bele édesdeden az ő boldog magasztosságába. '"

Bezzeg minő másként gondolkodik a modern
ember a tisztaságról! Alíg különben, mint a
régi pogányság.

Az ember kifogástalan gavallér lehet, ha
külsöleg nem lehet rá semmi vétséget bizo-
nyítani. .

Tudomásul sem veszi, hogy van belső élet,
belső világ is. És ez a tulaj donképeni világ,
ahová Isten belát, amelyet Isten figyel, ahol
Isten elsősorban akar uralkodni. Ez az ő or
szága, birodalma.

Hogy mekkora és milyen vagy, ez főképen
a szívedtől függ. Jó szív, jó ember, gonosz szív,
gonosz ember.

A szíva te kerted, amelyben tevékenyked
ned kell, ha virágokat és édes gyümölcsöket
akarsz termelni.

A szív a te müterrned, amelyben magadat
kell formálnod, faragnod. hogy hivatáskörödbe
s majdan az égbe be tudj illeszkedni.

Minthogy egész lényed súlypontja a szíved.
azért Isten főleg arra áhítozik: "Add nekem,
fiam, szívedet!"

Belsődet akarja legfőképen uralma alatt
tartani: gondolataidat, vágyaidat, terveidet,
szándékaidat. S azt kiáltja neked: "Boldogok a
tisztaszívűek r:
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3. A LEGTISZTÁBB SZIV

Mikor pedig Urunk tiszta szívet követel
tőlünk, akkor méltán állítja mintául oda az ő
tulajdon Szívét.

Ehhez a Szívhez a bűnnek szeplője sohasem
Iérközbetett. MéItán mondhatta magáról: "Ki
vádolhat engem közületek a bűnrölT" "A világ
fejedelmének énbennem semmije sincs."•

"Bűnt nem tett, sem álnokság az ő szájában
nem találtatott." Azért gyülölte és átkozta a
farizeusi kétszínűséget: "Jaj nektek - úgy
mond - képmutató írástudók és farizeusok!
Mert megtisztítjátok a pohár és tál külsejét,
belül pedig tele vagytok ragadmánnyal és szeny
nyel. Te vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a
pohár és tál belsejét, hogy külseje is tiszta
legyen." "Jaj nektek ... mert hasonlók vagytok
a fehérre meszelt sírokhoz ... "s

Ó isteni Megváltó ! aki "az örök világosság
kisugárzása, Isten fölségének szeplötelen tükre
és jóságának képmása" vagy, "hints meg izsóp
pal, hogy tiszta legyek, moss meg engem, hogy
a hónál fehérebb legyek. Add, hogy örömet és
vidámságot halljak, megtört csontjaim hadd uj
jongjanak. Fordítsd el bűneimtől arcodat, töröld
el minden gonoszságomat. Tiszta szívet teremts
belém, Istenem, és újítsd meg az igaz lelket
bensőmben!"IO

~. AZ ISTEM.LÁTÁS

A tiszta szívnek Isten-látás ' a jutalma. A
pogány, amint nem ismerte a tiszta szívet, úgy
az igazi Isten-látásról sem volt fogalma. A Tal
mud az Isten-látást kétféleképen is értelmezi.
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Istent látja - szerinte - a jámbor izraelita,
aki az Isten kedves jelenlétében, a tem,.. omban
vagy zsinagógában tartózkodik, sőt akkor is,
ha a Tórát tanulmányozza vagy pedig imád
kozik.

De már tudott a zsinagóga is valamit Isten
szinről-színre való látásáról. Első ily össze
találkozás Jahvéval a halál óráján lesz és ez az
igazakra nézve folytatódik a paradicsomban."

A kereszténység ebben is tisztázta a fogal
makat és fenséges perspektívákat nyit és remé
nyeket gyullaszt az Isten-látás mérhetetlen bol
dogságára. Az az Isten, aki a természet homá
lyos tükrében is oly elragadóan szépnek mutat
kozik s Pál igéi szerint mintegy talánynak adja
fel magát, akkor majd "színröl-színre" engedi
arcát szemlélni. Most csak rész szerint ismer
jük őt, akkor majd úgy ismerjük őt, ahogy ő
ismer minket ..."" Ez a színelátás aztán a
teremtménynél lehetséges legnagyobb isten
hasonlóságot eszközli majd bennünk, szépség
ben, tudásban, szeretetben, boldogságban. "Tud
juk, hogy amikor meg fog jelenni, hasonlók
leszünk hozzá, rnert látni fogjuk őt, amint
van.?" Ebben a Iénytengerben: "Éjtszaka nem
lesz többé és nem szorulnak szövétnek fényére.
sem napfényre, mert az Úr, az Isten világosítja
meg öket.'?' "Az ő világossága által látunk
világosságot.?' "És maj d akkor bővelkedem, ha
megjelenik dicsőséged.""

A firenzei szent zsinat egyesek tévedéseivel
szemben dogmává avatta azt a hitet, hogy a
telj esen tiszta lelkek a halál, illetőleg a purga
tóriumban végbemenő tisztulás után nyomban
az égbe jutnak és ott szemlélik a Szenthárom
ságot, világosan, úgy, ahogy van, de természe-
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tesen egyik tökéletesebben, mint a másik, kiki
a szerzett érdemei szerint."

Szent Agoston feluj jong örömében, mikor
erre gondol: "Ó nagy Isten! rninö is lesz a
tekintet, amelyet maj d reád vethetünk! Minő
egészséges, minő szép, rninő erős, minő téved
hetetlen, minő vidám, minö boldog !"" És ez a
szemlélet sohasem lesz unotta, "Ha majd őt
szemléljük, epedő szomj unk mindinkább fellán
gol őt látni. Ez a vágy sohasem szűnik, mert
a sziv sohasem telik meg. Mert a végtelen Isten
nek nincsen határa és éppen azért nincsen mér
téke a vágyódásnak sem utána.""

"Oly mártékben látjuk majd öt, amennyire
hasonlók lettünk hozzá. Hiszen itt a földön is
annyira nem látjuk, amennyire nem hasonlítunk
hozzá. Hasonlóságunk pedig annyira fokozódik,
amennyire az ő ismeretében és szeretetében ha
ladunk.'?"

Mondhatjuk így is: amennyire tisztul a szí
vünk.

Midőn Assziszi Szent Ferencnek Isten ki
jelenté, hogy egykor biztosan az égbe, az Ö
színelátására jut, nyolc napon át mást sem
tudott tenni, mint örömében sírt és énekelt.
Szünet nélkül azt kiáltozta: "Paradicsom, para
dicsom! Mi bemegyünk a paradicsomba! Mit
törődöm én minden egyébbel, mikor én egykor
birtokolom majd a paradicsornot."

Nekünk is kár minden egyébbel törődni. Az
egyetlen fontos: a szív tisztasága. "Boldogok
a tisztaszívűek, mert ők meg fogják látni az
Istent!'?'

Beszélgetés az Úrral. Kérdem Tőle a Zsol
tárossal: "Ki mehet fel az Úr hegyére? Ki áll
hat meg az Ö szent helyén?" Mire Ö felel ne-
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kem: "Az, akinek keze ártatlan, kinek szíve
tiszta.'?'

Kérem tehát mindjárt tőle ezt a tiszta szí
vet. Egyben ígérern is, hogy szívemet számára
- bármibe kerüljön is - tisztán megőrzöm.
Fel is teszem magamban, hogy ma és minden
kor kerülöm azokat az alkalmakat, amelyek a
szívtisztaságot veszélyeztethetik. Eltorlaszolom
kűlsö és belső érzékeim használatában azokat
a hézagokat, amelyeken át a bűnnek szennye
lelkembe szivároghat.

I 50. z~oll. 12. - ' I Tim. 1, 5. - " Papini: Sto
ria di Cristo. - • Péld. 23, 26. - a Jn. 8, 46. 
" V. J. Jn. 14, 30. - I Pél. 2, 22. - ' Mt. 23,
25-27. - u Bölcs. 7, 26. - ou 50. zsolt. 9-12. 
II V. Ö. Szentiványi: A századok halhatatlan kirá
lya. 193. - " V. ö. I Kor. 13, 12-13. - JJ I Jn.
3, 2. - H Jel. k. 22, 5. - " V. Ö. 35. zsolt. 10. 
re 16. zsolt. 15. - rt Flor. 1439. Dz. 693. - " Agos
ton de ord. 2. 19. 51. - ro Nyss. Szt. Gergely de
vit. Mos. - ee Agoston ép. 92, 3. - 21 Mt. 5, 8.
- zz 23. zsolt. 3, 4.
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X

A NYOLC BOLDOGSÁG VI
.BOLDOGOK A TISZTASZIVOEK ...• Bl

Előgyakorlatok, mint az előző elmélkedés
ben.

l • •MAGADAT ORIZD MEG TlSZTÁNI"1

Mi is voltaképen a szfvtisztaság?"
Megértjük, ha fontolóra vesszük, hogy mi az

a tiszta szándék. Tiszta szándéka nemde annak
van, aki egyedül és kizárólag azt az ügyet ke
resi, amelynek szelgal. Ha mellékcélokat is tüz
ki, nevezetesen a saját előnyét, hasznát, dicső
ségét, akkor megállapítjuk, hogy nem tiszta a
szándéka.

Igy vagyunk az érzékiség terén is.
Isten már a paradicsomban kiadja a paran

csot: "Legyen alattad a (bün) kívánsága, és
uralkodjál rajta!'" Mi más ez, mint hogy szen
vedélyeid, ősztönösséged Isten és a józan ész

• A magyar nyelvben, sajnos, nincs szavunk
erre az erényre, amelyet a latin "castitas"-nak, a
rokon francia "chasteté"-nek, a német "Keusch
heit" -nek nevez. Kénytelenek vagyunk a sokkal
általánosabb értelmü "tisztaság" kifejezéssel be
érni, jóllehet ez az erény kezdettől fogva gyönyörü
példákkal mutatkozott be kereszténnyé lett népünk
történelében. Elég legyen Imrére, Margitra hivat
koznunk.
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törvényei s nem a saját rendetlen hajlamaid
szerint igazodjanak. Szóval azt a célt szolgál
ják, amelyet nekik a Teremtő kitűzött.

Az érzékiségnek is megvan az Istentől ki
tűzött célja, Az érzékiség olyan, mint a folyam
vagy a hegyi patak, Ha csak a célja felé tart,
ha a medrében marad, áldás és termékenység
eszkőzlöje. De jaj, ha céljától eltér, kicsap a
medréből! Pusztulást, nyomort okoz, piszok, sár
és iszap marad a nyomában. Amit Isten az
emberi nem fennmaradására és boldogságára
rendelt, ugyanannak lealacsonyodását és pusz
tulását okozza,

Nincs semmi, ami az eszes embert annyira
állatta tenné, s raj ta szégyenletesebb sebeket
ejtene, mint az érzékiséggel való visszaélés,

Mivel tehát az ember szándéka ebben a pont
ban a legrútabb módon nem tiszta, azért nevez
zük a rendetlen érzékiséget "tisztátalanságnak",
s az ezzel ellenkező nemes önuralmat "tiszta
ságnak",

Az érzékiség már a paradicsomban is meg
volt az emberben, de különös kegyajándékképen
egészen a józan ész uralma alatt állott,

Az önuralomnak ez a gyönyörű harmóniája
az áteredő bűn folytán ugyan felbomlott, de
nem annyira, hogyaszabadakaratot is tönkre
tette volna, Sőt még a keresztség után is hátra
marad a forradalmasított ösztönösség a nél
kül azonban, hogy a Jézus Krisztus kegyelmé
vel támogatott léleknek árthatna, Sőt rni több:
"aki szabályszerüen versenyez (küzd), koszorút
nyer",' Igy tanítja ezt Egyházunk a trienti szent
zsinaton,'

Hitünk és a tapasztalás tanítja, hogy az
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ember, férfi és nö egyaránt, tud egész életében
önmegtagadott, tiszta életet élni.

És ha így él, már szinte visszahódította
maga számára a paradicsomi elveszett épséget
és szépséget, S amennyivel nehezebb a tisztaság
most, mint volt a paradicsomi bűnbeesés előtt,
annál irnponálóbb és fenségesebb.

Ezzel egyben a tiszta szív élvez valamit a
paradícsomi boldogságból is.

KéteIkedeI talán benne? Ám tekintsd az
ártatlan gyermekhomlokot! Nézz a tiszta gyer
mekszemekbe. Ezekböl állandóan ugyanazt ol
vashatod ki, amit Urunk a hegyen hirdetett:
"Boldogok a tisztaszívűek."

Kétségbevonod a tiszta szív boldogságát?
Figyeld az ártatlan gyermeket, amint dalol,
vidáman kacag és lepkét kerget a kert virágai
között.

A tiszta szív égi derűje mintha csak nim
buszt varázsoIna köréje és megdicsőítené öt.

Van-e gyengébb a gyermeknél? És mégis,
van-e erősebb, hatalmasabb? A zsarnok kardja
lehanyatlik el ötte. A legromlottabb szív is
visszariad attól, hogy beszennyezze. Ha szende
pír ömlik el a gyermekarcon, elnémítja a leg
szennyesebb ajkat is.

A szív tisztaságát akárhány költő is meg
énekelte, mert a tisztaság varázsa az ö szívű
ket is megihlette. A legszebb dalokat a tiszta
ság csalja ajkukra, a tisztaság királyi szépsége,

A tiszta szívű ifjú és hajadon elött nyitva
áll a világ. A tiszta férfi megküzd minden ne
hézséggel, megold minden feladatot, amelyet
eléje tűz az élet. Rámosolyog a szerencse. A
tisztaság az a szüntelen viruló bot, amely az
aggot is támogatja élte alkonyán. Erre támasz-
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kodva, bizakodva nyit be az örökkévalóságba.
Hiszen tudja, hogy az elé kerűl, aki a tiszta
ságot annyira szereti, és a tisztaszívűeket bol
dogoknak hirdeti.

2. A NÉPEK KÖZHITE

Az emberi nem Krisztus eljövetele elött a
megváltás bö kegyelme híján kétszeresen érezte
annak a "törvénynek" nyomasztó voltát, amely
nek terhéröl maga az Apostol panaszkodik:
"Más törvényt látok tagjaimban, ez küzd értel
mem törvénye ellen. '"

A szenvedély ördögrnaimába került szeren
csétlen emberi szívet az ösztönösség szinte az
őrületbe kergette. Szent Pál ijesztő színekkel
festi a korabeli pogányság erkölcsi zűllését."

De azért nem volt nép, amely a leggyaláza
tosabb botlások közt is, a tisztaságot ne be
csülte volna.

Hol volt viszont nép, amely ezer csaták
győztesére is megvetessel ne tekintett volna,
ha a saját testével vívott harcban elbukott?

Minden nép tudta, hogy a legnagyobb győ
zelem: önmagunkat győzni le. Valamennyi azt
várta, hogy majd a tisztaságból fakad orvos
sága, üdve.

A régi Athén íellegvárának, az Akropolisz
nak északi szegélyén állott a periklészi idők
legnagyobb remeke, a Phidias-alkotta "Athené
parthenosznak", az "Athené szüznek" szobra.
Aranytól és elefántcsonttól ragyogott.

Bal kezében a pajzsot tartja, jobb kezén
pedig a "Nikének", a győzelem istennőjének
kicsiny szobrát.

Midőn a nap felbukkant a tenger hullámos

91



sivatagából, első sugarai az ő sisakján verőd
tek vissza; őt üdvözölték a búcsúzó sugarak is,
mielött a nap a szalamiszi vizekbe alámerült.
A mítológía azt beszélte róla, hogy ez az
egyetlen, tiszta szűz Zeusznak, a főistennek
agyából szűletett. Anyja pedig "Metisz", a böl
cseség istennője. Mint ilyet tisztelte őt a klasz
szikus görög nép s azt álmodta róla, hogy ő
az egyetlen, aki még a természetes élet béklyói
tól is egészen szabad.

Mi más ez, mint a tisztaságnak apoteozisa.
Rámutat ez egyben arra a paradicsomból át

mentett hitre, hogy a világ üdve egy szüzzel
van összefüggésben; utalt az Immaculatára.

A régi Róma, az ókor királynője is, meny
nyire megbecsülte a tisztaságot! A fórumon,
ahol az arany mérföldjelzőnélminden út talál
kozott s az egész világról mintegy központba
összefutott, amely annyi diadalmas hadvezért
látott, akik a kizsákmányolt világ kincseit ott
rakták Róma lába elé: ahol a szöszékröl a világ
sorsát tárgyalták és eldöntötték. állott Veszta
szentélye. Feddhetetlen, tiszta szűzek végezhet
tek ebben mint papnők szelgálatot. Az ö szűzi
kezükbe tették le a birodalom palladiumát mint
az általános üdvnek, jólétnek jelképét. ahogy
Cicero magát kifejezte: "Quod salvi simus fu
turi", "azért, hogya jövőben is épek maradjunk,
boldoguljunk".

A Vesz ta-szüzzel való véletlen találkozás is
a vesztőhelyre hurcolt halálraítéltnek kegyelmet
jelentett. Még az államhatalom képviselője is
kiszállott hintó jából, hogya Veszta-szűzetelőre
üdvözölje.

Igy juttatta kifejezésre Róma az emberiség
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közmeggyőződését: "Casta placent superis. " "Az
égieken tetszik a szűzesség." Igy hirdette ön
kénytelenül is a "bűn rabszolgaságára el
adott, testi ember",' ahogy magát az Apostol
kifejezi, ugyanazt, amit az édes űdvözítő a
hegyen oly elragadó háj jal hirdetett: "Boldogok
a tisztaszívüek. '-'8

Mielőtt ennek a boldogságnak tanulmányo
zásába még mélyebben merülnénk, vonjunk le
néhány tanulságot.

3. TANULSÁGOK

a) A szent tisztaság sértetlen megőrzése
több-kisebb nehézséggel jár, kinek-kinek tempe
ramentuma, vérmérséklete, öröklött vagy szer
zett hajlamai szerint. Ez már az áteredő bűn
következménye. Tehát nincs miért ezen csodál
koznunk, vagy rajta megdöbbennünk, magunkat
vádolnunk. Természetünket nem magunk alkot
tuk, hanem úgy kaptuk és így meg sem változ
tathatjuk.

Isten jósága azonban a tisztaság megőrzé
sével járó nehézségeket az érdemek bőséges
forrásává változtatta számunkra. Mindenegyes
legyőzött kísértés újabb ékkövet és igazgyön
gyöt jelent mennyei koronánkban. A visszatola
kodó, de ellenállásunkon mindíg megtörő kísér
tések Szerit Ignác szerint Isten előtt egész kü
lönös érdemet jelentenek. "Kemény viadalban
győzelmet juttatott neki (az Úr) ,"8

b) Amde másrészt a tisztaság megőrzése,
maga a szűzesség, mindkét nemnek és minden
korban lehetséges, s a testi épségre. egészségre
hátránnyal nem jár. Ezt nemcsak az orvostudo-
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mány s a tapasztalás, hanem a tévmentes hit
is igazolja.

Ha a tisztaság mindenkinek nem volna lehet
séges, akkor Isten nem hirdethette volna ki
Sínai-hegyéről egész általánosságban: "Ne pa
ráználkodjál I'?" Akkor az Egyház 19 éves ifja
kat az alszerpapság felvételekor ünnepélyes
fogadalom erejével örök és tökéletes tiszta
ságra nem kötelezhetné, akkor nem erősíthetné
meg a szerzetesrendeket, amelyekben ugyan
csak ifjak, hajadonok százezer számra egész
életükre tisztaságot fogadnak. Lehetetlenre
ugyanis senki sem kötelezhető. Akkor nem ta
níthatná a tévmentes Egyház, hogya nemi gyö
nyörbe való legrövidebb beleegyezés, még gon
dolatban is, azoknak, akik a házasságon kívül
élnek, halálos bün, amelyért Isten örök kár
hozattal büntet.

cl A tisztaság megőrzése nem is olyan ne
héz.

Kinyilatkoztatott igazság, hogy "az Ö pa
rancsai nem nehezek"," Igaz ugyan, hogya tisz
taság az átlagos emberi erőket felülmúlja és
"Isten kegyelme, amelyet azonban Ö senkitől
sem tagad meg, aki azt tőle igazán kéri"."

Dr. Ríngseís müncheni orvostanár, mikor
Capri szigetére tett kirándulás alkalmával a
társaság egyik tagja hangoztatta, hogy lehetet
len tisztának maradni, így válaszolt: "A tiszta
ság nehéz, de nem lehetetlen." Erre elmondotta
röviden élettörténetét. Münchenben, Bécsben.
Párizsban tanult, sok kísértésnek volt kitéve,
de "Isten a tanúm, - rnondá - még mindíg
fehér pajzzsal állok itt". Mire a szintén jelen
levő Lajos trónörökös meghatottan erősítette
meg Ringseis állítását: "Igen Uraim! Ringseis-

94



nek igaza van, a tisztaság megőrzése bár nehéz,
de nem lehetetlen:" Ámde tudni kell, hogy
Ríngseís hitbuzgó katolikus volt, aki erejét a
szentségekböl és imádságból merítette.

Van a keletieknek egy szellemes meséje.
Kis társaság, egy művész, egy aggastyán és

egy gyermek vándorlásában forrásra bukkant,
amely felett ez a felírás volt olvasható: "Ve
gyetek példát tőlem!"

Tanakodtak, hogy mi ennek az értelme. A
művész így magyarázta: "Amint a forrás vize
előre igyekezve. nőttön nő és hatalmas folyam
má szélesedik, így kell nekünk is folytonos
munk~val és szorgalommal nagy emberekké vál
nunk.

Az aggastyán ezt olvasta ki a felírásból :
"Legyünk olyan önzetlen adakozók, mint ahogy
a forrás vizét kinek-kinek ingyen felkínálja:"

A gyermek pedig így fejtette meg a titkot:
"A forrás csak addig kívánatos valami, amíg
tiszta; ha beszennyeződött, mindenki undorral
fordul el tőle. Igy kell nekünk is tisztáknak len
nünk, hogy másoknak hasznára lehessünk."

Beszélgetés az Úrral. Kérjük tőle a tiszta
ság megbecsülhetetlen ajándékát az Egyház
gyönyörű imáj ával: "Égesd Uram vesénket és
szívünket, hogy neked szeplőtelen testtel szol
gáljunk és tiszta szívvel kedvedben járjunk."

Majd aztán forduljunk a szeatséges Szűz
höz, a szent tisztaság legfőbb Pátrónájához. az
annyira bevált imával:

,,6 Úrnőm, ó Anyám! Neked ajánlom ma
gamat mindenestül, s hogy bizonyitsam, hogy
csakugyan a te híved vagyok, neked szentelem
ma szememet, fülemet, számat, szívemet és

95



egész magamat. Mivel tehát a tied vagyok, ó jó
Anyám, viseld gondomat és védelmezz, mint
tulajdonodat és birtokodat. Amen." (100 n. b.]

l I Tim. 5, 22. - ' Gen. 4, 7. - ' II Tim. 2, 5.
- • Sess. V. 5. Denz. 792. - • Róm. 7, 23. 
• V. ö. Róm. 1. - ' V. ö. Róm. 7, 14. - • Mt.
5, 8. - • Bölcs. ID, 20. - l. Ex. 20, 14. - n I Jn.
5, 3. - 12 Kat. Róm. 3, 12.
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XI

A NYOLC BOLDOGSAG VI
.BOLDOGOK A TISZTASZIVOEK •••• C)

SZERDA

E/őgyakaT/alak, mint az előző elmélkedések
ben.

1••BE SZ~P A TISZTA NEMZED~K 1'1

A Szentírásnak ezeket a más tárgyra vonat
kozó gyönyörű szavait Egyházunk példáját kö
vetve, a szent tisztaságra méltán alkalmaz
hatjuk.

Szalézi Szent Ferenc mondotta, hogy ő két
dologról nem szeret beszélni. Ezek az aláza
tosság és a tisztaság. "Mert ha valaki - úgy
mond - ezt a két erényt csak az én szavamból
tanulná ismerni, nem becsülné annyira, mint
azt megérdemlik."

Mindenki érzi ezt a nehézséget, aki a tiszta
ság szépségét és értékességét megfontolja.

Még maga Lord Byron is így beszél róla:
"Nagyra becsülöm ezt az erényt, bár könnyel
műségem megfutott igájától."

Ki magasztalhat ja ezt méltóképen?
Szerencsére Isten siet ebben segítségünkre.
Isten, aki alkotta az egek magasait. a fensé-

ges csillagrendszert, a csodásan szép fényt és
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vHágosságot, a földön a virágos mezöket, ho
mályos, erdös völgyeket, csillogó hóval borí
tott bércóríásokat s annyi más szépet, - nem
olvassuk, hogy ezek felett merengne, és róluk
dicshimnuszokat zengene. Ezt inkább értelmes
teremtményeire bízta.

De a tisztaság láttára mintegy megáll és ezt
a remekművét maga is megbámulja.

Halljuk egyik-másik igazán idevonatkoztat
ható nyilatkozatát.

Mindennél báj osabbnak nevezi a szemérmest,
és hozzáteszi: "Nincs semmi méltó ellenértéke
a mértékletes (önmegtartóztató) léleknek.'"

Nincs tehát a tisztasággal semmi összehason
lítható kincs és szépség a földön.

És csakugyan, hányan voltak és lesznek,
akik mindazt, amivel a világ őket megkínálta.
rangot, vagyont, földi boldogsagot, örömöket
megvetettek. hogy biztosítsák maguknak a tiszta
ságnak, szüzességnek kincsét.

"Annak, ki szereti a szívnek tisztaságát,
ajkai kedvessége miatí a király lesz a barátja."

Vajjon ki ez a Király, ha nem maga Isten,
aki mint régi, meghitt ismerős száll a tiszta
lélekbe, és szivesen lakik benne? Jelenlétével
gyönyörködteti a tiszta szívet, kéréseit kegy
gyel meghallgatja, gyengéden társalog vele s
legelrejtettebb titkaiba is beavatja.

Vajjon pályázom-e én is erre a dicsőségre?

"A győztesnek adok az élet fájáról, mely
Istenemnek paradicsomában vagyon."

2.•JÉZUS A TISZTASÁG KEDVELOlE·

Tetszett azonban Istennek, hogya tisztaság
iránti lángoló szerelmét necsak szavakkal ma-
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gasztalja, hanem tulajdon példájában is be
mutassa. Jézus, mint a litánia szépen mondja
róla: "a tisztaság kedvelője", "a szűzek tiszta
sága".

Annak a tiszta Istennek küldötte ö, akinek
"még a hold sem fényes, s a csillagok sem
tiszták szeme előtt".'

Maga Jézus Krísztus pedig a mennyország
ról azt állítja, hogy "Semmi fertőzött sem lép
be oda ."• Miért? Mert nem is onnan jött. A
bűn nem jön a boldogságból és nem is vezet a
boldogságba. Bármit fecsegjenek is az irodalom,
aköltök, színmű- és regényírók, söt újabban a
"tudomány" is, a tisztátalanságnak és érzéki
ségnek semmi köze sincs a boldogsághoz.

Az a mennyország, amelyröl az aljas dalok
énekelnek s káprázatos színpadi jelenetek re
gélnek, nincs, nem is volt, nem is lesz. Nem!
Nem! Hanem örökre igaz marad, hogya menny
országba, a boldogságba semmi tisztátalan be
nem megy. A boldogságot, a mennyországot
J ézus Krisztus a tisztaszívűeknek ígéri oda.
"Boldogok a tisztaszívűek, mert ök meglátják
az Istent."

Hogy mint vélekedett Urunk, Jézusunk a
tisztaságról, azt életével is illusztrálja.

Az Istenember szívét, mialatt áthaladt a
poros világon, egyetlen árnyék sem homályo
sította be.

Születhetett szennyes istállóban, viselhette
a szegény munkás darócruháját, kitehette ma
gát a farizeusok gyűlölködö, gyilkos tekintete
nyilainak, odanyujthatta ajkát az áruló csók
nak, szent testét, mint gyengéd virágszálat oda
adhatta, hogy hóhérai, mint a férget, lábbal
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tiporják, de nem tűrhette magán a tisztátalan
ságnak legkisebb foltj át.

Azért műveli azt a hallatlan csodát, hogy
szeplőtelen anyától születik, akinek ezzel szű
zies szépségét nem érinti, tisztaságát csak job
ban megdicsőíti. Szüzi kebel hordozza, szűzi
kezek építenek neki hajlékot, nyujtják neki a
kenyeret, viszik a számkivetésbe, óvják bajban,
veszélyben.

Kiket választ tanitványainak? Lehettek azok
szegény, munkásemberek, nélkülözhették a világi
tudományt és műveltséget. Nyers és pórias táj
szólásban vagy durva hangon beszélhettek vele,
kérges kezekkel érinthették. De egyet nem nél
külözhettek: a tisztaságnak kedves illatát. Eb
ben mindnyájan kifogástalanok voltak. Egyik
közülük, aki ezt az erényt gyermekségétőlfogva
a leggyengédebben őrizte, Mestere tisztasagos
Szívének választott barátja lett. Ö borulhatott
az első szentáldozás örőmében isteni keblére.
Reá hagyja haldokolva legdrágább kincsét: az
édes Anyját.

Földi vándorlása alatt az Úr az emberek
szívét csodálatos módon el tudta bűvölni. Ott
hagytak érte mindent: házat, földet, feleséget
és gyermeket. Nyomában kitartottak, tekintetü
ket reá szegezve, mert abból tisztaság sugárzott.

És az ember szeme, szíve felfogta ezeket a
sugarakat, s maga is a tisztaságnak. lelkesült
szeretetére gyulladt. Azóta "Szűzek követik a
Bárányt, amerre csak megyen".. nemcsak a
mennyországnak gyémánttal ragyogó utcáin,
hanem a földi Jeruzsálemnek, az Anyaszentegy
háznak kebelén is.

Kővetik, igen önfeledten követik. Nem azért,
mert rút a bűn, hiszen azt akárhány nem is
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ismeri, sem azért, mert az erény tiszteletreméltó,
kitüntető, királyi, azért sem, mert útja virá
gos. .. hanem azért, mert Jézus Krisztus, a
szívek Vőlegénye, ezt az erényt mindenekfelett
szerette. Azért, mert tudják, hogy Jézus Krisz
tus féltékeny Szeretö, s nem osztozik a szívek
felett, Ö csak egész szívvel elégszik meg. Milyen
fenséges felfogást árulnak el e tekintetben a
keresztény őskor szűzei. Egy Cecilia, egy Ag
nes, egy Agota s annyi mások, akik vidáman
mennek a halálba, csakhogy a tisztaság koro
nája mellé a vértanúságet is megszerezaék, s
annál inkább megnyer jék isteni Völegényűk tet
szését.

Nincs semmi, amiben az égi és földi szép
ség annyira egvbeolvadna, mint a tisztaság.
Azért ég és föld egyesül a magasztalásában is.

Szent Agoston mondja: "Adj szeretö szívet
és megérti, amit mondok, a hideg szívet hidegen
hagyja szórn."

3. • BOLDOGABB LESZ, HA ÚGY MARAD . . .'9

Az Apostol boldogabbnak nevezi az önmeg
tartóztató s szűzi tiszta állapotot. De vaj jon
kikre érti ezt?

Vannak, akik a szűzi állapotban csak a
negatívumot látják, vagyis azt, amitöl megfoszt,
amit nélkülöz, amitöl eltilt. Kétségkívül nem
ezekröl mondja az Apostol, hogy "boldogabbak
lesznek", "jobban cselekszenek"." Nem ezeket
magasztalják a Szentatyák s övezi tisztelettel
és dicsőséggel Isten egyháza. A pogány világ
is csak ebben a negatívumban látta a tisztasá
got s szűzességet. Ezt tükrözi vissza irodalma
is. Igy Szofoklesz Antigoneja folyton csak azon
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kesereg, hogy szűzességben kell az árnyak biro
dalmába költöznie, Euripides is az ö szegény
Hippolitusát szűzen engedi sírba szállní. Ez,
- a költö szerint - mikor haldokolva édes
atyjához azért esdekel, hogy sáppadt arcát bo
rítsa szemfödövei, egyben feljajdul, hogy hiába
maradt életében tiszta és erös... csalódottan
kell az alvilág küszöbét átlépnie. A római pol
gár is, bár tisztelte a Veszta-szűzet, de mégis
vagyonokat volt kész áldozni, hogy leányát et
tet, a bár kiváltságos, de szerinte terméketlen
állapottól megmentse.

Amde a keresztény tisztaság és szűzesség
nem csupa negatívum, vagyis lemondás és áldo
zat, hanem pozitívum is, és ez benne a leg
lényegesebb. Szent Pál erre világosan rámutat:
"Akinek nincs felesége, - írja - arra gondol,
ami az Úré. hogyan tessék az Istennek. Akinek
pedig felesége van, arra gondol, ami a világé,
hogyan tessék feleségének, és meg van osztva.
Mind a férj telen asszony, mind a szűz arra
gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben
szent legyen, aki azonban férjnél van, arra gon
dol, mi a világé, hogyan tessék férjének.'?'

Éppen azért, mint Szent Agoston helyesen
megjegyzi, "mi nem azt magasztaljuk a szűzek
ben, hogy szűzek, hanem hogy Istennek szen
telt, jámbor, önmegtartóztatást gyakorló szű
zek". Sőt magában az Isten Anyjában, minden
szűz Anyjában és Királynöjében sem annyira
azt ünnepeljük, hogy minden szeplötöl mentes,
hanem azt, hogy hittel, reménnyel, szeretettel
és az Úr iránt odaadással teljes. "A mi szemünk
ben - mondja Szent Bernát - az ö ruhája
azért fehér, mert szíve oly melegen ver az
Istenért. II
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A keresztény szűzet tehát a Krisztussal való
lelki eljegyzettsége teszi azzá, ami. Ezért ad
neki az Egyház fátyolt és gyűrűt. A feltétlen
testi tisztaság és épség ennek a lelki jegyes
ségnek csupán természetszerű velejárója.

Jóllehet a szűzi állapot és a celibátus, mint
a trienti szent zsinat" tanítja, jobb és boldogabb
a házasállapotnál. de azért Szent Pál hang
súlyozza, hogy: "A szűzekre nézve nincs paran
csom az Úrtól; tanácsot azonban adok, mint
aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hű
legyek. Azt tartom tehát, hogy ... jó az ember
nek úgy lennie ... Pedig hiszem, hogy bennem
az Úr lelke vagyon.?" Vagyis az Isten gondo
latát közlöm veletek.

Beszélgetés az Úrral. Ajánljuk föl magun
kat, testünket és lelkünket az úrnak szent
és szeplötelen áldozatul, megígérve neki, hogy
az állapotunk szerint a szent tisztaságot híven
megörlzzük.

Ezúttal Szent Józsefhez fordulhatunk, aki
Szűz Mária után a szent tisztaságnak leg
nagyobb pártfogója. Ma annál is inkább tegyük
ezt, mert szerda éppen az ő napja. Alkalmaz
hatjuk e végből azt a szép imát, amelyet az
Egyház búcsúval gazdagított:

"Szűz lelkek őre és atyja, dicsőséges Szent
József, akinek hűséges őrizetére bízta Isten
magát az ártatlanságot, Jézus Krisztust és a
szűzek szűzét, Máriát! E drága zálogra, Jé
zusra és Máriára kérlek és könyörgök, segíts,
hogy minden tisztátalanságtól menten, szeplöte
len elmével, tiszta szívvel, fertőzetlen testtel
mindíg tökéletes tisztaságban szolgál iak Jézus
nak és Máriának. Amen."
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Tegyek is mindjárt valami gyakorlati jó
feltételt, pl. az érzékeknek gondosabb őrizetét, a
szent szerénység szabályainak pontosabb meg
tartását.

1 Bölcs. 4, 1. - 2 Jézus, Sir. f. 26, 19-20. 
a Péld. 22, 11., a latin fordítás szerint. - • Jel. k.
2, 7. - • Jób 25, 5. - • Jel. k. 22, 27. - 7 Mt.
5, 8. - • Jel. k, 14, 4. - • I Kor. 7, 40. - 10 I Kor.
7, 38. - 11 I Kor. 7, 32-34. - " Sess. XXIV.
Cn. 10. Dz. 980. - ra I Kor. 7, 25-40.
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PÜNKÖSD UTÁNI VIII. VASÁRNAPOT KÖVETO H~T CSÜTÖRTÖK

XII

A NYOLC BOLDOGSÁG VI

,BOLDOGOK A TISlTASllVOEK .•.' Dl

Előgyakorlatok, mint az előző elmélkedés
ben.

1••VElE EGYÜn A TÖBBI JAVAK IS
HOZZÁM JÖnEK".

a) Kegyelmi, lelki javaink után legfőbb
kincsünk: értelmünk fénye, amely leginkább
tesz bennünket Istenhez hasonlatossá. A tisz
taság ugyan nem fokozza az ember tehetséget,
de feltétele annak, hogy eszünk kifejthesse
Istentől beleoltott erejét. Aquinói Szent Ta
másnak nem a fejére, hanem a szívére rajzolja
a napot az Egyház szirnbolikája. Mintha csak
azt jelezné, hogy nem annyira az eszéböl, mint
inkább a tiszta szívéböl forrásozik kifogyha
tatlan bőségű tudománya. Nagyon jól tudják
ezt az ó- és modern kor nagy gondolkodóí.

Már Szokrátesz int: "Nem hiszed-e, hogy
a megnemtartóztatás az embertől legnagyobb
javát, a bölcseséget rabolja el ']"

Hirdetik, hogy "az élet annál nagyobb ér
tékű, minél fejlettebbek az ember magasabb
erői (az értelem!) s az alacsonyak pedig szol
gaságra vannak nevelve". (Paulsen.) Ezzel szo-
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rosan összefügg a fantázia fegyelmezett rnű
ködése. "A képzelőerő szende Veszta-tűz, ame
lyet ha szűzlen őriznek. világít és éltet, de
felemészt, ha szabadjára engednek."

Ebben is tehát az isteni Mester ígéretét
látjuk csak igazolva: boldogok, akiknek a szívűk
tiszta.

b) Másik Iöképességünk az akarat.
Az értelem akarat nélkül szánalomra

méltó. A királyi szabadakarat tesz minket na
gyokká, szentekké. Márpedig a tisztaság adja
az akaratnevelésre a legtágabb és legalkalma
sabb teret. "Szenvedélyeink ugyanis olyanok,
mint a főnix madarak, ha a régi elég, másik
már a hamuból kikél." (Goethe.) Bezzeg az
akaratnak van dolga velük. De ezzel a birkó
zássai aztán meg is izmosodik és szinte minden
hatóvá fejlődik. Ezzel megint a szívnemesség
van szoros összeköttetésben. És valóban, ha
találunk nemes lelkeket, akik Istenért, hazáért.
felebarátért minden áldozatra képesek. tudnak
nemes, nagy célokért kitartóan kűzdení, ezeket
csak a tisztaszívűek közt lehet keresni.

Tehát boldogok, ismét csak boldogok ebben
is a tiszta szívek.

c) A tisztaság üde egészségben őrzi és ed
zetté teszi a testet is és bámulatos szlvósságot
kölcsönöz neki a kitartó és fáradságos mun
kára. Példát adtak erre a keresztény ókor re
metéi és manap is a zárdák lakói. akiket a
gyermekded ártatlanság fiatalos szellemi és testi
frisseségben őriz meg a késő aggkorig.

Boldogok, mert tiszta a szívük.
d) A tisztaság forrása a vidámságnak is.

Míg az ifjú szíve tiszta, addig víg és játékos.
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Ne csodáld! A tiszta szívben szinte állandóan
örömünnep van. Ide is vonatkozik az Irás
szava: liA derűs kedély olyan, mint a folytonos
lakoma." Ha a tiszta szívet olykor éri is valami
szomorúság, ez csak amolyan tavaszi zápor.
Hamar elvonul és utána csak annál derültebben
mosolyog az ég.

Mindebből következik, hogy mily hálásak
nak kell lennünk a rninden jó Adományozójának
a tiszta szív ajándékáért.

Tisztelet és hála illeti meg Egyházunkat,
amely a tisztaságról nemcsak állandó nevelő
hatásával, hanem a celebs papságban és a szer
zetesrendekben intézményesen is gondoskodik.
Merész vállalkozás volt ez, de az Egyház szá
mított a benne lakozó Szentlélek kegyelmére,
nevezetesen kifogyhatatlan erőforrására, az
Oltáriszentségre.

Mint kristálytiszta folyam hömpölyög végig
a világon az oltár magastáján fakadó liliomos
áradat. Partjain szépen tenyészik a tiszta, ideá
lis családi élet is, amely azért termékeny gyer
mekekben és erényekben, mert a szűzi lelkek
példája lelkesíti.

Azért írhatta egykor Szent Cyprián Itáliába:
"Nálunk több szűz ölt fátyolt, mint ahány nála
tok szűletik."

2. "VISSZATÉRNEK, AKIK ÁRNYÉKÁBAN LAKHAK"4

Minél nagyobb s magasabb a tárgy, annál
sötétebb és kiterjedtebb az árnyéka. Igy va
gyunk a tisztasággal ís. Rámutatunk erre az
árnyékra is, hogy akik abban vannak, vissza
térjenek a tisztaság világosságára, és akik a
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tisztaság fényében ragyognak, óvakodjanak az
ellenkező hibának még az árnyékától is.

a) A tisztátalanság: maga a rútság. Amint a
test élete a lélek, úgy alélek élete Isten. Nézd
csak, minő lesz a test, ha elhagyja a lélek, s
halvány sejteirned lesz, minő a lélek, ha el
hagyja Isten. Ám Istent, a legtisztább Szelle
met talán semmi sem üzi oly távolra, mint a
testiség fertője, mert semmivel sincs oly hom
lokegyenest ellentétben. Már a vízözön idején,
látva Isten az erkölcsi pocsolyát, amelyben az
ember fetrengett, így szólott: "Ne maradjon az
én lelkem örökké az emberben, mivel test ő.'"
És meglátván Isten, "hogy az ember szíve min
den gondolata mindenkor gonosara irányul,
megbáná, hogy embert alkotott a földön".•

A nem tiszta gyönyörbe való beleegyezés
azonnal kiöli a lélekből a természetfeletti, ke
gyelmi életet, amely az igazi szépsége a lélek
nek. A lélek elfordult a végtelen Széptöl, s ez
által - mint Aquinói Szent Tamás megjegyzi
- végtelenűl rúttá lett.

b) A kegyelmi élettel nyomban kihal a benne
gyökeredző természetfeletti istenszeretet. Mert
Istent és bünös kéjt egyszerre szeretni nem
lehet. Egyben elhalványodik és meggyengül, ha
nem is vesz ki azonnal, az isteni remény. Az Úr
irgalma ezt meghagyja még, hogy annak pis
logó fénye a bünöst hozzá mégiscsak vissza
vezesse. A reménnyel aztán, főleg ha a bűnö
zés szokássá válik, rendszerint meginog a hit
is, amely a "reménylett dolgok valósága",'

c) De megtámadja a bün természetes ado
mányainkat is.

Meggyengiti és béklyóba veri az értelmet,
tönkre teszi az akaraterőt és szívet. Ez most
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már olyan. mint a remek szerkezetű óragépezet.
amelynek legfínomabb rugója elpattant.

Az ilyennek aztán nincs gyengédsége testvé
reihez s társaihoz sem, csupa önzés. Hideg és
merev marad szülöi, elöljárói legkedvesebb fi
gyelmével szemben. Kihal belőle minden idea
lizmus, minden lelkesedés és törekvés a na
gyobbra és nemesebbre. A tisztátalant sem az
Egyház, sem a haza nem használhatja.

d) Igen gyakran rá fizet a bűnre az egészség,
s így egyengeti az utat a korai sirba. A termé
szet ellen véteni nem lehet a nélkül, hogy a
bűnöst utol ne érné annak bosszúja.

el Ami a vidámságot illeti, ide is illenek a
nagy angol drámairó szavai: "Hol az íróasztal?
Ezt fel kell jegyeznem, hogy t. i. valaki nevetni
tud és mindíg nevetni és mégis gazember.'"

Mindezek megfontolása bizonnyal arra indít,
hogya szlvtisztaságot mint legnagyobb kincset,
féltve őrizzem. annál is inkább, mert annak el
lenségei nem tűzzel-vassal törnek reám, hanem
többnyire behízelgő modorban s csalfán igye
keznek hozzám férkőzni.

3. fSZKÖZÖK A TISZTASÁG MEGORZiSiAE

"A tisztaság erős, férfias, féltékenyen éber,
gyengéd, de nehéz erény, amely telve van mégis
belső örömmeL" (Gay.) Ezek a tulajdonságai
egyben rámutatnak az eszközökre is, amelyek
kel megóvható.

A tisztaság erős és férfias erény! Az ön
fegyelmezés és önmegtagadás sziklakemény
talajából sarjadó liliom.

Feltételezi az érzékekre, nevezetesen a szem-
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re való gondos őrködést, Mert: "Ablakainkon
ál mászik be a halál."

Megkivánja a puhaság és kényelemszeretet
ellen való állandó küzdelmet.

"Mondd meg, mikor kelsz fel és megmon
dom, vaj jon erkölcsös vagy-e?" (Payot.)

Megkivánja a munkás életet. "Ha a szelle
münk erősen Ioglalkoztatva van, akkor a szen
vedély sugallatai nem tudják a tudat küszöbét
átlépni.

Csak az üres szellem engedi azokat betola
kodní. Valóság az, amit általában mondanak,
hogy "a lustaság minden rossz kezdete". (Pa
yot.)

Megkívánja az óvatosságot minden veszély
lyel szemben. Mert hiába: "A lélek ugyan kész,
de a test gyenge. "10

"Ha felfoghatnők Krisztus szent vérének
néhány cseppj ét, és alabástrom edényben gö
röngyös utakon kellene azt vinnünk, bezzeg mily
óvatosan járnánk? Hasonló vigyázattal. éber
séggel kell Krisztus drága vérén megvett tiszta
lelkünkre vigyáznunk." [Szent Bernát.)

Nevezetesen pedig egész vonalon, köröm
szakadtig kell védelmeznünk azt a védőbástyát,
amelyet Isten jósága a tisztaságnak emelt. És
ez a szemérmesség. amelyet Tertullián "az er
kölcsösség virágának, a test díszjelének. mind
két nem ékességének, a szent épség alapkövé
nek" nevez." Megnyilatkozik ez az arckifejezés
ben, szemhordozásban, beszédben, egész maga
tartásban, nevezetesen a ruházkodásban.

Milyen gyönyörű példával szolgálnak ebben
nekünk a Szentek. Mikor Szent Perpetuát, az
amfiteátrumban hóhérai hite miatt a megvadult
tehén elé vetették, ez a szarvával a vértanút a

110



levegőbe dobta. Amint ismét a földre hullott,
az volt az első gondja, hogy válla mezítelen
ségét ruhájával beborítsa. Mídőn pedig Szent
Borbálát kínzóí ruhájától meg akarták Iosz
tani, így imádkozik: ,.Isten, ki az eget felhők
kel bevonod, fedd be testemet az illetlen tekin
tetek elől." S csakugyan - a hagyomány sze
rint - angyal jött, aki a szűzi testre fátyolt
terített,

Mindezzel "mi, akik a nappaiéi vagyunk,
csak józanoknak bizonyultunk és magunkra öl
töttük a hit és szeretet páncélját, sisak gyanánt
pedig az üdvösség reményér',"

Ezenkívül szűkségűnk van még a "Lélek
kardjára....'

Ezt a kardot, vagyis a pozitív eszközöket
Vianney Szent János az Isten jelenlétére való
gondolatban, az imában és a szentségekben
jelöli meg.

A spanyol udvarban tartózkodó jezsuitákat
mindenki csodálta, hogy ilyen légkörben any
nyira angyali módra tudnak élni. Azt rebes
gették, hogy bizonyos csodafünek vannak birto
kában, amely őket óvja. Be is vallották. hogy
csakugyan így van: Ámde ez a csodafű nem
egyéb, mint az Isten jelenlétében való állandó
járás, az Úr léleime ...

Mennyire kijózanít a kísértés mámorából az
a gondolat: hogy "Mindnyájunknak (egykor)
meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke elött.""

A szeatségek közül pedig a gyónás és áldo
zás, mintha csak a tisztaság védelmére volná
nak berendezve.

A gyónásra alkalmazhatók a Szentírás sza
vai: "Nem boldogul, ki bűneit palástolja. de
irgalmat nyer, ki megvallja s elhagyja azokal.?"
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"A szeméremérzetet. amelyet az ördög a bűnbe
esésnél elrabol, visszaadja, mikor a bukást be
kellene vallani."

Végűl ha angyali rnódon akarunk élni, az
"angyali kenyeret" nem nélkülözhetjük.

A fiatal Pitet Károly emlékeztető jelül első
áldozása óta mindíg fehér nyakkendőt hordott.
A csatatéren haldokolva, azzal a kijelentéssel
küldte azt vissza az őt megáldoztató lelkiatyja
által édesanyjának, hogy azon folt nem esett.
Ha mégis volna rajta folt, ez csak az édes ha
záért ontott vére lehet ...

Beszélgetés az Úrral. Mintha csak nekem
mondaná Jézus a szép szavakat: "Védd a
havasi gyopárt a hegyeken és ápold a liliomat
a völgyekben." (Faulhaber.) Vigyen bár földi
zarándokutam hegynek, völgynek, főgondom
lesz, hogy szépen; tisztán, szeplőtelenül éljele
Kérem erre az Úr Jézus kegyelmét s minden
kegyelem közvetítőjének, Szűz Máriának se
gedelmét.

"Hiszen minél bensőbben tisztelem, szere
tem a Boldogságos Szüzet, akinek még a neve
is legtisztább fénysugár, annál hevesebben un
dorodom a tisztátalanság bűnétől." [Prohászka.]

Megígérem neki e végből a legnagyobb óva
tosságot,

"Mert ha ruhám szegélyét felemelem, hogy
a sárba ne érjen, vajjon az eszem elkalandozá
sát miképen tűrhetem?" (Carmen Silva.)

Megfogadom előtte, hogy erélyesen fellépek
mindazzal szemben, aki vagy ami lelkem tisz
taságát veszélybe sodorhat ja, nehogy később
úgy kelljen tekintenem rája, "mint ahogy az
örökmécses tekint a templornrablóra" .
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, Bölcs. 1, 11. - 2 Xenophon Memor. 4, S. ~
'Péld. 15, 15. - • Oz. 14, 8. - • Gen. 6, 3. 
• Gen. 6, 5. - 'Zsid. 11, 1. - • Shakespeare:
Hamlet. - • V. ö. Jer. 10, 21. - 10 Mt. 26, 41.
- 11 TertuIIian: De pudic, 1. - 12 I Tessz. 5, 8. 
II Ef. 6, 17. - " II Kor. 5, 10. - 1.'1 Péld. 28, 13.
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PUNKÖSD UTÁNI VIII. VASÁRNAPOT KÖVETO HfT

XIII
A NYOLC BOLDOGSÁG VII

"BOLDOGOK A BfKESSfGESEK,
MERT OK ISTEM FIAINAK FOGNAK HIVATMI"I

PfMTEK

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg, mint
fent.

Második előgyakorlat, mint az előző elmélke
désekben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
Istennel, önmagammal és embertársaimmal mindíg
békében tudjak élni.

l. A BfKE BOLDOGSÁGA

"Béke, ó édes béke! Mely az égből szállsz
le, jöjj, ó jöjj a szivbe!" - hangzik a költö
vándoréneke. [Goethe.] És minő méltán sóhaj
tozik utána. Hiszen milyen boldogító is az a
béke. Mint balzsam cseppen a szív sebére.
Ciceró méltán és igazán állítja, hogya nép
előtt semmi sem volt oly kívánatos, mint a
béke. Ma sincs másképen. Mert békében virul
fel minden. A földmíves békében tudja hínteni
a jövő termés magvait. Békében virul az iskola,
a tudomány, a művészet. Viszont: "Inter arma
silent musae." "Fegyvercsörgés közt némák a
műzsák." És ki mondja meg, mit ér a társas-,
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a családi életnek békéje? Mennyire fellélek
zenek a nemzetek, mikor a véres háborúk után
a béke híre megérkezik.

Izrael népe az ószövetségben sok és fényes
diadalt aratott. Dicsőséggel és zsákmánnyal
megrakottan hagyta ott a csatatereket. De bol
dognak mikor érezte magát? Akkor, midőn ott
hon, meghitt családi körben az ő fügefája vagy
lugasa alatt békén eltársaloghatott.

Salamon is azt írja Hirámnak, Tirus kirá
lyának: "Most azonban az Úr, az én Istenem,
nyugalmat adott nekem ... éppen azért temp
lomot szándékozom építeni az Úr, az én Iste
nem nevének.... a

Oly nagy a béke áldása, hogy az angyalok
is az üdvözítő jászola felett adott szerenádban
csak békét emlegetnek mint az embernek leg
nagyobb javát."

A régiek meséje szerint messze Ázsiában
eredő kristálytiszta folyam békén hömpölygött
gyönyörű tájakon, mígnem sötét szakadékból
mérges, piszkos ér nem szakadt belé. Ez elron
tott, beszennyezett mindent és kiölt minden
életet.

Ez a mérges, szennyes ér a békebontó bŰTI
nek hű jelképe.

A bűn megtörte a békét Istennel, de feldúlta
a lélek békéjét is.

Azóta egyik gondolat hajszolja a másikat,
egyik hajlam ellenszegül a másiknak s vívják
egymással az élethalálharcot a szív csataterén.

Ez a harc nem marad elszigetelve szívünk
ben. Kitör onnan és szembe állítja egyik em
bert a másikkal, egyik nemzetet a másikkal.
S ami még szomorúbb, nem ritkán nemcsak
a rosszak állnak szemben a jókkal, hanem a jók
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egymással és egymás közt is hadakoznak. És
pedig vég nélkül.

Amit Achilles Priamusnak mond: "Néhány
napig pihenünk, aztán majd megint tovább
küzdünk", voltaképen a világtörténelem dióhéj
ban.

Mi is olyan időket éltünk át, mikor forra
dalmak zaklatták a világot. Felforgatták az
országok térképét, trónokat döntöttek le, lab
dáztak a koronákkal. mint télen a gyermek a
hógclyókkal.

ömlött a vér, mintha a sátán csapra ütötte
volna az emberiség vérhordóját.

Ebbe a háborús világba kiáltja bele az Úr
ma is: "Boldog()k a békességesek."

Ámde lehet-e még a mai sanyarú viszonyok
közt is békéről beszélni? Kis Szent Teréz szé
pen jegyzi meg: "Aki a békéről beszél, ezzel
még nem beszél egyben az örömről is, legalább
is az érezhető örömről. Hogy valaki békében
szenvedni tudjon, ahhoz elégséges mindazt
akarni, amit az Úr akar." Már ebből is sejthet
jük, hogy van többféle béke.

2. A ROSSZ BlKE

Szent Bonaventura szerint van háromféle
rossz béke: Van istentelen, van hamis és van
rendetlen béke.

a) Istentelen volt a béke, amelyet Pilátus
kötött Heródessel, amelynek Krisztus pusztu
lása, halála volt az ára.

"Nincs békéjük az istenteleneknek, úgymond
az Úr.'" Ily békében ringatják magukat, akik
elhitették önmagukkal. hogy vagy nincs Isten,
vagy ha van is, kisebb gondja is nagyobb an-
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nál, hogy velünk törődjék. Azért alusszák a
bűn álmát, álmodják a világnak, az életnek hiú
reményeit, amelyeket csak itt-ott zavar meg a
fel-felriadó lelkiismeretnek sikolya, kinzó nyug
talansága. A teljes ébredés majd csak odaát
lesz a rettenetes örökkévalóságban.

b] Hamis volt az a béke, amelynek kedvéért
a zsidók éltették Krisztust láb alól: "Jobb nek
tek, - mondá Kaifás - hogy egy ember hal
jon meg a népért, mintsem az egész nemzet el
vesszen." Ez a béke aztán nemsokára Jeruzsá
lem füstölgő romjai felett ütötte fel tanyáját.

Ezt a hamis békét keresik azok, akik szen
vedélyeik kielégítésében keresik megnyugvásu
kat. Azt hiszik, békét élveznek majd, ha "sza
badok" lesznek, s lerázták magukról az ön
uralomnak, a,z Isten törvényeinek, fogadalmaik
nak szent igáját. Ezek a szerencsetlenek életük
romjain szoktak kiábrándulni.

c) Rendetlen béke volt az, amelyet Adám
azzal próbált megszerezni, hogy felesége hízel
gésének, rábeszélésének enged és elfogadja az
általa felkínált gyümölcsöt.

Ilyen rendetlen békét élvez az elöljáró, aki
a "béke kedvéért" elnézi alattvalóinak a szabá
lyok megsértéséf és a fegyelem lazulását. Aztán
a szűlő, aki a "béke kedvéért" gyermekeinek
mindent megenged. Eltűri bünös viszonyukat.
törvénytelen házasságukat", nehogy - mint
mondani szekták - megzavarja "a boldogságu
kat",

Ezt a békét ítéli el az édes Üdvözítő, amikor
azt mondja: "Ne vél jétek, hogy békét jöttem
hozni a földre, nem jöttem békét hozni, hanem
kardot.!" Szóval, háborút jöttem indítani a bűn,
a sátán, a világ ellen, Az én Szívem szerint azok
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ily esetben a békességesek, akik háborút mernek
inditani a háború ellen. Igen, az Isten ellen
viselt harc ellen.

"Si vis pacem, para bel1um", "Ha a békét
akarod, háborút kell índítanod."

3, AZ IGAli BiKE

Az igazi béke egyértelmű a renddel, amint
a békétlenség egybeesik a rendzavarással. Ha
tehát életünk egyik legnagyobb javát élvezni
akarj uk, ám tartsunk rendet.

a) Tartsunk rendet elöszőr az Istenhez való
viszonyunkban. Szívünk legyen olyan, mint a
jó óra. Pontosan mutassa Isten akaratát és
együtt járjon azzal.

Nézd a gyermeket! Nézd homlokán az idilli
derűt! Milyen szép! Miért? Mert még nincse
nek rendetlen vágyai, ábrándjai, szenvedélyei.
Szíve még együtt jár Isten szent akaratával.
Hányan vannak a zárda falai közt is, akik ki
téptek szívükböl minden földi vágyat, s most
békén járják a zárda folyosóit. Közben tapasz
talják szívükben a Zsoltáros érzelmeit: "Nagy
a békéje azoknak, kik törvényedet szeretik, sem
mi sem vet tört nekik. '"

Érzem-e én is ezt a békét, amely az Apos
tol szerint: "Meghalad minden értelmet és meg
őrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézus-
b " ? 'an .

Ám tegyek róla, Legyek én is olyan, mint
a jó óra!

Különben békére ne számítsak sem itt, sem
a síron túl.

Dávid koronával a fején, királyi palotában
az egész emberiség nevében mondja: "Bűneim
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miatt nincs nyugalma csont jaimnak, mert go
noszságaim elborítják fejemet és súlyos teher
ként nehezednek reám.:"

Szóval: szívem belsejében nincsen békém,
elrabolta azt tőlem a bűn.

Ezt a rendetlenséget tette jóvá Krisztus,
amikor értünk meghalt a kereszten. Ezzel meg
adta a lehetőséget, hogy az igazi békére eljus
sunk. Amikor testébe hatoltak a szögek, akkor
kihúzta szívünkből a békebontó töviseket. A
Feltámadottnak ajka nyomban diadalmasan hir
deti: "Béke veletek!"

Ahítozom a béke után? Engedjem, hogy
Krisztus a bűntövist az én szívemből is ki
húzza.

Az előtte zokogó Magdolnát mázsás súly
nyomja oda Mestere lábához. De mi történik?
Jézus szóla hozzá: "Meg vannak bocsátva bű
neid. " menj békével I'?" és íme, az nyomban
megízlelte a régtöl fogva áhított békét. A tövis
kijött szívéböl.

Jézus jóságos keze rengeteg sok tövist húz
ki ma is naponkint a szentgyőnásban. Hány van,
akinek szívét ma is nem egy, hanem száz tövis
szúrja, tépi. Mázsás súlyokat hord. Bűnei mint
óriások, üldözik, rérnítgetik, fenyegetik. Minden
ellene fordul s romlására esküszik.

De akkor valami titkos erő megérinti lelkét.
Fakadoz benne a bánat. A szív vérezni kezd,
a szem könnybe lábad. Aztán elhatározza ma
gát, történjék bármi, én szívemet feltárom. Alig
hogy ajkát megnyitotta, íme, az Üdvözítő már
felel is neki papja által: "Ego te absolvo l" "Én
téged feloldozlak. Menj békén és többé ne vét
kezzél l" Kell még magyaráznom. hogy mi az az
igazi béke?
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"Boldogok a békességesek, mert őket majd
Isten fiainak hívják.'?'

b) Azonban, ha a békét állandósítani akar
juk, nemcsak a bün ellen kell háborút indíta
nunk s azt szívünkből kisöpörnünk, hanem an
nak forrásait is el kell tömnünk. Szóval állan
dóan küzdenünk kell szenoedélyeink ellen. Igen,
ezeket a zsarnokokat le kell taszítanunk szí
vünk trónjáról. "Honnan a háborúságok és civa
kodások közöttetek?" - kérdi az Apostol és
feleli: "Nem innen-e? a ti kívánságaitokból,
melyek tagjaitokban háborognak...."

Figyeld csak meg l Miért nincs békéd? Nem
de azért, mert nem vagy megelégedve sorsod
dal. Ha pedig mélyebbre hatolva ennek okát
kutatod, nemde egyik szenvedélyedbe ütközöl,
a hiúságba, kapzsiságba, érzékiségbe, szeretet
lenségbe stb? Szent Juliánról Ieljegvezték,
hogy mérges kígyókkal teli zsákba varrták és
így dobták a tengerbe. Hű képe ez a szenvedé
lyektöl zaklatott szívnek.

Ámde hogyan győzhetnéd le szenvedélyei
det, hogyan tarthatnád azokat kordában? Kö
vesd az ősi keresztény alapelvet: "Abstine, sus
tine!" "Tartóztasd meg magad és tűrj r'

Az ébredező rendetlen kívánságnak kiáltsd
oda, amit Keresztelő János mondott Heródes
nek: "Nem szabad nekedl?" Ha pedig tűrni
valód akad, halld csak, mit mond neked a béke
Fejedelme! "Vegyétek magatokra az én igámat
és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alá
zatosszívű, és nyugalmat találtok lelketeknek,'?'

Tehát szelídség és alázatosság! Ézsau test
vére, Jákob ellen vonul." Szívében, szemében
gyűlölet lángol. Kezében gyilok, körötte vad
horda, amelyet hasonló érzület fűt és tüzel.

120



Jákob értesül erről, és félelem tölti el. Egész
éjtszaka az Isten Lelkével küzd, titokkal teljes
párviadalban s megkapja az Izra-El (Istennel
viaskodó) nevet, mint aki bizonyos értelemben
Istenét is legyőzte. Biztosíték volt ez arra, hogy
szelídségével és alázatosságával az emberek
felett is diadalt arat. Előbb ajándékot küld
bátyjának. Aztán nyájait és pásztorait küldi,
ezekután szolgáinak és szolgélőinak karaván
ját. Erre legkedvesebb családtagjait. Ézsau
szíve lágyul. Végre maga Jákob jön és hétszer
hajtja meg magát egészen a földig bátyja előtt.

Mire ez hozzá fut, felemeli, nyakába borul és
sír. Jákob erre bemutatja családját, amelyet
Ézsau még nem ismert. A szépséges Ráchel,
Jákob felesége leborul sógora, Ézsau előtt.
Aztán a többiek ...

Ézsau odavan a meghatottságtól és öröm
től.

- Hát ezek a nyájak mík? - kérdi Ézsau.
- Ajándékba hoztam neked, bátyám, -

szól Jákob - hogy kegyelmet találjak színed
előtt.

- Ó, van nekem is elég, öcsém, tartsd meg
magadnak! - szól Ézsau.

- Nem! - válaszolja Jákob - hiszen csak
"ajándékocskák" ezek. "Fogadd el azokat ke
zemből, mert úgy néztem arcodra, mintha az
Isten színét néztem volna. Légy hozzám ke
gyelmes!.... Az alázatosság és szelídség győ
zött!

És szent lett a béke. "Boldogok a békessé
gesek .:"
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4. "MERT OK ISTEM FIAIMAK FOGMAK HIVATMI"

Minö jutalom van a békességeseknek meg
ígérve? "Isten fiainak" nevezik majd öket. Ezt
Jézus ígéri. Tehát úgy is lesz, ahogyan mondja.
Valóban ök Istennek egészen különös értelem
ben vett, becézett fiai lesznek. "Lássátok, minö
szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy
Isten fiainak neveztetünk és azok is vagyunk.'?'

"Ha pedig fiai (leszünk), akkor örökösök is,
Istennek az örökösei, Krisztusnak pedig társ
örökösei.""

Ó, boldog békességesek, akikre ilyen kitün
tetés vár!

Beszélgetés az Úrral. Kérve tőle a békesség
lelkét, amelyet megígért: "Békességet hagyok
nektek, az én békességemet adom nektek, nem
miként a világ adja, adom én nektek.?"

De meg is ígérem Neki, hogy kész leszek
békéltető kegyelmével buzgón közre is mű
ködni. Szivárvány leszek, amely az eget a föld
del, a szíveket egymással összeköti. Ez is lesz
a mai jófeltételem.

I Mt. 5, 9. - ' III Kir. 5, 4-5. - J Lk. 2, 14.
- • Iz. 48, 22. - • Jn. 11, 50. - ' Mt. 10, 34. 
, 118. zsolt. 165. - ' El. 4, 7. - • 37. zsolt. 4, 5.
- 10 Lk. 7, 49-50. - 11 V. ö. Mt. 5, 9. - " Jak.
4,1. _lJ Mt. 14, 4. _" ML11, 29. -" Gen. 33.
16 Gen. 33, 10. - rr I Jn. 3, 1. - " Róm. 8, 17.
- " Jn. 14, 27.
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PÜNKÖSD UTÁNI VIII. VASÁRNAPOT KÖVnO Htf SZOMBAT

XIV

A NYOLC BOLDOGSÁG VIII

"BOLDOGOK, AKIK ÜLDÖZ6T SZENVEDNEK AZ IGAZSÁG~RT,
MERT ÖV tK A MENIlYEK ORSZÁGA"!

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szőveg, mint
fent.

Második előgyakorlat. Már jóideje ülünk az
Üdvözítő isteni lábánál a Boldogságok hegyén és
elmélázva hallgatjuk mézédes igéit a boldogságról.

A Boldogságok hegye a felkelő nap sugaraiban
fürdik. Köröskörül pompás tavaszi virágszőnyegen

a nép szines egyvelege. Ennek legbelsőbb körét az
imént kinevezett apostolok teszik. A hegy lábá
nál az ezüstösen csillogó tenger.

Messze délen azonban másik, ugyancsak hegy
nek nevezett domb bontakozik ki a ködhomály
ból. Körötte a természet gyásza feketélik s ma
gány borul rája. Ez a Golgota, vagy Kálvária
dombja.

A Boldogság hegyéről az út ide vezet. sőt ide
kell vezetnie, s innen fel az égbe ...

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
ezt a boldogságot is, amely voltaképen a többinek
eredője és összfoglalata, ízleltesse meg velem.

1. AZ ÜLDÖZÖTT IGAZSÁG

Minden kétség és ellentmondás nélkül le
szegezhet jük, hiszen Szent Pál kijelentése való-
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ságos hitágazattá avatta, hogy "akik jámborul
akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fog
nak szenvedni"."

Már önmagunkban is meg kell állapítanunk,
hogy az érzéki természet üldözi az igazságot
és erényt. Igy van, és sajnos, így kell annak
lennie.

űldözés folyik kívülünk is az egész társa
dalomban, az egész világon. Már a pogány költö
a megállapító ja, hogy az erénynek e világon
mindíg van szenvedni valója.

Olympiasról, a szent özvegyről (t 408) be
széli Aranyszájú Szent János, hogy állandóan
gyalázkodásnak, sértegetésnek és rágalmaknak
volt céltáblája, pedig a légynek sem ártott s
összes büne határtalan jótékonysága volt.

Okai az üldöztetésnek "e világ fejedelme"
és "ennek a sötétségnek világkormányzói",'
ahogy az Apostol a gonosz szel1emeket nevezi.
Ezek elvből gyülölik Istent, s ami öhozzá csak
hasonlóvá tesz, az erényt és igazságot. Ezek
fütik az ellenségeskedést és bujtogat ják az em
bereket, nem ritkán még a jókat is egymás el
len. "És eljön az óra - mondja Urunk, hogy
mindaz, aki megöl titeket, szelgálatot vél tenni
az Istennek," "Elárulnak szüleitek és testvérei
tek, rokonaitok és barátaitok ...• Vannak, akik
ben ez a tény a Gondviselésbe vetett hitet ren
díti meg, s folyton csak azt kérdik és azon tűnöd
nek, hogy ilyesmit a jó, igazságos Isten hogyan
engedhet meg? Már Szent Agoston meg akarja
előzni ezt az ellenvetést, amikor azt mondja:
"Nincs tenger, amely mélységesebb volna, mint
az isteni Gondviselésnek ama titka, hogy e föl
dön a gonosz szerenesés és a jónak kel1 a szen
vedés kelyhét kiinnia,"
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1. A HAGY: MltRT!

A nagy: Miért-re már más elmélkedésben
igyekeztünk megfelelni." Itt csak néhány gon
dolattal egészítjük ki az ott elmondottakat.

aj Ha Krisztust nem üldözik ellenségei
a Golgotára, az ember talán sohasem kapta
volna meg a feleletet, hogy miként is kell át
vinnie a nyolc boldogságot a gyakorlatba. Ö
ehhez a keresztfán illusztrációval szelgél és
sohasem felejthető oktatást ad.

Itt a kereszten mutatta be, hogy boldogok
a lelki szegények j aztán soha, senki sem gya
korolta inkább, mint a Keresztrefeszített a sze
lídséget. Megmutatta itt, mit tesz sírni, az igaz
ságot éhezni s szomjazni. és irgalmasságot
gyakorolni. Megmutatta, hogyan kell megfeszí
teni a testet és így megőrizni a tiszta szívet.
Végül, ha valaha, ám ítt szenvedte a legnagyobb
üldözést az igazságért.

A Golgota tehát a Boldogság hegyén elmon
dottaknak a fenséges illusztrációja.

b] Itt tanuljuk meg, hogyan kell a boldog
ságot megérdemelni.

A régi ószövetségi törvény kimondotta:
"Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lá
bat lábért. '"

Ezt a kegyetlen jogszabályt mekkora szere
tettel alkalmazza Urunk önmagára. Az ember
kinyuj totta kezét a tilos gyümölcs után, az
Istenember kinyujtja kezét a kereszt ágán. Az
ember elkalandozott a bün útjára, az Isten
ember odaszegeztette lábát a kereszt gerendá-

"Lásd: "Szeretett minket." XL. elmélkedés
272. Iap.
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t ara. Az ember szemét rosszra használta, az
Istenember kénytelen alátekinteni a keresztről
ellenségeinek kárörömtől vigyorgó arcára.

Az ember bünös mértéktelenségre használja
ínyét, ezért szenvedi az Istenember az epe ke
serűségét. Az ember feje telve bünös gondo
latokkal, azért körítik az Istenember fejét tövis
koronával. Az ember szíve be van szennyezve,
azért van az Istenember szíve általszegezve.

Jézus megszenvedett az elveszett paradi
csomért és visszahódította azt nekünk. Igy rnu
tatta meg, hogy mit kell nekünk is cselekednünk,
s hogyan kell botlásainkért eleget téve, a para
dicsomot megérdemelnünk.

A fa ellen fát állított. Onnan hirdeti: "Akik
Krisztuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel
és kívánságokkal együtt,''''

A Tóra szerint "Isten átkozott ja az, aki a
fán függ··.. De mióta Urunk függött rajta,
azóta lelkesedve mondjuk: "Ó szent kereszt
áldott fája," "Boldogok, akik üldözést szen
vednek az igazságért!"

c) Az üldöztetés az, ami kikovácsolja ben
nünk az igazságot. A szenvedés bátorságot té
telez fel és fejleszt. Már a pogány bölcs hir
deti, hogy senki sem bölcs, aki nem bátor. És
csakugyan a kereszténység, a legnagyobb élet
bölcseség, bennünket bátrakká tesz. Értjük, ha
a pogány Cicero még saját gyengeségét men
tegetve mondja: "Az embernek alkalmazkodnia
kell az időkhöz és körülményekhez." A keresz
ténytől azonban méltán több bátorságot várunk,
erőt, amely elvei érdekében szembe tud szállni
akorszellemmel.

Ez a bátorság pedig nem annyira abban ér-
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vényesűl, hogy az ember tudjon valamit tenni,
hanem talán méginkább, hogy tudjon valamit
tűrni.

d) Mindenesetre, ha a szenvedést, az üldöz
tetést saját bűneink okozták, nem kereshetünk
benne boldogságót. Azért mondja az Apostol:
"Senki pedig közületek ne szenvedjen mint
gyilkos, vagy tolvaj, vagy átkozódó, vagy
máséra áhítozó.?" Hasonlóképen, ha a könnyel
mü élet roncsolta szét szervezetedet, ne várj
szenvedésedtől valami sok vigasztalást és örö
met.

Amde, ha igazságtalanul, nemes szeretetből
szenvedsz, akkor szenvedésed magasabbrendű
örömöknek leszen forrása.

Ha az anya ott virraszt beteg gyermeke
ágyánál, hívhatod őt táncolni, mulatni. Nem
megy, Sőt méltatlankodva utasítja vissza aján
latodat. Neki nagyobb java a szenvedés ott,
a betegágy mellett, mint a világ minden öröme.
Igy a katonára is a sebesülés és életveszély,
amelyet a béke és győzelem reményében el
szenved, nagyobb és értékesebb lehet minden
egyéb földi jónál.

A messze földről hazatérő vándor felejti
minden fáradalmát, amikor megpillantja szülö
földjének kicsi tornyát. A tudós is sokszor mit
áldoz! Nyugalmat, egészséget, életet ad a tu
dásban rej lő boldogságért.

"Ubi amatur. non laboratur, et si laboratur,
labor ipse amatur." - "Ahol szeretnek, nem
szenvednek, vagy ha szenvednek, szenvedni
szeretnek" - mondja oly szellemesen és iga
zán Szent Agoston.

Jákobnak hétévi munka és szenvedés rö-
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vidnek tűnt fel a Ráchel iránti szeretete miatt,
akinek kezét így kellett kiérdemelnie.

Ha ennyit tehet a természetes szeretet,
mennyire nem viheti, Uram, a te keresztedről
forrásozó természetfeletti szereteted I

Milyen félénkek, mondjuk, gyávák voltak
Krisztus szenvedése idején az apostolok! De
mihelyt a Szentlélekisten kegyelme őket ter
mészetfeletti szeretettel eltöltötte, egyszerre
örülnek, hogy .Jézusért üldöztetést, gyalázatot
szenvedhetnek. Magukon tapasztalják, hogy
"boldogok az üldözöttek".

Szent Lőrinc szeretettől hevülve szinte ke
délyes a tüzes rostélyon is, amelyen vértanú
ságát bevégezte. Szent Tibornak pedig ugyan
csak a parazsak rózsáknak tűnnek fel, amikor
azokon hitéért mezítelen lábbal járnia kell.

Fisher János (1469-1535) angol püspököt
katolikus meggyőződéséértvérpadra viszik. El
dobja öregsége és testi gyengesége támaszát,
a botot, és kiegyenesedve, új életre kelve, mint
ifjú lépdel a halál elé.

Szent Agnes is úgy igyekszik a vesztőhelyre,
mintha mulatságra, vigalomra, menyegzöre
menne.

A kereszt szeretete adja Szent Teréz ajkára
a híres jeligét: "Aut pati, aut mori!' - "Vagy
szenvedni, vagy meghalni l" Pazzi Magdolna
szájába pedig a még csodálatosabbat: "Pati et
non mori l - Szenvedni és nem meghalni f'
Keresztes Szent János sem imádkozott másért,
mint a szenvedésért: "Uram, add, hogy érted
szenvedhessek és miattad megvessenek engem
az emberek!"

Szóval vannak értékek, amelyek nagyobbak
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minden földi jónál s amelyekhez éppen az ül
döztetés útján jutunk. Azért boldogok a hit
ért, meggyőződésért, erényért üldözöttek!

3. HOGYAMl

Amde te minderre azt feleled, hogy a
Szentek dolga ez. Nekem ahhoz sem erőm,
sem kedvem nincs, hogy az igazságért üldözést
szenvedjek.

Akkor tehát jöjj fel vele a Golgotára.
Krisztus oldalán még két megfeszítettet találsz.
"Unus damnandus, alius salvandus", "egyik a
pokolra Itélendő, a másik pedig üdvözülendő".
(Szent Agoston.)

Mind a kettő a kereszten van.
Itt nem mondhatod, hogy én arra, amit s

ahogyan a jobb lator szenved, képtelen vagyok.
Az sem kereste a keresztjét. Ó nemi sőt irtó
zott attól. A kereszt nem függ tőle, hanem
ő függ rajta. Ö más utakon kereste a boldog
ságát, és íme a keresztre jutott.

Te sem kerested a keresztedet, elhiszem
neked. De el nem kerülhetted. Most rajta vagy.
Büntetésből vagy Istennek csupa irgalmából?
Nem tudom. Mindegy. Rajta vagy. Nem tőled
függ, te függsz rajta.

De legalább most már láss hozzá, hogy a
kereszt téged is üdvözítsen, boldogítson.

Lehetséges ez? Miért is ne? Csattanóbb
példát keresve sem találnál, mint a jobb lator
esete. Ö megmutatta, miként lehet a nem ön
ként keresett s nem önként vállalt keresztből
lelki megnyugvást, örömöt és boldogságet
meríteni.
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A módját tőle eltanulhatod.
a) Először is a szenvedésben megőrzi, sőt

megszerzi erős hitét. Ö keresztrefeszülten
a rá vigyorgó halállal farkasszemet nézve is
hisz. Hisz az ugyancsak Megfeszítettben.

Mondhat erről a Megfeszítettről akármit a
zsinagóga, üvöltheti a tömeg, hogy méltó a
halálra, lehet fején töviskorona és sóhajthat
maga is elhagyottan Atyjához haldokolva, ő
hisz és bizalommal kéri: "Uram! emlékezzél
meg rólam, mikor eljössz királyságodba l'?'
Valóban, róla is elmondhatta Urunk - "cso
dálkozva" -: "Bizony mondom nektek, nem
találtam ekkora hitet Izraelben.'?'

b) A jobb lator megbánta vétkét. Hiszen
csupán a megtérő. vezeklő lélek tudja azt be
vallani és elismerni: "Mi igazság szerint
(vagyunk büntetésben), mert tetteink méltó
bérét vesszük. "13

Boldogságunkhoz szükséges, hogy szívünk
megtisztuljon. Mit használna a börtönajtót fel
nyitni, a bilincseket leoldani, mielőtt a bűnös
megbűnhődött és lelkileg meggyógyult? A jog
talan, meg nem érdemelt szabadság többet
ártana neki, mint használna. Mit használna a
beteget felöltöztetni és útnak engedni: "Eredj!
nincs semmi bajod" - mielőtt az valóban
meggyógyult volna?

A gyógyulást pedig a lélekre csak a kereszt
hozza, reám az én keresztem. "In cruce salus!"
"A keresztben az üdvösség!"

Mert csak a keresztben van a gyógyulás,
a bocsánat, az engesztelődés. A kereszt orvo
solja a rendetlen szenvedélyeket.

c) Meg kell aztán tanulnunk a jobb lator-
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tól az apostoli szeretetet. Nemde átkiált tár
sának: "Te sem félsz az Istentöl??" "Mi ugyan
méltán szenvedünk." Nyugodjál tehát szepen
te is bele! Alighogy megtísztult, máris szeret.
Még nem is tanult, máris tanít. "Nondum dis
cipulus et iam magister." Mily vigaszos és
boldogító mások lelkéért valamit tehetni I

"Testvéreimet keresem" - mondotta József,
mikor maga is a mezőn eltévedve bolyongott."
Mikor magunk is az emberek és sorscsapások
üldözöttei vagyunk, akkor tudunk mások sebére
írt cseppenteni. Hogy már most is mennyivel
boldogabb volt az a jobb lator, meggyőződ
hetsz, ha csak pillantást vetsz szerencsétlen
társára. Ime, hogy dühöng az, hogy káromko
dik, hogyan igyekszik odaszegzett kezét ki
tépni s a keresztről elszakítani ... Hozzá még
mi vár a jobb és bal latorra néhány óra mulva?
A bal lator lelke leszállott az örök pokolra,
míg a jobbnál bevált az Úr ígérete: "Ma ve
lem leszesz a paradicsomban."!

d) Végre a jobb lator felismerte a kereszt
ben Krisztus királyi hatalmának szimbolumát,
mert a Megfeszítettnek elismeri túlvilági "or
szágát". Lemondva minden földi reményről és
örömről, ő már csak ott akar lenni, ahol
Krisztus.

"Ó Jézus, nélküled minden édes keserű, és
veled minden keserű édes." [Szent Agoston.)
Nem is kéri már, hogy vegyék le a keresztről,
nem kérdi. meddig tart ez még? Annyira el
merül lelkével Jézusban, hogy feledi, hol is
van. Neki Krisztussal lenni teljesen elég.

Ha ilyen boldoggá tehet a bűn töredelmes
megbűnhödése, mennyivel boldogabb az ígaz
ság űldözöttje!

9· 131



Beszélgetés az úrral. Látom életemet mint
vihartépte, jégverte fát. Jön Jézus és felemel
és másik fához, mint karóhoz erősít. Ez a
karó a szent kereszt.

Századok folyamán sokan jöttek és meg
próbálkoztak, hogy az ember földre konyult
fácskáját felemeljék és alátámasszák. Ámde
filozófiájukkal nem sokra mentek. Jöttél te,
édes jó Uram, hogy engem a kereszt fájához
és általa tenmagadhoz erősíts. Boldog vagyok,
amíg veled vagyok. Kérlek, Uram, ne hagyj
magadtól elszakíttatni engem. S akkor jöhet
nek az üldözések viharai, csak boldogítanak
engem. "Boldogok, akik üldözést szenvednek
az igazságért, mert övék a mennyek országa.'?'

Fel is teszem magamban, hogy ma különö
sen is a külső és belső szorongásban az Úr
Jézus sebeiben keresek menedéket.

1 Mt. 5, 10. - 2 II Tim. 3, 12. - ' Jn. 14, 30.
- • Ef. 6, 12. - s Jn. 16, 2. - 6 Lk. 21, 16. 
r Ex. 21, 24. - ' Gal. 5, 24. - ' Deut. 21, 23. 
10 I Pét. 4, 15. - " Lk. 23, 42. - 12 Mt. 8, 10.
- 11 Lk. 23, 40-41. - "Ml. 23, 40. - " Gen.
37, 15-16. - " Mt. 23, 43. - rt Mt. 5, 10.
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PÜNKOSD UTÁNI lX. VASÁRNAP

XV

A.Z ÚR IMÁDSÁGA.

BEVEZETÉS

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg: "Igy
imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te orszá
I!od, legyen meg a te akaratod, miképen menny
ben, azonképen a földön is. Életünkre szűkséges
kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
nekünk a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsá
tunk az ellenünk vétetteknek, és ne vigy minket
a kísértetbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen."

Második előgyakorlat. Mint az előző elmélke
désben. De egyben elgondolhatjuk az Olajfák he
gyét is, amelynek tetején, közel ahhoz a helyhez,
ahol a mennyekbe szállott, egy más alkalommal
a talán már felszaporodott tanítványokat Urunk
újra erre a fenséges imára oktatja.' Már a negyedik
században ezt az emlékezetes helyet Ilona császár
né szép templommal jelölte meg. Ma női kolostor
áll ott, amelyet oszlopcsarnok övez. Harminckét
oszlopon a Miatyánk harminckét nyelven olvas
ható. Lélekben oda zarándokolok, hogy ott még
jobban megtanuljam becsülni az "Úr imádságát",
amely oly mélységes benyomást tett az emberiség
lelkére.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogya
Miatyánkban lefektetett hitigazságokat mindinkább

133



megértsem s megszivleljemi de egyben a Miatyán
kot mint a leghathatósabb imát is nagyra becsül
jem, rníndíg kellő tisztelette! és összeszedettséggel
végezzem.

l. A I-liATYÁllKOT AJÁNLJA ISTENI EREDETE

Híres hegyibeszédében Urunk óvott, ne
hogyaképmutatókat utánozzuk, akik azért
imádkoznak a nyilvánosság elött, hogy az em
berek lássák és dícsérjék öket, de a pogányokat
se kövessük, akik az imában szaporítják a szót
abban a balhitben, mintha a bőbeszédűség miatt
hallgatna meg öket Isten. Ezután megtanított
bennünket a felülmúlhatatlanul tökéletes és szép
imaformára, az ö imádságára, aMiatyánkra,

Nem azt mondta az Úr, hogy "ezt" imádkoz
zátok, hanem "igy'" imádkozzatok. Mert nem
akarta még a legtökéletesebb imaformával sem
állandóan lekötni lelkünk szárnyát. De viszont
az is igaz, amit Szent Agoston állít: "Vedd át
az összes imamódokat, - véleményem szerint 
egyre sem találsz, amely nincs a Miatyánkban,
azzal valamiképen egybe nem esik. '"

Hogy pedig a Miatyánk a leghatásosabb
ima, már csak abból is következik, mert benne
éppen az adja ajkunkra a szót, akihez folyamo
dunk. Világos tehát, hogy meg akarja adni,
amit töle kérünk,

Egyházunk azonkívül a Miatyánkban isteni
parancsot is lát. Hiszen minden szentmisében így
imádkozik: "üdvös parancsodtól megintve és
isteni tanításodból okulva, bátorkodunk mon
dani: Miatyánk! stb," Mennyi biztosíték ez me
gint a meghallgattatásra, amikor úgy imádko-
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zunk, amint minden jó Adományozója azt ren
delte, s ahogy az nekünk parancsolta.

2. A MIATYÁMKOT AJÁllUA FEllstGESTARTALMA

Minden folyamodó azon van, hogy illő, mél
tányos és igazságos dolgot kérjen, mert külön
ben inkább neheztelésre, mint meghallgattatásra
lehet elkészülve. És ime, a Miatyánkban valóban
a legjobb dolgokat kérjük:

I. Isten szempontjából. Istennek ugyan belső
dicsőségét és boldogságát nem növelhet jük. De
egyet, igeni kívánhatunk még neki, egyet kér
hetünk tőle a saját számára. Ez az, hogy a cél.
amiért a világot teremtette, csakugyan megvaló
suljon. Elérje, megnyerje Isten az ő külsö dicső
ségét: "Szenteltessék meg a te neved." Ezt mi
Istennek teljes önzetlenséggel kívánjuk, habár
tudjuk, hogy ez - az ő jóságos világterve sze
rint - összeesik a mí legnagyobb javunkkal.

II. De a magunk szempontjából sem kíván
hatunk és kérhetünk jobbat, mint amit a Mi
atyánk szívünkbe és ajkunkra ad.

Al
a) Kérjük elsősorban a mennyei javakat,

amelyekért teremtve vagyunk, s amelyek feltét
lenül szűkségesek számunkra. Reánk nincsen
fontosabb, mint "jöj jön el a te országod",
vagyis hogy egyszer az égbe jussunk, öt látni,
bírni, élvezni mindörökre.

b] De hogy ezt elérjük, eszközökre is van
szükségűnk. Ezért kérjük, hogy mindenkor az
ő szent akarata menjen velünk teljesedésbe.
"Legyen meg a te akaratod." Kegyelmet kérünk
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ebben, hogy az ő szerit szándéka, törvénye, pa
rancsa szerint tudjunk élni.

ej Ehhez viszont a földi dolgokat egészen
nem nélkülözhetjük. Ezeknek összfoglalata és
szimboluma "Az életünkre szűkséges kenyér".

BJ
A továbbiakban ama rossz dolgok elhárítá

sáért esedezünk, amelyek az imént felsorolt
javakkal ellentétben vannak.

Olyan rossz, amely Isten dicsőségét csorbít
hatna, voltaképen nincs. Hiszen Istent megdi
csőítik ugyan az igazak, rnidön őt dícsérik és
magasztalják, s így üdvözülnek, de a kárhozot
tak is, akik örök, rettentő szenvedéseikkel csak
az ő végtelen igazságosságának szolgáltatnak
igazat. Miért is Jób méltán kérdi: "Ha vétkezel,
mit ártasz Neki?" "Az Úr mindent önmagáért
alkotott, így a bűnöst is a balsors napjára."
Erre nézve tehát kérésünk a Miatyánkban nincs.

De annál inkább van rossz, amelytől a ma
gunk szempontjából méltán kérünk szabadulást.

aj Van rossz, amely mennyei javainkat fe
nyegeti, ez a bün. Azért kérjük: "Bocsásd meg
nekünk a mi vétkeinket!"

b] Van rossz, amely Isten akaratától el térít
het, s így lelki kincseinktől. nevezetesen a
kegyelemtől foszthat meg bennünket, azért kér
jük: "Ne vigy minket a kísértetbe!"

ej Vannak bajok, amelyek jogos földi s örök
érdekeinkkel állnak ellentétben. Ezek ellen ké
rünk segélyt Urunktól, amikor hozzá bizalom
mal folyamodunk: "Szabadíts meg a gonosztól '"

Ezekben tehát űdvözítőnk mennyei bölcse-
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séggel leszögezte a lényeges, Istentől megálla
pított világi endet is.

A fő, az első, amiért minden létezik: Isten,
az ő dicsősége, mert "Az Úr mindent önmagáért
alkotott"." Ö a központ, a nap, amelyből minden
sugar kiindul, és amelybe vissza kell futnia.
Aztán jövök én, az én saját lelkem örök üdve.
Fontosabb ez reám minden egyéhnél széles e
világon. Csak ezután következik mindaz, amit
Szent Ignác "reliqua omnia"'-nak, "a többi
mind"-nek nevez. Szóval minden egyéb, ami
Istenen és kívülem csak van. Mindennek arra
kell valamiképen szolgálnia, hogy én Istent dí
csérjem, tiszteljem s parancsait teljesítsem, és
ezáltal lelkemet üdvözítsem. Ez a lényeges rend
s nem az, ahogyan azt a világ elgondolja s gya
korolja. A világ szemében teljesen megfordítva,
az első s legfontosabb a "többi mínd", az egész
ség, a földi jólét, hírnév stb., ami az embert
ideig-óráig boldogitja. Aztán jön csak a halha
tatlan lélek, az ő örök érdekeivel, és az utolsó
Isten, aki csak arra jó, hogya "többi mind"-hez
segítsen, vigasztal jon és baj tól, betegségtől,
csapásoktól megóvjon.

Ime, a Miatyánknak csodálatosan szép, iste
nileg bölcs szerkezete. Valóban elmondhatj uk
arról, aki a Miatyánkot öntudatosan imádkozza:
"Igaz ajkak kedvesek a királynál, szereti azokat,
kik helyesen beszélnek." A Miatyánk által Isten
"elrendezte bennem a szeretetet"."

3. A MIATYÁNKOT AlÁNUÁK KI10NO TULAJDONSÁGAI

Az emberi adakozót is nagyon hajlít ja a jó
tékonyságra, ha a kérelmező őt megfelelő érzü
lettel közelíti meg. Igy van a jó Isten is.
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Azért az Úr Jézus is az ő imádságát isteni
müvészettel úgy szerkesztette meg, hogy abból
az Atyának tetsző érzelmek szinte önként fakad
janak, bugyogjanak. Nevezetesen:

a) A bizalom. A Miatyánk kérései oly meg
hittek, bizalmasak! "Szenteltessék", "jöjjön''',
"legyen", "add", "bocsásd meg", "ne vigy",
"szabadíts·''.

Csaknem inkább parancsok ezek, mint esdek
lések és mégis olyan bizalmasan egyszerűek,
ahogya gyermek szokott kérni. Mint az egyház
a mise-Iiturgiában kifejezi, csak azért merünk
Istennel így beszélni, mert erre Jézus tanítása
és parancsa bátorít fel.

Aztán az a bámulatos rövidség! "Ne szapo
ritsátok a szót, mint a pogányok"," figyelmeztet
minket Krlsztus. Nos, meg is mutatja, hogyan
kell ezt értenünk. Ily bizalmasan. minden bővebb
magyarázat és megokolás nélkül, az ember
atyához beszél éspedig ahhoz az Atyához, aki
amúgyis nagyon jól tudja, hogy mire van szűk
ségünk és mit kíván a szívünk. "Tudja a ti
Atyátok, mire van szűkségetek, mielőtt kérné
tek öt.':"

b) A Miatyánk aztán bámulatos ezeretetet is
lehel:

1. Isten iránt, akit egyszerűen "Atyának"
címez, akinek érdekeit, dicsőségét helyezi rnin
denek fölé és elé. "Szenteltessék meg a te ne
ved l", akinek akaratával akar összeforrasztani,
s akitől oly gyermekdeden kér bocsánatot.

2. De a felebaráti szeretet is gyönyörüen ér
vényesül a Miatyánkban. Hiszen Istent vala
mennyiünk közös atyj ának nevezteti és a kéré
seket hozzá mindnyájunk nevében intézteti.
Mennyire növeli ez bennünk a tudatot, hogy
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mi, mint közös Atyának gyermekei, testvérek
vagyunk I

3. De a meghallgattatás harmadik, oly lénye
ges feltétele, az alázatosság, is pompásan jut
kifejezésre a Miatyánkban. Hiszen az egész Mi
atyánkban, mint olyanok állunk Istenünk elé,
akik mindenben és teljesen Istenre szorulunk,
s mindent csakis töle remélhetünk, várhatunk.
Szóval az egész Miatyánkot az a nyugodt, de
megsemmisülö érzület lengi át: Isten minden,
én semmi vagyok.

4. A MIATYÁHKOT AJÁHUÁK AZ EGYHÁZ
ts SZEHUlHEK lRZULETE

a) Az Egyház felfogásat a Miatyánkról jel
lemzi, hogy már az apostoli idöktöl fogva fel
vette azt liturgiájába (Apostoli konstituciók).
De a hívek magánhasználatában is közkeletű
volt."

Viszont azonban az ösi Egyház a Miatyán
kot ama titkai közé sorolta, amelyeknek (a
"disciplina arcani" értelmében) a nemkeresz
tények előtt rejtve kellett maradniok. Egyrészt
azért, mert csak a keresztényt vélte Ieljogosí
tottnak, hogy Istent egyszerűen "Atyjának"
nevezze, de meg talán azért is, mert a "minden
napi kenyeret" elsösorban az Eucharisztiára, a
legmélyebb és legrejtettebb titokra vonatkoz
tatta. Csak az újonnan megkereszteltek mond
hatták el tehát elöször a Miatyánkot, aminek
emléke a kereszteléskor a kisded nevében a
keresztszülö által elmondott Miatyánk.

b) A Szentek életéből is néhány adat. Mikor
B. Jordánt, a domonkosrendűek generálisé t
kérdezték, mivel hálálja meg a jótevöknek a
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szegények számára gyüjtött dús alamizsnát, ezt
felelte: "Egyetlen, igazi, bensőséges áhitattal
elmondott Miatyánk gazdag viszonzása a ka
pott jótéteményeknek. Ez a rövid ima üdvöt
és áldást von le mindazokra, akik keresztény
felebaráti szeretetből a nélkülözőket alamizsná
val segélyezík.' [Mehler.]

Magyarhoni Szent Erzsébetünkről van fel
jegyezve, hogy olykor kis zarándokutat tett
valami búcsújáróhelyre. amely néhány óráig
tartott és közben egyszer mondotta el a Mi
atyánkot, de oly bensőséggel és áhitattal, hogy
az az egy Miatyánk órákra kinyúlott. [Szent
Ignác ú. n. Második imamódja.] Midőn Szalézi
Szent Ferenc egykori tanítój áért, az imént el
húnyt Déage kanonokért, mondotta a gyász
rnisét, azt sok sóha jjal szőtte át. Mindenki észre
vehette, hogy mily mélyen gyászolja az elhúny
tat. De mikor az átváltoztatás után a Pater
Nosterhez ért, sírásba tört ki, s jóideig alig
tudta a- szent cselekményt folytatni. Mikor
gyóntatója őt a szentmise után szobáj ába kíséré,
néhány vigaszos szót intézett hozzá, Mire a
Szent így válaszolt: "ó! az ő (Déage) lelke jó
helyen van, nem is kívánkozik ide vissza. Hiszen
Isten karjaiban, az ő irgalmasságának ölén,
mint Szent János, Urunk keblén pihen. De
tudja, miért kellett a Pater Nosternél annyira
sírnom? Eszembe jutott, hogy ez a kedves em
ber volt az, aki engem aMiatyánkra megtaní
tott,"

Beszélgetés az Úrral. Legyen az a Miatyánk,
amelyet talán úgy, mint még soha, egészen
Egyházunk és a Szentek érzületével akarok el
mondani.
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1 Ml. 6, 9-13. - ' Lk. 11, 1-4. - ' Epist, 121.
• Jób 35, 6. -' Péld. 16,4. -' U. o. - T Péld.

16, 13. - • É. é. 2, 4. a Vulgata szerint. - • Mt.
6, 7. - 16 Mt. 6, 8. - II Tertullián: De oratione
cap. 19.
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POllKÖSD UTÁNI IX. VASÁRNAPOT KÖVETO Hh HtTFO

XVI

AZ ÚR IMÁDSÁGA I

.MI AlYÁIlK, KI VAGY A MENNYEKBEN·

Elő~yakoTlatok. mint az előző elmélkedések
ben.

1. MIATYÁNK

Elmélkedjünk most már a Miatyánkról,
amely "koronája minden imának, témája, alap
hangja, vezérfonala minden keresztény imád
kozásnak, hétszínű szivárvány, amely hidat ver
a föld és ég között. Héthúros hárfa, amelynek
csodálatos melódiája belecseng az ember köz
napi és ünnepi életfolyásába." [Keppler.]

Mily mélységes értelmű és megható, mikor
mi Istent mindjárt az ima elején "Atyánknak"
címezzűk, szólítj uk.

A zsidó Istene nevét, amelyet ő Mózes által
kinyilatkoztatott: "Jáhve", "Aki van" l' nem
merte soha ajkára venni. Azt az Istent, aki neki
a felhőoszlopban és Sinai ormán oly rettenetes
nek mutatkozott be, csak "Adonai"-nak, vagyis
úrnak nevezte. Az édes űdvözitő adta szánkba
a mindennél édesebb szót: "Atyánk!" Nekünk
tehát azóta szabad Istent Atyánknak szólíta-
nunk. •

1. Szabad Atyának nevezni Öt, mert:
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aj Jézus minket így tanított és ezt így pa
rancsolta meg. "Praeceptis salutaribus moniti
et divina institutione formati audemus dicere."
"üdvös parancsra és isteni oktatásra támasz
kodva vagyunk bátrak mondani": Mi Atyánk!
Ez felment bennünket a vakmerőség vádja alól.
Bár elísmerem semmlségernet, de azért ki me
rem mondani: "Nos, Uram, te a mi Atyánk vagy!
mi vagyunk az agyag, te vagy a formálónk.'''

b] Azért is merem mondaní "Atyám", mert
arcod képére alkottál engem s mint ilyent, oltal
madba veszesz, vezetsz, táplálsz és szeretsz:
"Vajjon nem egy Atyánk van valamennyiőnk
nek? Vajjon nem egy Isten teremtett-e min
ket?"

ej De egész különös jogclmet ad arra, hogy
"Atyámnak" hivjalak, a kegyelmi élet, amellyel
- hallatlan méltóság! - rokoni kötelékbe léptél
velem, megtéve saját természeted részesévé.'

"Bizalommal hidd leányom, - szóIt Urunk
Szent Mechtildhez - hogy veled mindíg úgy
bánok, mint a legszeretőbb Atya legkedvesebb
gyermekével. Mert valóban nincs atya, aki
minden javát, birtokát olyan becsületesen osz
taná meg gyermekével, mint ahogy én veled
javaimat és magamat megosztottam és megosz
tom. Aki hisz az én jóságomban és abban remél,
s gyermekdeden nekem magát átadja, üdvözül."
"örülök, hogy engem Atyának neveznek, hív
nak, s atyai jóságomban bíznak. Az ilyeneket
én az életben atyaként oItalmazom és a halál
után túl bőven megjutalmazom."

2. De nemcsak szabad, hanem kell is Istent
Atyának szólítanunk. Ebből az elnevezésből,
"Atya", ugyanis szinte önként adódnak szá-
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munkra a mélységes, üdvös tanok és a rninden
nél hathatósabb motívumok.

Emlékeztet ez a szó, Atya, ugyanis:
aj méltóságunkra. "A nemes nemeshez mél

tóan gondolkodik."• A sátán éppen azért követ
kezetlenül és ostobán számított, amikor Urunk
kísértését azzal kezdte: "Ha Isten fia vagy ..."
és azzal végezte: "Mindezeket neked adom, ha
leborulva imádasz engem." De ílyet attól kí
vánni, aki Istennek Fia, és akinek Isten az
Atyja! Vajjon felcserélhető-e ez a méltóság a
vílág összes kincsével? Erre valóban nem lehet
más feleletet adni: "Távozzál sátán l"

b] Figyelmeztet ez az elnevezés, "Atya",
Istennek megszámlálhatatlan jótéteményére is,
ami viszont szeretetre, tiszteletre, engedelmes
ségre hív fel Iránta. No meg arra is, hogy Isten
től megadó. sőt örvendező, hálás lélekkel fogad
juk, amikor bennünket fenyít és fegyelmez: "A
fegyelemért maradjatok állhatatosak - int az
Apostol. - Mint fiakkal, úgy bánik veletek az
Isten, rnert melyik fiú az, akit atyja meg nem
fenyít?" Ha tehát betegséget, nélkülözést vagy
egyéb szenvedést küld reánk, akkor is el kell
ismernünk, s pedig hálával, hogy ő mégis a mi
jóságos Atyánk.

ej Az Atya cím aztán bizalomra hangol.
"Amikor valami hatalmas ember színe elé
járulunk, hogy kérést terjesszünk elé, - mondja
szépen Aranyszájú Szent János - a szolga
személyzetnél. nemde tudakozódni szoktunk,
vajjon nem jöttünk-e alkalmatlan időben? És ha
arról értesülünk, hogy az úr éppen asztalnál ül
vagy alszik vagy mással foglalkozik, távozunk,
hogy máskor, alkalmasabb időben kopogtás-
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sunk. Az lsten portájánál azonban nem áll ka
tona, aki visszautasítson, nincs szolga, aki
tudtunkra adja, hogy ma nincs fogadás s leg
jobb esetben előjegyez holnapra. Istennél nem
kell gondoskodnom jóbarátról, aki eléje vezet.
Istenhez csak azt kell kiáltanom: "Atyám'" és
íme nyílnak az ajtók és én a következő pilla
natban máris Atyám keblére borultam."
(Anibas.)

2. MI ATYÁIIK

Az a körülmény is, hogy mi Istent nem
csak egyszerüen Atyának, hanem a "ml
Atyánknak nevezhetjük és kell is neveznünk.
szinte kifogyhatatlan bő megfontolásokra nyujt
ismét alkalmat.

Rámutat e szócska viszonyunkra Istenhez,
hogy t. i. Isten a mi Istenünk, mi viszont az
övéi vagyunk, egyszóval mi szorosan egymás
hoz tartozunk. Másrészt megvilágítja viszo
nyunkat lelebarátainkhoz is. Isten ugyanis
nemcsak az én Atyám, hanem valamennyiünké,
miértis egymásközt testvérek vagyunk. Mé
lyítsük itt el egy kissé ezt az utóbbi gondo
latot.

1. Hogy nem az én Atyámhoz, hanem a mi
Atyánkhoz intézzük kéréseinket, ez nagyon
alkalmas, hogy bennünk a testvéri szolidaritás
érzetét ébren tartsa. "Mert volna-e egyálta
lában a "Mi Atyánknak" értelme, ha e1felejte
nők, hogy mi egymásközt testvérek vagyunk. "'O

Mily nemessé, széppé teszi ez a mással
is törődés, mással is gondolás az imádságot!
Gallitzen hercegnő írja naplójában, hogy a
Wesel hídján átmentében rokkant katonának
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alamizsnát adott. Ez nyomban odament a
szomszédos padon üldögélő és ugyancsak kol
duló, vak kellégájához. hogy vele az alamizs
nát örömmel megossza. A hercegnő megfigyeli
s mindjárt megkérdi töle, vajjon testvére az
illetö? Mire a rokkant így válaszolt: "Nem
ugyan testszerinti testvérem, hanem testvérem
Krisztusban. Bajtársak voltunk a háborúban.
Most nyomorult vak a szerencsétlen, aki
éppen azért még koldulni sem igen tud. Én látok,
illik tehát, hogy neki is szerezzek alamizsnát."
Ezt a nemes eljárást a hercegnő most már
arannyal jutalmazta. Ó, bár csak ezt a nemes
szolidaritást mi is gyakorolnók és éppen azért
bizonyos öntudatossággal mondanók a Mi
Atyánkot azokért is, akik nem látnak ...

2. Az idézett kis példa azt a nehézséget
is megfejteni látszik, hogy Isten ajándékaiból
reánk majd kevesebb esik, ha azt másokkal
már eleve megosztj uk, amikor az imát a mi
Atyánkhoz intézzük. Sőt éppen ellenkezöleg.
Az ima nem számtanpélda, amelyben az osztás
kisebb számokra vezet. "Hiszen a kicsit is,
a nagyot is Ö, a mi Atyánk, alkotta s egyaránt
viseli gondját mindegyiknek.'?' Adva nem fogy
a kincse, gazdagsága Istennek s nem lesz sze
gényebb.

Sőt a bökezüséget csak fokozza, ha látja
bennünk az alázatosságot és szeretetet. Az
alázatosságot, mert a "mi" szóböl nyilvánvaló,
hogy mi nem irígykedünk s nem versengünk.
mások elé nem tolakszunk. A szeretetet, mikor
megmutatjuk, úgy önzetlenül másokra is gon
dolunk.

3. A mi Atyánk kifejezés aztán imánkat
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közös imává, katolikussá teszi s ezzel ható
erejét módfelett fokozza. Megvan ennek a ter
mészetes oka is. Igy ugyanis egyikünk gyarló
ságát kiegyenlíti, elsímítja a többiek imaheve.
buzgósága. De meg a közösségbe Isten bölcs
okokból, amúgyis különös kieszközlö erőt rej
tett, olyannyira, hogy Urunk igéje szerint
"ahol ketten vagy hárman összejönnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük"."

A mi Atyánk elnevezés egybekapcsolt ben
nünket azzal és közénk vonja azt, aki egész
különös értelemben Istent Atyjának mond
hatta."

3. KI VAGY A MENNYEKBEN

Ezekkel az igékkel az Úr Jézus hitvallást
tétet velünk, hogy hiszünk az egy, élő, szemé
lyes Istenben: "Ki vagy!" Végtelenül fontos
reánk nézve ez a hit, "mert az Istenhez járuló
nak hinnie kell, hogy ö van, és az őt keresők
nek megjutalmazója"." Ember, aki eszét hasz
nálja, még ha egyébként jóhiszemű volna is,
e hit nélkül nem üdvözülhet.

Ez a személyes Isten, bár rnindent, még a
poklot is áthatja jelenlétével, de magát válasz
tottai által látni és élvezni az égben engedi.

Mikor pedig az űdvözítő Atyánk lakását
az égben jelöli meg, mintha csak azt kiáltaná
nekünk: "Sursum cordal" "Fel a szívekkeU"
Hiszen amúgyis minden jó imának végső rúgója
a vágy Isten és az örök javai után. Minden
szív betege, sebesült je az Isten utáni epedés
nek. "Mert az emberi lélek nem üres tábla.
Érzi, hogy magamagának nem elégséges. Miért
is kínzó, rejtélyes űrt és nyugtalanságot ta-
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pasztal magában. Valami honvágyat az örökké
valóság, a teljesség után, mint a beteg az
egészség után.?" És méltánl Mert "a mi ott
honunk Isten. A boldogult lelkek mérhetetlen
lakása Isten, aki az igazság, aki a bölcseség,
aki az erő, az örökkévalóság, aki a legfőbb
jó"." "Bár kitöltenél engem egykor, ó örökké
való!"

Ez az epedés, vágy a Végtelen, az Isten
után, amelyet már a természet Alkotója oltott
szívünkbe, adja meg a bíztonságéraetet, hogy
azt el is érjük. Az az Isten, aki a méhecskébe
vágyat teremtett a méz után, teljes bizonyos
sággal virágot is teremtett, amelyben a méh azt
lelleli. Éppen így: "epedésem a végtelen után
bizonyossá tesz, hogy azt el is érem. Mert
hogyan is szerzett volna a lélek fogalmat a
végtelenről, ha nem volna közte és a vég
telen között valami viszonosság. A végtelen
Jóság nem adhatta volna a lélekbe az ösztönt
az örökkévalókra gondolni és azok után kí
vánkozni, ha nem adta volna meg egyben a
mödot és eszközöket, hogy azt el is tudjuk
érni." (Szalézi Szent Ferenc.]

Az a tudat, hogy van Atyám az égben, tölt
el aztán korlátlan bizalommal is, hogy van, aki
gondol rám, van, aki megsegít.

Amikor Assisi Szent Ferenc édesatyja fel
hívására a püspök előtt ünnepélyesen lemon
dott minden jogigényéről a családi vagyon
ra, még a felöltőjét is atyjának önként ezzel
a felejthetetlen kijelentéssel adta vissza; "Nos,
most már annál szabadabban mondhatom Isten
nek, aki ettől fogva egyedüli atyám lesz: Mi
Atyánk, ki ,"agya mennyekben '"
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És mikor III. Honorius pápa 1223-ban Assi
si Szentjének a feltétlen és teljes szegénységre
alapított rendje megerősítését csak bizonyos
aggodalmak közt adta meg, felvetette a kér
dést: "Hát míböl éltek majd meg?" - A Szent
ezt a választ adta: "Anyánk (a rend) I igaz,
nagyon szegény, de van helyette igen gazdag
Atyánk az égben. Majd ő táplál minket."

Az Eudoxia császárnő által száműzött
Aranyszájú Szent Jánost is ez a gondolat
vigasztalta: "Bárhová menjek, mindenütt felet
tem az ég, ahol az én Atyám lakik, aki engem
teremtett. Most is kétségtelenül atyailag gon
doskodik rólam, engem vezet, táplál, ruház és
szeret. Mindenütt elmondhatom: Mi Atyánk,
ki vagy a mennyekben."

Hogy tehát Hugó bíborossal mindent össze
gezzünk, összefoglalj unk:

"Eme szó kapcsán: "Atya" felindul a hitem,
amellyel Istent csakugyan ...Atyámnak vallom
és elismerern.

E szó által: "Mi" fellángol szereietem,
amellyel Isten gyennekei, fi- és nőtestvéreim
iránt viseltetem.

E kijelentés folytán: "Ki vagy a mennyek
ben" megszrlárdul a reményem, hogy egykor
meglátom Istent az égben és elérem örök
üdvömet."

Beszélgetés az Úrral. Tegyem ezt ismét a
Miatyánk gyönyörű igéivel. De különös me
legséggel időzzem azoknál a szavaknál, ame
lyeket ma elmélkedésem tárgyává tettem.

Ujoncnő nyitott egyszer Kis Szent Teréz
cellájába, ahol mcsternője valami kézimunká
val volt éppen elfoglalva. Arca azonban el-

149



árulta, hogy lelkével egészen és mélységesen
Istenébe van merülve.

Az ujoncnö egyideig csak némán bámulva
szemlélte a Szentet. Majd aztán félénken meg
kérdezte, vajjon mire is gondol most? Teréz
ezt válaszolta: liA Miatyánkról elmélkedem.
Minö édes is Istent mi Atyánknak nevezni!"
Közben könnyek áztatták szende arcát.

Igyekszem én is e szavak édességát át
ízlelni. Nemcsak most, hanem valahányszor
csak a Miatyánkot mondom.

I Ex. 3, 14. - ' Iz. 64, 8. - J Ma\. 2, 10. 
• II Pét. 1, 4. - • Blosius Conc\. an. fid. Monile
c. ll. - • Iz. 32, 8. - ' Mt. 4, 6-9. - • Mt.
4, 10. - a Zsid. 12, 7. - .0 Sonnenschein Notizen
12, 7-25. - 11 Bölcs. 6, 8. - 12 Mt. 18, 20. 
13 Mt. 26, 42. - " Zsid. 11, 8. - " Adam Jesus
Chr. 312. - 16 Bernát De consid. 5, 1-2.
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PÜMKÖSD UTÁMI IX. VASÁRNAPOT KÖVETO HtT KEDD

XVII

AZ ÚR IMÁDSÁGA II

"SZENTELTESStK MEG A TE MEVED".

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg, minI
fenI.

Második és harmadik előgyakorlat, mint az
előző elmélkedésekben.

l .•A TE NEVED·

Miután a Miatyánk bevezetésében az "Atya"
neve szeretetre hangolt, a "mi" szócska emberi
nemünknek Istenhez való viszonyára utalt, s
a "mennyről" való megemlékezés pedig Isten
felségére emlékeztetett, mi lehetne az első gon
dolatunk, az első kérésünk, mint hogy ezt a
jóságos Atyát mindenki elismerje, szeresse, ma
gasztalja, egyszóval az ő nevét mindenki "meg
szentelje", "Mikor pedig az "Isten" nevet hal
lod, nehogy azt gondold, hogy ez csak üres
hang, színtelen, tehetetlen szó. Tudd meg, hogy
ez Isten örök hatalmának, fenségének, magasz
tosságának, méltóságának és nagyságának ha
talmasan dörgő szimboluma."

Isten neve ugyan már kifejezésre jut a be
vezetö szavakban: "Mi Atyánk, "ki va~y", Te
léttenger. létforrás, végtelen, örökkévaló, szűk-
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ségszerü lét. "Ki vagy!" Minthogy pedig értel
münk itt szinte ájuldoz és Istent, mint ilyet
átfogní képtelen, azért adunk Istennek részlet
neveket. Megnevezzük egyes tulajdonságait,
amelyek azonban Vele azonosak, egybeesnek.
De ezek a nevek, mint a "nagy", a "jó", a
"bölcs" stb. csak a mi teremtményi korlátolt
ságunkat, nyelvünk tehetetlenségét árulják el.
Ezek a nevek nem az a rettenetes, boldog név,
amellyel Isten magát s belső életét kifejezi:
"Aki van!"

"Te keresel Istennek nevet? - kérdi Szent
Agoston. - Nem találsz ilyet. Valamiképen
meg akarod öt mégis nevezni, hát mindennek
nevezheted." Mindennek, t. i. ami nagy, szép,
magasztos, bár egyik sem tudja őt kifejezni.
"Amit róla ki lehet mondani, már csak azért
sem fejezi ki öt, és azért sem méltó hozzá,
mert ki lehet mondani. Hiszen az Ö fensége
oly nagy, hogy az ész megsejteni sem tudja,
annál kevésbbé a dadogó nyelv szavakban ki
Iejezní."

Ki látta öt, hogy le tudná irni, és ki tudta
magasztalni úgy, amint kezdettől fogva va
gyon?' Ha Istenről van szó: "Mikor bevégzi
az ember, akkor kezdi csak, és mikor abba
hagyj a, zavarba jön ... '"

Isten nevét nem lehet megmagyarázni, 
mondja Szent Tamás' - mert öt kifejezni az
összes nyelvek képtelenek.

"Könnyebb elmondani róla, mi nem Ö, mint
azt, hogy mi Ö.'"

"Mit is tud az ember mondani, amikor
Rólad beszél? És mégis jaj annak, aki Rólad
hallgat, mikor még azok is, akik szólnak Rólad,
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olyanok, mint a némák.:" Isten kimondhatat
lan. "Még a legméltóbb szó is róla nem találó,
hanem legfeljebb azt a vágyat tolmácsolja, hogy
szeretnénk róla valami méltót mondani,'?"

"Istenben vannak meg nem határozható tu
lajdonságoknak, tökéletességeknek mélységei,
amelyeket az ember azért nem tud megnevezni,
mert nincsenek róluk igazi fogalmai. A szép
ségnek és magasztosságnak oly magaslatai van
nak benne, hogy ezek árnyai, ha ugyan vetnek
árnyékot, messze a mi világunkon, sőt az egész
véges teremtésen kívül esnek .. ." (Faber V.)

Szirakuza uralkodója megkérdi Simonides
bölcset, hogy rni az Isten. Ez egynapi gondol
kodási időt kért, majd két napot, aztán meg
ismét négyet, végül nyolcat. A türelmetlen feje
delem előtt aztán bevallja: "Minél tovább gon
dolkodom a kérdés felett, annál lehetetlenebb
nek látszik előttem a felelet .. ." [Jeromos.]

"Mikor Istenről van szö, nincs más hátra,
mint térdre borulni - mondja a tudós Pasteur
- és bénító hódolattal kérni kíméletet eszünk
számára, nehogy szerkezete felmondja a szol
gálatot."

Nem csoda, ha Newton, a világ egyik leg
nagyobb csillagásza fejét mindíg lefedte, ha
Isten nevét kiejtette vagyemlítették előtte.

Mennyire méltán kérjük és kívánjuk tehát,
ho-gy "szenteltessék meg a te neved".

2. _SZENTELTESStK MEGJI. TE NEVED-

Ezt a -kifejezést: "megszentelni" kétféle ér
telemben lehet venni. Első értelme ez: valamit
szentté tenni. Ebben az értelemben tette Isten
a pihenő, hetedik napot szentté."
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Világos, hogy ilyen értelemben a megazen
telés Istenre nem vonatkozhatik.

"Nincs senki oly esztelen, - mondja Arany
szájú Szent János - aki azt hinné. hogy Istent
még szentebbé lehelne tenni, amikor azt kérjüle
"Szente1.tessék meg a te neved'·'... Mert Ö
szent, egészen szent, s minden szentek közt a
legszentebb. Ezt a dicséretet adják meg neki
a szeráíok, amikor szűnet nélkül hangoztatják:
Szent, Szent, Szent., ." "Mi tehát nem adjuk
neki a szentséget, ahogy a királyt sem tesszük
királlya, amikor annak nevezzük, hanem csak
dicsőitjük az ő szentségét, amelyet birtokol.':"

A másik értelme a megszentelésnek az,
amit Isten megkíván, amikor parancsolja: "Em
lékezzél meg arról, hogy a szombat napját
megszenteljed.''" Vagyis ünnepelve engem, is
merjétek el uraságomat, fenségemet.

al Dicsőítenünk kell tehát Istent szívvel és
ajakkal. Imánk ne merüljön ki a kérésben,
hálálkodásban, sőt engesztelésben sem, bár
ezekből is dicsőség hárul Istenre. Legyen gon
dunk a kifejezett istendícséretre is. A zsoltárok
rninő pompás formákkal seolgálnak ehhez I Az
Egyház azt mintegy Ielfokozza, amikor a "Glo
ria Patri"-t is mindannyiszor hozzáadja.

b] Ennek a Gloria Patrinak azonban meg
kell nyilatkoznia egész életünkben.

"Ebbe az örvendező, ujjongó kitőrésbe:
"Gloria Patri", "Szent, Szent, Szent l" azonban
itt a földön mindíg valami mélabú vegyül. Bele
csendül mindannyiszor a bűnterhelte lélek jaj
kiáltása is, amikor Istenét dicsőiti és szerit
nek nevezi, Midőn ezt a címet "Szent" három
szor egymásután megadja, úgy hangzik, mint a
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fáj dalomtól szorongatott szívéböl elö-elötörő
sírás. Mintegy fokozódó vád ez a miatt, mert
jaj, mi nem vagyunk szentek." [Lippert: Credo.]
És nagyon igaza van Prohászkának, mikor azt
állítja, hogy az Isten iránti hódolatból eredő
első kötelesség a tisztaság.

Méltatlanságunk azonban nem ment fel, sőt
szűkségképen fokozza buzgalmunkat Isten ne
vének megdicsőítésére.

3. • HAZUG MINDEN EMBER'14

Minden hiba és bün voltaképen meghazud
tolja gyakorlatban, amit naponkint bizonnyal
többször is kérünk a Miatyánkban: "Szentel
tessék meg a te neved l"

Egyes vétkekre azonban egész különösen
is vonatkozik a Szentléleknek ez a megbélyegző
és megalázó, de találó ítélete.

Nevezetesen meghazudtoljuk életünkkel
imánkat, valahányszor

a) megszentségtelenítjük a vasárnapot és a
parancsolt ünnepeket a szentmise elhanyagolá
sával és a nem feltétlenül szükséges szolgai
munkával.

b] De még több megszentségtelenítése tör
ténik Isten nevének az ajkak által, különösen

1. ha azt hiába vesszük, annál inkább, ha
azt haraggal emlegetjük, vagy átkokkal hozzuk
kapcsolatba. "Ne vedd hiába az Úrnak, a te
Istenednek nevét, mert nem marad bűntelen,
ki hiábavaló dologra veszi az Ő nevét.':" Ez
azonban nem lépi még túl a bocsánatos bűn
határát.

2. De annál könnyebben és gyakrabban
megtörténik ez az istenkáromlással, amellyel
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teljesen egynemü és egysúlyú az Istennel kap
csolatban levő személyeknek és dolgoknak,
mint a szenteknek, angyaloknak, szentségeknek
megvető vagy gyalázó szavakkal való említése.
Erre Isten már az ószövetségben a legsúlyosabb
Ienyítéket, a halálbüntetést szabta. "Aki káro
molja az Úr nevét, halállal lakoljon, kövekkel
verje agyon az egész sokaság ... mert aki az
Úr nevét káromolja, annak halállal kell la
kolnia.?'

Ha némileg is tisztult fogalmunk van Isten
nevének szentségéröl, hogyne szorulna el szi
vünk, amikor meggondoljuk, hogy Isten nevét
írásban, jelekkel, szavakkal hányszor és há
nyan káromolják. Ide tartoznak azok is, akik
Isten igazságosságát, bölcseségét, jóságát nyil
tan megvádolják. A csapásoknak, amelyek a
világot érik és amelyek még majd sujtják a
jövőben, mint éhínség, dögvész, háború, stb.
egyik főokozója kétségkívül a káromkodás,
amely a végtelen Ienségű Isten haragját oly
vakmerően és arcátlanul kihívja,

Nagyon megokolt tehát, hogy törvényeket
hoznak, lígák alakulnak a káromkodás ellen.
Hollandiában sok vasúti állomáson olvasható a
kiírás: "Ha hiszesz a mindenható Isten létében
.... ne gyalázd meg azt... ha nem hiszesz
benne, káromkodva meggyalázod magadat és
botrányt adsz másoknak." M. Postel Mária
rendalapítönö már gyermekkorában, amikor
mennydőrgést hallott, felujjongott és tapsolt
örömében. Mikor kérdezték, miért teszi, ezt a
feleletet adta: "Most rettegnek a gonosz em
berek, s nem merik Istent gyalázni, káromolni:'
Még kilencven éves korában is hasonló értelem-
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ben nyilatkozott. Mi se tűrjük szó nélkül a
káromlásokat, vagy ha nem szólhatunk, léphe
tünk fel, legalább igyekezzünk azonnal kérlelni
Urunkat az őt ért hallatlan gyalázatért, s neki
valami elégtételt adni.

3. Isten nevét sérti aztán a felesleges és
hamis eskü is. Istent hamis tanúnak hívni min
díg súlyos bűn, mégha egyébként jelentéktelen
dologban történnék is az.

cl Isten .nevének megszentelése ellen van
végül a buzgalom hiányossága is, mikor Isten
becsülete és érdekei forognak szóban.

Itt méltán vethetjük fel a kérdést, vajjon
érdekel-e minket igazában Isten ügye? Isten
nevét megszentelik-e itt a földön, ahogy az
megtörténik az égben? Terjed-e Isten ismerete,
rombadőlnek-e a bálványok, térnek-e az Egy
házba az eretnekek s pogányok?

Mikor Szent Teréz a Szentek életét olvas
gatta, sokkal nagyobb örömet érzett apostoli
buzgalmuk sikerei, mint az Istenért kiállott
szenvedéseik felett. Éppen ezért sokat imád
kozott a buzgó papokért, akik a lelkeket térí
tik. Ha egy ilyen megbetegedett, külön ájtatos
ságot végzett gyógyulásáért, s ha ilyen meghalt,
keserű könnyekkel gyászolta, jóllehet tulajdon
fitestvérének elhúnyta szinte közömbösen
hagyta. Mindez azért, mert a papban mint a lel
kek megtérítöjében és vezérében Isten meg
szentelésének hathatós eszközét látta.

Mikor Campion ödön S. J. angtll vértanút
hitéért és a Szeritszékhez való hűségéért 1581
ben kivégeztek, a vesztőhelyre menet a Te
Deumot zengette. Közvetlen halála előtt a bá
mészkodó tömeghez ezt a kis beszédet intézte:
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"Mindíg kértem Istent és most is kérem öt,
hogy halálom, amelyet készséges szívvel szen
vedek el, engesztelő áldozat legyen bűneitekért,
nektek megszerezze a hitet és üdvösséget, és
hogy ezentúl dicsőítsétek és szenteljétek meg
Isten nevét, amint most örömmel dicsőíteni és
megszentelni akarom én is utolsó csepp vérem
mel."

d) A legszomorúbb Isten nevének megszen
telése szempontjából, hogy hányan szenvednek
botrányt a pogányok és hitetlenek közt azoknak
a keresztényeknek szomorú példáján, akiken a
kereszténység máz csupán, s akiknek élete a
hitnek valóságos szégyene s kigúnyolása.

Ezekre panaszkodik az Úr Ezekiel próféta
ajka által: "ök bementek a nemzetekhez, me
lyek közé eljutottak és meggyalázták szent
nevemet, mikor így beszéltek róluk: "Az Úr
népe az, és az ő földéről [öttek.'?'

Nemcsak a missziós területekre vonatkozik
ez, hanem Európára is, ahol sajnos, modern
pogányok közt élünk.

Ma is időszerű azért az Apostol intelme:
"Senkinek se okozzunk semmiféle botrányt,
hogy ne szidalmaztassék a mi szolgálatunk
(a mi katolikus voltunk), hanem viselkedjünk
mindenben Isten szolgáiként.':"

Beszélgetés az Úrral. Legyen ez megkérlelő
ima. Ajánljuk fel engesztelésül az Úrnak egész
életünket, de főleg Szent Fia szenvedését, véres
és eucharisztikus áldozatát a Szentek érdemei
vel egyetemben engesztelésül a sok károm
lásért és Isten nevének minden megszentségte
lenitéséért. Tegyünk általános jófeltételt, hogy
minden ~ondolatunk, szavunk és cselekedetünk
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oda irányuljon, hogy lsten neve mindinkább
megszenteltessék. De tegyünk valami gyakor
lati jófeltételt is. Nevezetesen ma talán azt,
hogy Isten nevét soha feleslegesen, hanem min
díg kellö tisztelettel ejtem ki.

1 Mt. 6, 9. - 2 V. ö. Lippert Credo 2, 27. 
a Aug. in. I Jn. 13, 2-5. - • Greg. Mor. 20, 25.
-' Jézus, Sir. f. 43, 35. -' Jézus, Sir. f. 18, 6. 
7 De or dom. 2, 3. - • Aug. in Ps. 85, 12. 
• Agoston, Vallomások 1, 4. 4. - "Agoston, De
Doctr. Christ. 1,6. - 11 V. ö. Exod. 20, 11. - II De
Aug. port. et in or dom. " Ex. 20, 8.
14 115. zsolt. 11. - " Deut. 5, 11. -" Lev. 24, 16.
- IT Ez. 36, 20. - " II Kor. 6, 3--4.
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PÜNKÖSD UTÁNI IX. VASÁRNAPOT KÖVETO HÉT

XVIII

AZ ÚR IMÁDSÁGA III

"JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD"!

SZERDA

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg, mint
fent.

Második előgyakorlat, mint az előző elmélke
désekben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
az ö országa bennem és általam mindinkább el
jöjjön.

l. ISTEN ORSZÁGA MIBENNÜNK

"Minden bel öle, általa és érte van. Dicső
ség neki örökre." Szent Pál e gyönyörü kijelen
tésében mintha Isten háromszoros országára
történnék célzás. Isten ugyanis király akar
lenni szívünk kis birodalmában. Mint a kegye
lem fiai, valóban belőle születtünk. De király
akar lenni ama látható, külső országban, ame
lyet szent Fia által alapított. Végre király akar
lenni a mennyek országában is, ahol dicsőség
gel és boldogsággal akarja koronázni mind
azokat, akik érte vannak teremtve és valóban
érte éltek.

Az első pontban elmélkedjünk Isten orszá
gáról mibennünk.

"Mi tudjuk, hogy a halálból átvitettünk az
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életre." Ez az élet a megszentelö kegyelem
élete. Ez az új élet - minta római káté ki
fejti - nem csupán bűnbocsánatot jelent, ha
nem a léleknek maradandó sajátságát. Hason
lítez a fénysugárhoz, amely nemcsak a szeplőt
tünteti el a lélekről, hanem azt ragyogóan
széppé is teszi.'

Mikor tehát Isten jósága a kegyelmet vissza
adja, nemcsak összevarrja megint a lélek szép
fehér terítőjén támadt szakadást, amely azt
csúfítja, hanem hogy annak egészen nyoma
vesszen, a varrás fölé gyönyörű virágot is hímez.
Szebb lett a lélek, mint volt."

Ha Isten a fizikai épséget nem is adja visz
sza, de más szépséggel kárpótolja. Igy némely
lélek tehát a bukás és megtérés után még szebb
lesz, mint volt a bukás előtt. Vigasz ez a Mag
dolnáknak és a tékozló fiaknak.

Ad azután a megszentelö malaszt valamit
Isten életéből és természetéből.

!tA megszentelő kegyelem csodálatos egy
séget teremt Istennel, a nélkül azonban, hogy
az örök, áthidalhatatlan külőnbséget, amely a
Teremtőt a teremtménytől elválasztja, megszűn
tetné. Képességet, módot ad, hogy Isten és
lélek egymásra találjanak a nélkül, hogy meg
kerülnék azt az örvénylő, végtelen távolságot,
amely őket elkülöníti. Meghagyja a malaszt
Istent a maga égi magaslatán és a lelket a
maga teremtményi semmiségében. és mégis úgy
tudja őket egyesíteni, hogy bizalmasabb közel
ség, bensőségesebb ölelkezés, édesdedebb együt
tes nem lehetséges. Maga Isten bölcsesége sem
tudna valami bizalmasabbat, bensőségesebbetés
édesdedebbet kigondolni." liA kegyelem által,
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mint Tauler állítja, minden jó ember Istennek
valóságos rnennyországa." "Aki ezt a menny
országot nem hordja magában, hiába keresi azt
az egész mindenségben." [Sonnenschein.]

Ezt a kegyelmi állapotot keresi és becsüli
meg bennünk Isten. Ez lelkünknek nemessége,
Ha ezt nélkülözi, akkor nincs miért foglalkoz
zék Isten vele, miért adja magát neki. Bölcsen
mondja Kempis: "Kegyelem nélkül mit sem
számítanak Uram, előtted a művészetek, sem
a gazdagság, sem a szépség, sem a bátorság, sem
a lángész, sem az ékesszólás. Mert a természe
tes adományok jónak és rossznak egyaránt ki
járnak, a kegyelem azonban a választottaknak
juttatott különös ajándék, amellyel Isten azokat
tünteti ki, akiket méltóknak ítél az örök
életre.?'

Nekem is mindennél többre kell tehát be
csülnöm a kegyelmi' életet. Minden gondom
legyen, hogy az bennem megsailárduljon és
gyarapodjék. Minden jócselekedet, minden ön
megtagadás és szenvedés, amelyet Istenért vál
lalok és viselek, gyarapítja bennem a kegyel
met, éspedig állandóan fokozottabb mértékben.
Az érdem ugyanis a cselekvőnek máltóságától
is függ. Amde ez a lelki méltóság, vagyis a
megszentelö malaszt, minden jócselekedettel
gyarapszik. A ma elmondott Miatyánk tehát
- ha egyéb feltételek is megvannak - érdem
hozóbb, mint az, amelyet tegnap mondottam el.
Mert tegnap óta bizonnyal a szentmise hallga
tása, szentáldozás stb. által a megszentelö
malasztban nagyban előrehaladtam.

Ó bár a mohó vágy is nőttön-nőne bennem
a megazentelő malaszt után és adná szívembe
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és ajkarnra sokszor az epedő imát: "Jőjjön el
ate országod l" Legyek is kész mindent fel
áldozni, mindent inkább odaadni, mint erről a
belső birodalomról lemondani. Viszont, ha azt
nélkülözném, semmi áldozat se legyen túl sok
és túl nagy, hogy azt visszaszerezzem.

A mongol nagyherceghez vendégségbe meg
hívott dervisek semmiáron sem akartak ron
gyaiktól megválni. hogya helyett az etikett által
megkívánt díszöltönyt magukra öltsék. Miért?
Mert rongyaikban hordták titkon bevarrva pén
züket. Hányan lemondanak a kegyelem dísz
köntöséről és megmaradnak lelki rongyaikban.
mert féltik pénzüket, az anyagi előnyöket, ame
lyek lelki rongyaikba vannak varrva.

Legyek bölcsebb! Uram, kész az én szívem
mindenre, csak: "Jöjjön el a te országod!"

2. ISTEM ORSZÁGA KIVULUMK: Al EGYHÁZ

"Látám a szent várost, az új Jeruzsálemet
Istentől leszállni az égből, mint férjének fel
ékesített menyasszonyt.'" Ez a menyasszony,
mely Szent Pál szerint dicső, szent és szeplö
telen: az Egyház,' a mi anyánk, de egyben lel
künk otthona, birodalma is. Mikor a Miatyánk
ban azt kérjük: "Jöjjön el a te országod", azért
is imádkozunk, hogy az Egyház határai mind
inkább kiter jed] enek, s minél több ember vesse
magát alá az Ö üdvözítő munkájának."'·

a) Indítsunk itt magunkban először is mély
séges hálát Isten iránt, akinek kegyelme, hogy
mi katolikusok lehetünk. Ki mérheti meg ennek
az ajándéknak nagyságát, főleg ha azt az örök
élet szemszőgéböl tekintjük? Hahn-Hahn Ida
grófnö (1805-1880) hírneves írőnő, aki az utat
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a protestantizmusból a katolikus Egyház anyai
keblére szerencsésen megtalálta. szinte állan
dóan áradozott e miatt a jubiláló hálában. úgy
érzi magát - mondogatta - mint akit koldus
nöből királynővé tettek.

Főképen majd a halál óráján érezzük át
ennek a kegyelemnek óriási nagyságát. Irgalmas
nővér írja, aki magyar tábori kórházban telje
sített szolgé latot, hogy több protestáns beteg
megtért, látva, hogy katolikus bajtársaik mek
kora vigaszt és megnyugvást merítenek az Egy
ház szentségeiböl, nevezetesen a szentkenetből.
Ezek a szegény hajótöröttek felismerték, hogy
"protestáns módon kényelmesebben lehet élni,
de katolikus módon jobb meghalni".

b) Töltsön el bennünket szent önérzettel és
büszkeséggel. hogy mi katolikusok lehetünk.
Napóleon egyik szép, csendes este gondolataiba
elmélyedve áll Szent Ilona-saigetének egyik ten
gerbe nyúló szikláján s merengve figyeli a hul
lámok játékát. Egyszerre csak megszólal az
Úrangyalára hivó esti harangszó. Mire a fogoly
császár mintegy feleszmélve, ünnepélyes han
gon így szól kísérőjéhez: "A népek tovatűnnek.
a trónok rombadőlnek. csupán a katolikus Egy
ház áll mindörökre."

c) Legyek aztán Egyházamnak ne kritikusa,
hanem engedelmes fia, leánya. "Ha valaki az
Egyházra nem hallgat, legyen neked, mint po
gány és vámos.""

d) Imádkozzam aztán az Egyházért az Egy
házzal. Az Úr Jézus meg is adta erre e leg
szebb és legrövidebb formát, amelyet hő vágy
gyal sokszor mondogassak: "Jöjjön el a te
orszá~odl"
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3. IST!MHEK MEMHYEI ORSZÁGA

Az Úr Jézus minket annyira szerető szívére
annyira jellemző, hogy naponkint többször is
kéreti velünk az eget, amelyben aztán minket
végleg és örökre boldoggá tehet.

Bár a halhatatlanság hite mindíg élt az em
beriségben, de a mikéntről az ókornak csak igen
homályos, vigasztalan fogalmai voltak. "Nos,
ubi decidimus pulvis et umbra sumus." "A ha
lál után por és árnyék vagyunk", énekli Horá
tius. A zsidók is főképen a Krisztustól távolabb
eső időkben a "seólról", az "alvilágról", mint
homályos "veremről" beszélnek. A zsidó, rnint
sajnos, ma még akárhány keresztény is, jutal
mát, boldogságát itt a földön akarja megkapni
és élvezni. A földi életet a mennyországgal szí
vesen felcserélné ... Még a Zsoltáros is ezt a
közhitet juttatja kifejezésre, amikor azt zengi:
"Nem a holtak dícsérnek téged, Uram, és egy
sem azok kőzűl, akik az alvilágba szálltak.'?"

Jézus Krisztus oszlatja el ezt a nyomasztó
homályt, sőt' egész vallását a rnennyországra,
annak ígéretére, reményére építi fel. Gyönyörű
programmbeszédének. a "Nyolc boldogság">
nak szinte állandó refrénje a mennyország.
Aztán szünet nélkül ismétlődik a mennyországra
való hivatkozás és emlékeztetés. A többen
összefogva imádkozók bármit kérnek, "megnye
rik azt Atyámtól, ki mennyekben vagyon"."
"Örüljetek, hogy neveitek be vannak írva meny
nyekben.?" "Készítsetek magatoknak (az ala
mizsna által) meg nem avuló erszényeket, ki
fogyhatatlan kincseket mennyekben.í" Gyö
nyörű, örök derűs parabolái is az égről, azt
mint menyegzűt,' lakomát," a mennyei Atya
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pompás palotáját festik, amelyben igen sok
világos, napfényes lakás vagyon, "mert azokat
nem a nap, hanem maga Isten világítja be"."

Szent Perpetua vértanú társainak egyike, bol
dog Saturus, kevéssel valamennyiök halála elött
páratlanul szép mennyei látomásban részesült.
Látja az angyalvilágot, hallja a Szent, - Szent,
SzentI-et. Szemléli Istent. Látja Perpetuát
is a boldogok közt, akihez így szól: "No most
beteljesedett kívánságod!" Mire Perpetua fe
leli: "Hála Istennek! Habár a testben (földi
életben) is boldog voltam, mennyivel inkább az
leszek most." Csakhamar teljesedésbe is ment
az egész látomás.

Itt a földön lassan-lassan olyanok leszünk,
mint az irtásban hátrahagyott fa. Vágyódva
emeljük karunkat egyedül az ég felé. - Hiszen,
mint Pasteur szépen mondja: "Akinek anyja
már az égben, annak lelke már háromnegyed
részben szintén ott fenn." Mit nem volna érde
mes ezért az égért tenni és szenvedni! Aztán
imádkozzunk sokat egymásért, hogy üdvözül
jünk." "Közöljük lelki kincseinket ima, vigasz,
tanács stb. alakjában másokkal is, mondja Kis
Szent Teréz, hogy aztán odaát az égi otthonban
is a hálás szeretetnek kapcsa fűzzön bennünket
egymáshoz és olyan vonzalom, aminőt még a
legeszményibb családban sem lehet ezen a vilá
gon fellelni."

Beszélgetés az Úrral. Nagy alázattal, de
nem kisebb bizalommal rebesgessűk: "Jöjjön el
a te országod I"

Köszönjük meg neki, hogya kegyelem álla
potában vagyunk. Hihetjük ezt? Feleljen erre
a lelkiismeretünk. Mikor Jeanne D'Arc-ot bírái
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. kérdezték: Tudod te azt, hogy a kegyelem álla
potában vagy? - a Szent töprengeni kezdett.
Ha azt felelem igen, akkor kevélységgel vádol
nak, ha azt felelem nem, akkor eretnekséggel
gyanúsítanak. Miért is ezt az OKOS feleletet adta:
"Ha kegyelemben vagyok, adja Isten, hogy
abban ki is tartsak, ha nem, ám ajándékozza
azt Isten nekem vissza." És aztán ezzel a fen
séges kijelentéssel végzé: "A legszerencsétle
nebb teremtménye volnék Istennek, ha nem
szabadna hinnem, hogy kegyelemben állok Iste
nem színe előtt."

Köszönjük aztán meg, hogy Egyháza tagja
és a menny boldog várományosa lehetünk.

Fel is teszem magamban, hogy nemes ran
gom szerint élek és sem gondolatban, sem szó
ban, sem tettben nem szállok le erről a magas
mél tóságornról.

l Mt. 6, 10. - ' Róm. 11, 36. - J I Jn. 3, 14.
- • Róm. cat. 2, 2. 49. -' Schmidt, Erst-Kommu
nlk.vUnterricht. - 6 Lippert Credo 2, 122.
t Kempis III. 55, 4. - ' Jel. k. 21, 2. - • Et.
5, 27. - 1. Róm. káté 4, 10. - 11 Mt. 18, 17. 
" 113. zsolt. 17. - ra Mt. 18, 19. - H Lk. 10, 20.
- 16 Lk. 12, 33. _ 16 Mt. 22, 1. _ 1; Lk. 14,
14--16. - " V. ö. Jn. 14, 2; Jel. k. 21, 23. 
lJ V. ö. Jak. 5, 16.
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--------------
PÜNKÖSD UTÁNI IX. VASÁRNAPOT KÖVETO Hh CSÜtÖRtÖK

XIX

AZ ÚR IMÁDSÁGA IV

.LEGYEN MEG A TE AKARATOD, MIdpEN MENNYBEN.
AZONKÉPEI4 A FÖLDÖN IS·' A)

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg, mint
fent.

Második előgyakorlat, mint a Hegyíbeszédröl
szóló egyéb elmélkedésekben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
általam és rajtam mindíg, éspedig a lehető leg
tökéletesebben az Úr akarata menjen teljesedésbe.

1. • MIKÉPEN MENNYBEN·

Hogy egykor az "Isten országában", ahogy
ezt az előző elmélkedésekben kértük, az örök
boldogságot élvezhessük, szűkséges, hogy a
mennyei életet már itt a földön megízleljük.
Másszóval, minden gondolatunkat, szavunkat és
cselekedetünket úgy rendezzük, úgy éljünk, "mi
képen a mennyekben" élnek. Egész magatartá
sunk, társalkodásunk égies legyen.'

Ez akkor valósul meg, ha minden igyeke
zetünk odairányul. hogy Isten akaratát kicsiny
ben és nagyban híven teljesítjük.
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Amerre esak tekintek, köröskörül minden
erre a szent kötelességemre figyelmeztet. erre
ad mintát és példát. "Mert neked szolgál rnin
den ...a Arago, a híres francia természettudós
(1786-1853) a mindenséget fenntartó törvé
nyekről szóló egyik előadását így végzé: "A
jövő héten Párizsban is észlelhető tünemény
lesz az égen. A hold a földünk elé kerül és
fenntartja ennek a királyi csillagzatnak fény
sugarait. Tehát ebben és ebben az órában,
percben, másodpercben, három hatalmas égitest
engedelmeskedik majd, nem a mi előremonda
sunknak, hanem Isten törvényének. De az embe
rek nem akarnak annak engedelmeskedni." Ez
zel aztán elhagyta a termet.

Még fenségesebb példával szolgál erre a
mennyek országa.

Az angyalokat nem ok nélkül hívjuk így,
vagyis küldötteknek, és nem hiába ábrázoljuk
szárnyakkal. Kifejezzük ezzel az Ö készségüket
és gyorsaságukat Isten akaratának teljesítésé
ben. "Ezért vannak Isten trónja előtt, és éjjel
nappal szolgálnak neki....•

Méltán hivatkozik tehát az édes űdvözítő
erre a példára, mikor a kérést ajkunkra adja:
"Legyen meg a te akaratod, miképen mennyben,
azonképen a földön is."a

2.•4Z0IlKtPEN A FÖLDÖN IS·

A következtetés világos és meggyőző. Ha a
nagymindenség, nevezetesen az ég boldog lakói,
az angyalok és szentek a lehető legnagyobb
hűséggel töltik be Uruk, Teremtőjük akaratát,
vaj jon az ember az egyedüli, aki Isten törvé
nyei alól kivonhatja magát? A nagyszerű hang-
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versenyben egyedül az ember legyen az őssz
hangzavaró?

aj Hogy Isten teljes jogon parancsolhat az
embernek, józan ésszel kétségbevonni nem le
het. Ez az ö teremtői és mindent fenntartó i
mivoltából vaslogikával következik. "Tudjátok
meg, hogy azÚr az Isten, Ö alkotott minket,
és nem mi magunk.".

Ha mi a saját jószáritunkból léptünk volna
ebbe a világba, ám akkor meg is határozhatnók,
h~y mit akarunk, miért jöttünk. Ámde úgy az
egyes ember, mint az emberiség más akaratából
létezik. Majd ez a "Más" meg is mondja, miért
küldött minket a földre s mi a célja velünk. Ez
a nagy "Más" a teremtő Isten. Az Ö kizáró
lagos joga az embert törvényeivel kormányozni
s vele rendelkezni.

Viszont nekünk nincs más teendőnk, mint
Isten akaratát megismerni és lehető híven be
tölteni. "Mindenben úgy teszek maj d atyám,
ahogy megparancsoltad nekem."

b] Ámde hogyan ismerhetem meg Isten
akaratát?

Isten eziránt egyetlen józaneszű embert sem
hagy kétségben. Kinyilatkoztatja neki alaptőr
vényeit:

1. a lelkiismeret szava által. Ezt a szó
csővet még a pogányok sem nélkülözik, mert
"Lelkiismeretük tesz nekik erről bizonyságot
és a gondolataik, melyek őket hol vádolják, hol
felmentik ...s

A lelkiismeret az én életemnek is elsö és
legfőbb szabályozója. Még ha tévednék is, de
ha lelkiismeretem tiltakozó szavát előzőleg fel
nem emelte, Isten előtt igazolva vagyok, ellen-
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ben "bün mindaz, ami nem történik hitből eredő
"meggyözödésből",vagyis "a lelkiismeret enge
délyével".•

2. A lelkiismeret aztán minden embert arra
kötelez, hogy az örök üdvét érdeklő igazságot
kutassa, ha azt megismerte, elfogadja és a sze
rint is éljen. Az isteni Jóság, amely mindenkit
őszintén üdvözíteni akar, nem is tagadja meg
kegyelmét azoktó), akik az igazságotkomolyan
keresik, s készek is azt elfogadni. A másvallá
súakban a kegyelem kétségeket ébreszt hitüket
illetőleg s őket szépen arra az útra tereli, amely
az Egyházba elvezet. Mi, akik oly végtelenűl
szerencsések vagyunk, hogy az igaz hit aján
dékát Isten szinte a bölcsőnkbe ejtette, ponto
san és részletesen megismerhetjük Isten aka
ratát tévmentes Egyházunk tanításaiból s eset
leg szerzetünk szabályaiból.

Egyházi elöljárónkról (esetleg rendi elöl
járónkról) mondja Urunk: "Aki titeket hallgat,
engem hallgat, és aki titeket megvet. engem vet
meg. "110

3. Isten az Ö szent akaratát közli velünk,
nem ritkán tőlünk független körülmények, mint
szegénység, megaláztatások, betegségek, üldöz
tetések által is. Ilyenkor nem annyira tennünk,
mint inkább türnünk, szenvednünk kell, éspedig
megnyugvással és örömmel, hogy megvalósul
jon rajtunk és bennünk Isten szent akarata és
teljesedjék kérésünk: "Legyen meg a te akara
tod, miképen mennyben, azonképen a földön
. Uli
IS.
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3. ILOHYÖK, HATRÁHYOK ..

Az Isten szent akaratához való gyengéd sí
mulás mérhetetlen sok előnnyel kapcsolatos.

a) Nevezetesen az alkalmazkodó lélek nagy
békét és nyugalmat élvez, amely nem függ az
élet változandóságától, sőt viharaitól sem. Hi
szen jól tudja az ily lélek, hogy csakis az tör
ténhetik vele, amit Isten akar, és ez kétségkívül
a legjobb, előnyösebb számára. Illik tehát reá
az Irás szava: "A jámbor ember állhatatos a
bölcseségben, mint a nap, a balga azonban vál
tozik. mint a hold.?"

Semmi másban sincs béke. Lelkünk olyan,
mint az iránytű, amely szüntelen izeg-mozog,
mígcsak az észak-déli irányt el nem foglalta.
Igy mi is csak Isten akaratával egyirányban
lelünk nyugalmat.

b) A másik roppant előny és nyereség reánk,
ha Isten szent akaratához alkalmazkodunk, hogy
így hozzuk Istennek, saját akaratunkat odaadva,
a legszebb és legértékesebb áldozatot. És Isten
voltaképen csak erre pályázik. Hiszen minden
feltétlenül az övé s rendelkezésére áll. Aka
ratunk azonban csak akkor Istené, ha az magát
önként odaadja. Azért kéri az Úr szinte
esengve: "Add nekem, fiam, szívedet?", vagyis
akaratodat.

Hiába bőjtölsz, imádkozol, hasztalan szórod
az alamizsnát, gyujtasz oltáromon ezer gyer
tyát, ha nem mondasz le akaratodról az én
dicsöségemre.

Míg ellenben, ha egyébre nem telik, de aka
ratod az enyémhez alkalmazkodik, teljesen meg
vagyok elégedve.

c) Az isteni akarattal való szembehelyez-
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kedés maga kereszt, voltaképen az egyetlen
kereszt. Míg két vonal párhuzamosan fut, soha
kereszt nem támad. Azonban két ellentétes
irányban haladó vonal előbb vagy utóbb metszi
egymást és keresztet alkot. Igy vagyunk, ha az
Isten akaratával azonos vagy ellentétes irány
ban halad az akaratunk.

d) Mi lenne a világegyetemmel ha az isteni
tervektől csak hajszálnyira is eltérne? Az égi
testek vonzási-nehézkedési arányai változnának,
a csillagok pályája módosulna, azok egymásba
ütköznének s beálIna a világkatasztrófa. Ugyan
ez játszódik le a társadalomban és az egyéni
lelki életben, amikor a szabadakaratok Isten
akaratával ellentétbe jönnek.

A pók sétálgatott a hálójában. Olyan cél
szerünek talált mindent. De akadt egy szálra,
amely színte vég nélkül a magasba vezetett.
Okoskodní kezdett és megállapította, hogy ez
a szál teljesen felesleges. Tehát átharapta azt.
A következő píllanatban az egész háló össze
omlott és mint gyászlobogó a szélnek szolgalt
játékul. [Jörgensen.] Ez a hosszú, végtelenbe
nyúló szál a mi életünkben az isteni akarattól
való függés, illetőleg az ahhoz való alkalmaz
kodás.

4. H~HÁHY GYAKORLATI l6FELTUEL

Szegezzünk le néhány alapelvet, amelyet
maga a Szentlélek sugallt. Legyenek ezek mind
iárt egyben a mi gyakorlati jófeltételeink is.

a) "Ime, eljövök, hogy megcselekediem, ó
Isten, a te akaratodat,'" Ez volt az édes űdvö
zítőnek bölcsődala. Ez lel!yen az én regl!elí
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imám is, amikor "Isten, én Istenem, virradatkor
Tehozzád ébredek"."

b] "Az én eledelem az, hogy annak akaratát
cselekedjem. ki engem küldött, hogy elvégezzem
az ő műuét:?" Ez az én napi programmom. Az
erre való gyakori visszaemlékezés legyen egyen
súlyom a sikerben és sikertelenségben, a dicső
ség és megaláztatás által támasztott viharban,
hullámverésben. Ez a tudat mennyi keserű ki
fakadást elfojtana, mennyi gyülölködést, irigy
séget és féltékenységet leszerelne.

ej "Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem
e pohár, mindazonáltal ne úgy legyen. amint én
akarom, hanem amint Te,'?'

Isten tehát nem veszi zokon, ha gyermekded
lélekkel kérjük, vegye el tőlünk a keservek
kelyhét, amelyet nekünk vagy szeretteinknek
nyujtott.

De még ilyenkor is az alaphang az Ö szent
akaratával való egyesülés legyen. Igy az élet
beo, hogy aztán majd a halál óráján elmond
hassam: "Én Téged megdicsőítetteleka földön,
a munkát elvégeztem, melyet rám bíztál, hogy
azt megtegyem. "l'

Beszélgetés az Úrral. Alkalmazhatjuk erre
a pünkösd utáni VIII-ik vasárnap egyházi imá
ját: "Kérünk Uram, adj nekünk jó szellemet,
hogy azt gondoljuk és tegyük, ami helyes. És
mivel nélküled nem létezhetünk, adj erőt aka
ratod szerint élnünk. A mi Urunk ..." Napi
jófeltételünk lehet, hogy a Miatyánkban, vala
hányszor azt napközben mondjuk, külörtösen
kihangsúlyozzuk, mondhatnám, aláhúzzuk: "Le
gyen meg a te akaratod, miképen mennyben,
azonképen a földön is.",.
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1 Mt. 6. 10. - ' V. Ö. Fil. 3, 20. ~ , 118. zsolt.
91. - • Jel. k. 7, 15. - ' Mt. 6, 10. - • 99. zsolt.
3. - t Töb. 5. 1. - • Róm. 2. 15. - ' Róm. 14. 23.
-- l' Lk. 10, 16. - 11 Mt. 6, 10. - " Jézus, Sir. f.
27, 12. - " Bölcs. 23, 26. - 11 Zsid. 10. 7. 
11 62. zsolt. 2. - tA Jn. 4, 34. -- " Mt. 26, 39.
- " Jn. 17, 4. - .. Mt. 6, 10.
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PÜMKÖSD UTÁMI IX. VASÁRMAPOT KÖVETÓ H~T

XX
AZ ÚR IMÁDSÁGA IV

-
P~MTEK

_LEGYEM MEG A TE AKARATOD, MIK~PEH MEMMYBEH.
AZOHdpEH A FÖLDÖH 15.-1 B)

Előgyakorlatok, mint az előző elmélke
désben.

l. ISTEM AKARATA A GOHDVISEL~SBEH

Az őskeresztény emlékek az isteni Gond
viselést mint titokzatos kezet ábrázolják, amely
a felhöböl leér a földre, belenyúl az emberi sors
eseményeibe.

Hogy van isteni Gondviselés, ez már Szerit
Agoston előtt oly világos, hogy ebben a hitben
látja minden vallás alapját.' Az isteni kinyilat
koztatás sem hagyott e tekintetben minket két
ségben. A Szeritírás számtalan helyen említi.
Pl.: "A Te gondviselésed kormányoz, Atyánkf"
- mondja a Bölcs.' "Uram, Istenem ... min
den utad elö van készítve. és gondod van
ítéleteidre." "Mert az ö szeme az. emberek
útjain vagyon és látja minden lépésüket:'·

"Én vagyok az Úr, és nincs több, ki a vilá
gosságot alkottam s a sötétséget teremtettem,
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ki boldogságot szerzek és bajt teremtek. Én,
az Úr cselekszem mindezeket."

"Jön a városra veszedelem, melyet nem az
Úr vitt véghez?"

"Jó és balsors, élet és halál, szegénység és
gazdagság Istentől vannak."

Tehát: "Aldjon vagy verjen sors keze" ...
ebben a "sorsban" voltaképen Istennek kesz
tyübe burkolt két kezét kell látnunk.

Hogy az elemi csapások, betegség, halál
Isten kezéből jönnek, nem nehéz belátni.

Ámde nem könnyü megérteni azt, hogy az
emberi gonoszság és oktalanság okozta szenve
dések, aminők a rágalmak, meg nem értés és
üldöztetés, ugyancsak Isten akaratától függően
szakadnak reánk. Pedig úgy van.

Indítsuk fel hitünket, hogy mindezekben is
az isteni Gondviselés érvényesül velünk szem
ben. Mert: "Ki az, kinek szavára bármi is meg
történik, ha az Úr nem parancsolja? Nem az
Úr szájából jő-e a jó és a rossz is?"

Isten ugyan a bünös szándékot sohasem he
lyesli, sőt tiltja és bünteti. Azonban ha bölcs
terveibe illik, a bűnt megengedi. Akkor teszi
ezt, amikor látja, hogy a rosszból az Ö dicső
ségére és szeretteinek javára valami nagyobb
jó származik.

Éppen ebben nyilvánul meg leginkább a vég
telenül bölcs világkormányzás. A Nérók, a Diok
léciánok vad kegyetlenséget s a modern egy
házüldözök ádáz mesterkedését Isten ugyan
nem helyesli, de megengedi. Megakadályozhat
ná, de nem teszi. Ha elhárítaná, az üldözöket
hirtelen halállal sujtaná, vagy másként ártal
matlanná tenné, hol maradna annyi vértanúnak
és hitvallónak halhatatlan dicsősége?
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Ellenségeinkkel, rágalmazóinkkal stb. Isten
úgy tesz, mint az orvos a piócákkal. Ismerve
azoknak vérszopó természetét, reánk alkalmaz
za, mondhatnám, felrakja azokat. Miután pedig
vérünkkel teleszítták magukat, eldobja azokat,
s mi meggyógyulunk.

Hasonló esetekben tehát sóhajtozzunk a
Zsoltárossal: ... "Hallottam sokak szidalmazá
sát, amint ólálkodtak körülöttem, amint egybe
gyüItek ellenem mindannyian s azon tanakod
tak, hogy elvesztik életem. Én azonban benned
bíztam Uram, azt mondom: Te vagy az én Iste
neml'?"

2. HtHÁHY SlEHTIRÁSI ptLDA

Fényesen igazolja elmélkedésünk tárgyát
Jób esete. Midőn a sátán őt - amint az Irás
elbeszéli - mindenétől, még gyermekeitől is,
Isten engedelmével megfosztotta, megszaggatva
ruháit és földre borulva így imádkozik: "Az
Úr adta s az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett,
úgy lett.''" "Ime, - jegyzi meg erre szellemesen
Szent Agoston - mennyire értette ez a jámbor
ember a Gondviselés nagy titkát. Nem azt
mondja ugyanis, hogy az Úr adta gazdagságo
mat, gyermekeimet és az ördög elvitte ... Ha
nem így kiált: "az Úr adta és az Úr vette el,
ahogy az Úrnak, nem pedig, ahogy az ördögnek
tetszett, úgy lett."

Talán még találóbban és csattanósabban bi
zonyítja ezt az igazságot az egyiptomi József
nek esete. Ezt - mint a szent történetből
tudjuk - testvérei adták el, éspedig csupa
irígységből és féltékenységből, hogy így tőle
egyszersmindenkorra megszabaduljanak, és íme,
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mikor Józseffel mint Egyiptom alkirályával
találkoznak, s halálsápadtan, remegve várják
a megérdemelt bosszút és megtorlást, József
valóban fejedelmi nagylelkűséggel oszlatja
el aggodalmukat. HaJljuk csak, hogyan? "Én
vagyok József, a testvéretek, kit eladtatok
Egyiptomba. Ne féljetek, és szörnyülködjetek
azon, . " (mert) megmentéstekre küldött engem
az Isten előttetek Egyiptomba ... hogy ti meg
tartassátok a földön, s legyen ennivalótok, hogy
élhessetek. Nem a ti elhatározástok. hanem az
Isten akarata küldött engem ide. "12

Hasonlóan szép és megkapó az Absálom elől
menekűlö Dávid királynak esete is. Mikor őt
végső szűkségében egyik hűtlen alattvalója rá
galmazza, Dávid így szól híveihez, akik ezért
a hitványságért nyomban bosszút akarnak állni:
"Hagyjátok, hadd átkozzon, hiszen az Úr pa
rancsolta neki, hogy átkozza Dávidot s azért
ki merné kérdezni, hogy miért cselekszik így?""
Dávid nagyon jól tudta, hogy Isten nem bot
tal ver. Érezte, hogy ha rnost nem is, de előbb
erre a gyalázatra nagyon is rászolgált.

Maga az Úr Jézus abban a keserű kehely
ben, amelyet neki a zsidók és pogányok nyuj
tanak, az Atya bölcs és jóságos kezét látja:
"A poharat, melyet nekem Atyám adott, ne
igyam-e meg?""

Jól mondja tehát Szent Agoston: "Életünk
folyamán semmi sem történik véletlenül. Min
denütt ott az Isten keze."

Bízzunk azért és vigasztalódjunk a jámbor
Tóbiással: "Hiszen Te nem gyönyörködöl a mi
pusztulásunkban, azért a vihar nyomában szél
csendet teremtesz, a könny és zokogés után
pedi~ ví~sá~ot adsz.?"
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3. KÖVETKEZTET~SEK

al Az elsö legyen bizonyos derült, mindíg
bizakodó világnézet, amely utánozza Istent ma
gát. Róla ugyanis az Irás azt állítja: "Szereted
mindazt, ami van, mit sem útalsz abból, amit
alkottál, mert ha gyülöltél volna bármit is, meg
sem alkottad, meg sem teremtetted volna,"" A
másik pillére pedig ennek a derüs életfelfogás
nak az, amiről az Apostol biztosít bennünket:
"Tudjuk pedig, hogy az Isten közremüködtet
mindent azok javára, kik öt szeretik.""

Ebből a kettős alapelvből bugyog elő az el
mélkedés, amelyet korunknak egy misztikusa
sző, mélyen a dolgok lényegébe látó szemmel:
"Tehát szeretnünk kell a Gondviselés kezét min
denekben. Ez a kéz a teremtmények, amelyek
kel Isten megérint bennünket és bevégzi rajtunk
a tökéletesség müvét. Ha már egyszer meg
tanultuk Istent látni a teremtményekben, akkor
szeretjük is valamennyit. Vannak kezek, ame
lyek minket megfeszttenek, vannak olyanok,
amelyek - talán tudtunkon kívül - szétmor
zsolják szívünket. Aztán vannak, amelyek ben
nünket megostoroztak. Ezek az ostorcsapások
a rnérges megjegyzések,., És íme, mindezek
voltaképen a rni meggyógyításunkon dolgoznak.
De vannak más kezek is, amelyek viszont min
ket vigasztalnak s a Gondviselés jóságát és
szeretetreméltóságát nyilatkoztat ják ki nekünk.
Ismét más kezek áldanak minket és oly sikerre
segítenek, aminőt a saját erőfeszítésünkkelsoha
sem tudtunk volna elérni. Ezek a kicsinyek és
szerencsetlenek imái ...

Végül vannak kezek, amelyek a lelki élet
ben vezetnek, Istenhez visznek, s az ég útján
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fenntartanak. Ó, áldja meg az Isten ezeket a
megazentelt kezeket ezerszeresen. Ezek a kezek
öntik reánk. árasztják reánk mint kehelyből a
világosságot, kegyelmet és szeretetet. Fizesse
vissza Isten nekik a jót, amelyet mi nekik meg
hálálni sohasem tudunk.

Van végezetül kéz, amely valamennyi felett
kiterjed, amelyet nevezni nincs méltó szavunk.
Ez a kéz egyetlen legyintéssel meg semmisít
hetné a mindenséget. Ez a kéz tudja azon a
mélységes ponton is érinteni az emberi szívet,
ahova semmi más kéz nem férkezhet. Érintésé
vel behegeszti azokat a sebeket. amelyeket senki
a világon nem gyógyíthatna meg. Ez a kéz éleszt,
formál minket, s cselekvésre indít, mielőtt mi
azt észrevennők. s mindent arra a célra irányít,
hogy mi Istent ezen és a másvilágon megdicsőít
sűk, és egykor azt a helyet, amelyet a Gond
viselés az égben számunkra kijelölt, betöltsük."
IL. Christine.)

b) Készüljünk naponkint, főleg a reggeli
elmélkedés alatt az eshetőségekre s határozzuk
el, hogy mindent Isten kezéből fogadunk. Főleg
óvakodjunk, nehogy a kellemetlenségek bennün
ket készületlenül találjanak, mintegy meglep
jenek. Ha aztán csakugyan ellentmondással
vagy bármily bajjal találkozunk, fogadjuk azt
közvetlenül Isten kezéből. Szalézi Szent Ferenc
ilyenkor szüntelen ismételgette: "A poharat,
amelyet oly jóságos Atya nyujt nekem, vajjon
ne igyam-e ki?" Ne utánozzuk az oktalan ebe
ket. amelyek a rájuk hajított köveken harap
dálva igyekszenek a bosszújukat tölteni.

c) Végül bár mindent megnyugvó lélekkel
fogadunk, de ez ne csökkentse az okos tevé
kenységet sem. Szent Ignác szabályul adta:
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"Mindent úgy kell tennünk, mintha az ered
mény kizárólag tölünk függene, de másrészt úgy
bíznunk, mintha a siker kizárólag Istentől
jönne,"

Beszélgetés az úrral s a jófeltétel ma is
ugyanaz lehet, mint volt az elözö napon.

l Mt. 6, 10. - ' Aug. De mor. eeel, l, 6--10.
- ' Bölcs, 14, 3. - • Jud. 9, 3--5. -' Jób 34, 21.
- • Iz. 45, 6--7. - ' Am. 3, 6. - ' Jézus, Sir. f.
11, 14. - • Jer. Gyászé. 3, 7-38. - 10 30. zsolt.
14, 15. - 11 Jób l, 21. - 12 Gen. 45, 4-8.
" II Kir. 16, 10. - It Jn. 18, 11. - ID Tób. 3, 22.
- I. Bölcs. 11, 25. - 11 Róm. 8, 28.
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PÜNKÖSD UTÁNI lX. VASÁRNAPOT KÖVETO Htr

XXI

AZ ÚR IMÁDSÁGA IV

SZOMBAT

"LEGYEN MEG A TE AKARATOD, MIKtPEN MEIINYBEII,
AZOMdpEN A FÖLDÖN 15"\ C)

Előgyakorlatok, mint az előző elmélke
désben.

1. "ELtR EREJtvEL EGYIK vtGTOL A MÁSIKIG"2

Isten akaratának keresése, az ahhoz való
önkéntes simulás sokkal fontosabb kérdés, sem
hogy könnyen s hamarosan végezhetnénk vele.

Egyrészt a legtöbb és leghevesebb csatát
gyarló emberi természetünknek, önszeretetünk
nek éppen e miatt kell vívnia és csak az Úr
a megmondhatója, hogy szívünknek mily sok és
véres áldozatába kerülhet, míg kimondja, és
pedig minden fenntartás nélkül a: "Legyenl"-t.
Másrészt tökéletességünk, életszentségünk ezen
fordul meg: vajjon tudunk-e, éspedig minden
körülmények közt az isteni tetszéshez. akarat
hoz rugalmasan alkalmazkodni.

Miért is vegyük sorra a nehézségeket. ame
lyek lelki békénket többnyire háborgatni szok
ták s abba a veszélybe sodornak, hogy Isten
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akarata és a IIÚ akaratunk valamiképen ellen
tétbe kerüljön.

Igen gyakori eset, hogy abban az állapotban,
melybe minket az engedelmesség, avagy álta
lában a "sorsnak'" nevezett Gondviselés helye
zett, egészségünket féltjük, vagy csakugyan an
nak bizonyos kárát szenvedjük. Aztán a rnun
kát sokall juk, vagy a foglalkozásunkkal, hiva
talunkkal járó megaláztatásoktól. zaklatásoktól
szeretnénk menekülni.

a) Nos, hogy mindjárt az egészséggel kezd
jük, vajjon nincs-e hatalmában Istennek éppen
abban a hivatalban, azon a helyen, ahova vágyol,
betegséggel sujtani, nincs-e okod félni, hogy az
Úr éppen ezzel látogat majd meg, ha vele
szembe helyezkedel?

Viszont, nem őrizhet-e meg jó egészségben
azon a helyen, ahol az engedelmesség tart le
kötve? Meg aztán, ha az élet és halál ura, a
te Alkotód, azt óhajtja, hogy te betegen szol
gálj neki, ki vagy te, szegény kis teremtmény,
aki vele tusakodni merészel j? Nemde, jobb
Isten akaratából betegen feküdni, mint a te
saját akaratodból a legjobb egészségnek örven
deni? Meg nem volna tanácsos ott halni meg,
ahova nem az Isten szent akarata helyezett.

De azért semmi sem áll útjában, sőt bizo
nyos körülmények közt egyenesen kötelességünk
is helyzetünket azok előtt feltárni, akik e sor
sunk felett rendelkezhetnek. Hiszen ezek nem
mindentudó, sem pedig vak eszközei Istennek, s
csak akkor, ha mindenről tájékozva vannak, ta
lálhatják el a helyeset. Miért is "ha valaki észre
veszi, hogy valami árt neki... figyelmeztesse
a fellebbvalót. De ebben két dologra ügyeljen:
először, mielőtt valamit előad, az imádsághoz
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forduljon, és ha az imádság után is úgy látja.
hogy az ügyet az elöljárójával közölnie kell,
tegye meg, de másodszor, miután a dolgot elő
adta, a felterjesztett ügy gondját bízza telje
sen a feljebbvalóra, minthogy abban az erős
hitben kell lennie, hogy az válik majd jobban
Isten szolgálatára s a saját nagyobb hasznára,
amit a fellebbvaló, miután a dolgot megértette,
az Úrban jónak látott."

Körülbelül így fejthet jük meg a többi érin
tett nehézségeket is.

b) Azért a sok munkáért, gondért, zaklatá
sokért. amelyek egyik helyen. állásban minket
nyomasztanak, sőt talán, állítólag, lelki életünk
ben is elgáncsolnak, nem kárpótolhat-e minket
a jó Isten olyan kegyelmekkel és ajándékokkal,
amelyeket másutt megtagadna tőlünk s nem
óvhat-e oly bajoktól, kísértésektöl, sőt buká
soktól, amelyeknek másutt, ahova talán vá
gyunk, kitéve lennénk?

Hányan vannak, akik nem babérokat, hanem
kicsinylést, becsmérlést aratnak abban a hely
zetben, rangban, méltóságban, amelyre áhítoz
tak. Mily sokan vannak, akik mások fölé helye
zetten az irígység nyilaitól ostromlottan min
denkinek tetszését elvesztik, míg egysorban a
többivel, valamennyinek szeretetét élvezték.
Mert Istennek méltó és igazságos büntetéséből
történik, hogy aki az Ö akarata ellenére a
szirtet kerüli, az örvénybe hull (Scilla-Charib
dis), s azon az úton, amelyen önakaratból tisz
teletet, kényelmet, békét keresett, kínos fára
dalmakra, megvettetésre, sőt betegségre és ha
lálra talál.
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2. HtHÁHY SZEHTIRÁSI PtLDA

a) Ámán, akiről Eszter könyvében olvasunk,
éppen a tiszteletnek és méltóságnak ama lépcső
zetén, amelyen előretörtetett, jutott fel az
akasztófára.' Mily kár volt tehát kapaszkodnia!

b) Lót a pásztorok viszályaiból eredő kelle
metlenségektől szabadulni óhajt, ezért elválik
Abrahámtól és Szodoma környékén telepszik le,
amely akkor még "oly bővizű (volt és termé
keny), mint az Úr paradicsoma és mint Egyip
tom." Ki ne kívánt volna neki szerencsét ehhez
a választáshoz? De mi lett a vége? Éppen csak
hogy ép bőrét tudta megmenteni, amikor az Úr
ezt az erkölcsileg annyira romlott vidéket tüzes
esővel pusztította el.'

c) Ochóziás király rendetlenül, türelmetle
nül és babonás módon akar a betegségtől szaba
dulni. Miért is Illés próféta által azt izeni neki
az Úr: "Az ágyról, amelyre felszálltál, leszállni
nem fogsz, hanem bizony meghalsz."

d) Jónást Isten Ninivébe kűldi, hogy ott
a bűnben fetrengő népet megtérítse. A Próféta
azonban fél ettől a túlnehéznek látszó feladat
tól, miért is "felkelt, hogy Tarsisba menekül
jön az Úr színe elől...• Amde, mit használt az
ellenkezés? "Akik félnek a dértöl, azokra hó
esik."• Aki félt a nyilvánosság elött szerepelni,
az kénytelen a cethal gyomrában rejtezkedni,
és végül is, "amikor ismét szólott az Úr hozzá",
a reá ruházott feladatot mégiscsak meg kellett
oldania.

Mert elvégre Isten akarata mégiscsak az a
szük út, amelyen akarva, nem akarva át kell
mennünk. "Durch diese hohle Gasse muss er
kommen, es führt kein anderer Weg .. ."'0 "Ezen
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a SZ~ sikátoron kell általjönnie. más út nem
vezet ...

3. AZ ÚR AKARATÁHOZALKALMAlKODO
lélEK BOLDOGSÁGA

Isten soha nem kér tőlünk valamit, hogy he
lyette tőbbet, jobbat ne adna. Nevezetesen a
lelket, amely a csatát rnegvívta, az áldozatot
meghozta, boldogsággal árasztja el.

a) Már az nem kis boldogság, ha az ember
a szív két nagy zsarnokától: a birtoklás vágyá
tól és az elvesztés félelmétől megszabadul. Ez
által a békének két legnagyobb ellensége már le
van győzve.

b) Aztán nagy boldogság a szabadság és
függetlenség. Népek és egyesek még vérüket,
életüket is feláldozzák érte.

Nos! Isten akaratához símuló s már eleve
mindenre elszánt lélek fejedelmileg hatalmas és
független. Nem vadászik senki kegyére. s így
fellebbvalóínál ís fellebbvaló. Úszik a vigaszban,
mert el van telve a meggyőződéssel, hogy azon
a helyen, abban az állásban van, amelyben Isten
akarja, h~y legyen. És ha támad nehézség,
vihar, sőt betör a betegség és halál, bizalmasan
menekül a Gondviseléshez, jól tudva, hogy nem
hiába. "Az Úr az én pásztorom, semmi sem
hiányzik nekem, legelőhelyenmegpihentet. üdítő
viz mellé vezet, és felüdíti lelkemet"," mondja
a Zsoltárossal.

c) Azután az ilyen ember, akárcsak az an
gyalok versenytársa, már itt a földön mennyei
életet él. Amint ugyanis az angyalok mindíg
készen állanak, "hogy meghallják az Úr paran
csának hangját"," s teljesen közömbös előttük,
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vajjon koldussal vagy királlyal kell-e foglal
kozniok, az igazak imáit kell-e Isten trónja elé
vinniök, vagy haragjának edényét a világra ki
önteniök, így az Isten akaratával összeforrott
lélek is szent közönyösséggel vár Isten minden
intésére s csupán Ura hölcs és jóságos akarata
teljesítésében telik minden gyönyörűsége.

4. KÖVETKEZ1ET~SEK

Érleljük meg tehát magunkban a szent meg
győződést, hogy a bűnt kivéve (amelyet Isten
szintén előre lát, megenged és terveibe kap
csol), minden, ami velünk csak történik, éppen
nem az esetlegességnek műve, hanem az előre
látó, kimondhatatlanul bölcs és szerető Atyá
nak méltányos, helyes és mérsékelt intézkedése,
amellyel "a mindenséget üdvösen igazgatja","
Egyszóval, Isten akarja, hogy te ezen a helyen
élj, ezt a hivatalt eddig és eddig betöltsed,
ezeket a kellemetlenségeket elszenved jed, eze
ket a betegségeket. kételyeket. kísértéseket tűr
jed, és a tökéletességnek ezen, vagy azon fokára
magad felküzdjed.

Igen! Ez az Isten akarata. Igen! Ö akarja és
bánnit is csacsogjanak az emberek, bármint ja
jongjon is a hamis önszeretet. Én is kiáltozzam
oda nekik, mint a keresztesháborúba vonuló
vitézek: "Hoc vult Deus! Ez az Isten akarata!"

Igen! Isten akarja, éspedig (ó egek imád
jáJtok érte a Teremtőt helyettem, vak helyett
is!) akarja éppen az én legnagyobb javamra.
hasznomra, amelyet szüntelen anyai gyengéd
séggel szeme előtt tart. Mi tehát nem vagyunk
a vaksors szeszélyének odadobva, s a világ
egyetem vasszerkezetének, üllöinek, kalapácsai-
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nak kiszolgáltatva, ahogy korunk egyik pessei
mistája szörnyülködve hangoztatja, hanem
atyai kezek gondoznak, ápolnak. "A sors a po
gányságra nézve vak szűkségesség volt. Ennek
a vak szükségességnek a mózesi vaIIás szeme
ket is adott. Innen a "Providentia" (előrelátó
gondoskodás) elnevezés. A kereszténység aztán
szívet is adott a sorsnak. És azóta a sors nem
egyéb, mint a szent szeretetnek örök akarata."
[Schiller.]

Ez a szent, szerető akarat "nagy kímélettel
igazgat minket"." Vessem tehát magam a gond
viselő Isten karjába, hangoztatva Szent Ig
náccal:

"Tégy velem, amint tetszik neked, mert jól
ismerem szerelmedet."

Beszélgetésre alkalmazhatjuk a liturgikus
imát: "Igazgasd és szenteld meg, vezesd és kor
mányozd kegyesen Úristen, ég és föld Királya
e napon szívünket és testünket, érzékeinket és
cselekedeteinket a te törvényeidre és parancsaid
megcselekvésére. hogy itt és mindörökké mél
tók lehessünk a szabadságra és üdvösségre a
Te segítségeddel világ Megváltója, ki élsz és
uralkodol mindörökkön-örökké. Amen.

Napi jófeltételnek pedig választhatom a jel
ige gyakori ismétlését: "Hoc vult Deus f" "Ez
az Isten akarata!" Ez legyen a pajzsom, ame
lyen a zúgolódás nyilai s az önszeretet támasz
totta viharok viIIámai eltompul janak, megtör
jenek.

, Mt. 6, 10. - ' Bölcs. 8, 1. - ' Szent Ignác
46. szabálya. -' Eszt. 7. -' Gen. 13, 10. - • Gen.
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18. - ; IV Kir. 1, 4. - ' Jón. 1, 3. - • V. ö. Jób
6, 16. - 10 Schiller: W. Tell. - II 22. zsolt. 1, 2. 
" V. ö. 102. zsolt. 20. - '" Bölcs. 8, 1. - " Bölcs.
12, 18.

190



PÜIlKÖSD UTÁNI X. VASÁRNAP

XXII

AZ ÚR IMÁDSÁGA IV

.LEGYEN MEG A TE AKARATOD, MIKtPEIl MENNYBEN.
AZONktPEN A FÖLDÖN 15·1 D)

Előgyakorlatok. mint az előző elmélke
désben.

l. AZ ISTEIlI AKARATTAL EGYESÜLNI FENSlGES

Az isteni akarattal összeforrott emberi
akarat valamiképen a fenségesség magaslatára
jut. Hogyan?

al A legnagyobb csodája Istennek, amely
még az angyalokat is bámulatba ejti, az örök,
isteni Igének egyesülése az emberi természet
tel, szóval a megtestesülés. A második Szűz
Máriának istenanyai méltósága, Ezekhez sora
kozik Isten csodadolgai közt az emberi szabad
akaratnak az isteni akarattal való ősszeolva
dása. A kegyelemnek valóban fenséges győ
zelme ez az emberben, épen hagyva annak
szabadakaratát. Ezáltal a lélek kellemes kertje
lesz a mennyei Jegyesnek, temploma s csalá
dias otthona a fenséges Istennek. "Hozzája
megyünk és lakóhelyet szerzünk nála"'
mondja az Úr.
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b) A két akaratnak, az isteninek és emberi
nek ez az egyesűlése az ember részéről a leg
fönségesebb áldozatot jelenti, amelyet teremt
mény Teremtőjénekbemutathat. Bármi egyebet
áldozva Istennek, csak a magunkéból adunk,
de mikor akaratunkról lemondunk, akkor ma
gunkat adjuk. Ezzel teljesítjük be legtökélete
sebben az isteni óhajt: "Add nekem, fiam,
szívedet.'"

c) Egyesülve Isten akaratával, rokonságba
kerülünk magával a Legfönségesebbel. "Aki
Atyám akaratát cselekszi, ki mennyekben va
gyon, az az én fivérem és nővérem és anyám"'
mondja maga az Úr Jézus. Lehetne-e ennél
emberre nézve kitüntetőbb és fenségesebb?

d) Igen! És ez a bizonyos értelemben vett
megistenülés. Egyesülve az isteni akarattal,
a mi életkönyvünknek cime, tartalma ugyan-

. az lesz, ami az Istenemberé, akinek ajkára
adja Szent Pál a Zsoltáros igéit: "A könyv
élén az van megírva felőlem, hogy akarato
dat teljesítsem." Szent Bernát még vilá
gosabban beszél: "Azt akarni, amit Isten akar,
máris annyit tesz, mint Istenhez hasonlítani,
nem tudni mást akarni, mint amit Isten akar,
ez annyi, mint az lenni, ami Isten." Mint két
viaszgyertya összeolvadva eggyé lesz, így
akaratunk összeolvadva Istenével, megistenül.
Azért mondja a Jegyes is az Énekek énekében:
"A lelkem olvadozott, amikor a Jegyes szó
lott",' - vagyis olyanná lett, mint a viasz,
mindenfelé hajlítható, s ahhoz alkalmazkodó,
amire hajlítják.'

Jusztiniáni Szent Lőrinc szerint a lelket
jelképező menyasszony felolvadt a szeretet
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tüzében, és kész híg érchez hasonlóan szét
folyni az isteni akarat formája szerint. Mi mást
jelent ez, mint bizonyos értelemben megiste
nülni?

el Az isteni akarattal való azonosódás végül
azért oly fenséges, mert miként a vele azonos
szeretet, minden időn és körülményen felül
áll, minden erényt éleszt, szépít és tökéletes
ségre visz.

Mikor majd a hit már látássá lesz s a re
mény a birtoklásban eléri célját, az isteni
akarathoz való alkalmazkodás az égben is
folytatódik. Csak annyiban módosul, hogy míg
itt a földön mi teljesítettük Isten akaratát, a
mennyben Isten jutalomképen teljesíti a mien
ket. Egyszóval akkor is és örökre ugyanazt
akarjuk majd, amit Isten.

2. AZ ISTENI AKARATTAL EGYESÜLNI MILTÁHYOS

Mi sem könnyebb, mint ezt belátni.
al Hiszen Isten akarata végtelenűl bölcs,

igazságos, a mienk vakoskodó és igazságtalan.
b] Isten akarata a legfőbb erkölcsi szabály,

mely nem tévedhet, a tökéletesség zsinórmér
téke, a mi akaratunk ellenben csupa gyarlóság,
bün és hiba. Tehát nem méltányos-e, - vonja
le Szent Agoston a következtetést - hogy a
te akaratodat igazítsd az Istenéhez, ne pedig
az Istenét csavard a tiédhez?'

cl Az isteni akarat uralkodó, fejedelmi
akarat. Méltányos, hogy a te emberi akaratod
neki legyen alárendelve. Méltán panaszkodik
tehát Szent Agoston az emberek gonoszsága
miatt, akik - minthogy a saját akaratukat nem
javítják, - tehát az Istenét akarják megron-
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taní, csakhogy minden az ő ízlésük szerint
történjék.

3. AZ ISTENI AKARATTAL EGYESULNI HASZNOS

Mert mérhetetlen előnyöket nyujt. Eljuttat
a világon elérhető tökéletes életszentségre és
megszerzi a földi életben élvezhető legnagyobb
boldogságet.

'a) Ugyanis annál szentebb az ember, mi
nél inkább megközelíti a Szentséget magát,
ami nem más, mint az isteni akarat. Az isteni
akarattal egyesült ember elérte a célt, amelyet
Jézus számunkra kitűzött, mikor azt mondotta:
"Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei
Atyátok tökéletes.!"

b) Annál szentebbek vagyunk, minél inkább
hasonlítunk Krisztushoz, aki a szeritségnek be-

, fejezett mintaképe. Amde maga Krisztus is mi
által lett szentté? Azáltal, hogy mennyei Atyja
akaratához a legtökéletesebben alkalmazko
dott.

c) Annál szentebbek vagyunk, minél töké
letesebb a szeretetünk.

Mert: "A törvénynek teljesítése a szere
tet.'''·

Amde ji. szeretet mi más, mint az isteni
akarathoz való símulás? Erről Jézus nem hagy
minket kétségben. Hiszen nyiltan kijelenti,
hogy nem az szereti öt, aki áradozik, vigaszban
úszik és érzeleg, hanem: "Aki parancsaimat
ismeri és azokat megtartja. az szeret engem.'?'

Ami pedig boldogságunkat illeti, - és itt
az igazi, szilárd és megbízható boldogságról
van szó - ezt csakis az Isten akaratával való
összeforrás eszközölheti.
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a) Először is azért, mert ez kizárja az ön
tudatos bűnt, ami minden bajnak, szerencsét
lenségnek és szenvedésnek igazi forrása. Igy
kizárja egyben a végső katasztrófát, a poklot.
is. Jól mondja Szent Bernát: "Hagyj fel ön
akaratoddal s számodra nincs többé pokol. ""

b) De meg lehet-e szerencsésebb és boldo
gabb ember, mint akinek itt az életben min
den a saját ízlése szerint történik? Ilyen az
isteni akarattal összeforrott ember.

Ennek igazolására álljon itt a híres Tauler
nek esete, amely felér maga egy kis elmélke
déssel. Tauler (t 1361), a szeritéletű pap, évek
hosszú során át kéri Istent, küldene neki ve
zért, aki őt a tökéletességnek legbiztosabb és
legrövidebb útjára megtanít ja. Végre az Úr
meghallgatja kérését. Az isteni kegyelem ösz
tönzésére templomba megy. A lépcsőn fel
haladva szegény koldus ötlik szemébe, aki
rongyokba burkoltan, mezítelen lábakkal ala
mizsnát kéreget. "Ez lesz a te mestered",
szólal meg belsejében a titkos hang. Mire a
következő párbeszéd fejlődik ki köztük:

"Jónapot, barátom!" - köszönti Tauler a
koldust.

"Köszönöm", - felelt a koldus - "de nem
emlékszem, hogy valaha rossz napom lett
volna" . .. "Ám adjon az Úr jó napjaidhoz
minden boldogságot" - folytatta Tauler. Mire
a koldus: "Ezt is köszönöm, de bevallhatom
neked, hogy szerencsétlenség sohasem ért en
gem," Tauler csodálkozik. A koldus ezt
észrevéve, folytatja: "Még inkább csodálkozol
majd, ha megmondom neked, hogy én egész
világéletemben boldog voltam és az is va-
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~yok." Tauler mély megilletődéssel és meg
döbbenéssel tekint Istentől küldött tanítómes
terére: "Jó ember, - szólott hozzá szinte
hebegve - áruld el titkodat, mert nem érte
lek." A koldus erre szelíden s mennyei böl
cseséggel így válaszolt: "Azt mondottam neked,
uram, hogy nekem sohasem volt rossz napom,
sohasem voltam szerencsétlen.

Mert hiszen napjaink mindíg jók, ha azo
kat Isten szolgálatára szenteljük. Erre pedig
mindíg és minden körülmények közt megkap
juk a kegyelmet. Tőlünk függ tehát, hogy
napjaink jók legyenek. Látod, én szegény,
beteg koldus vagyok, akinek nincs otthona,
nincs támasza. Ámde mégis, ha éhezem, dicsé
rem az Istent. Ha födél nélkül maradok, esö
nek, viharnak kitéve, dícsérem Istent s hálál
kodom neki. Ha megvetnek az emberek,
magasztalom az isteni Fenséget. Akaratom
mindig és minden dologban egyesülve van
Isten akaratával s mindenért csak az ő nevét
magasztalom. Ezért jó nekem minden napom.

Mert nem a szerencsétlenség s szenvedés,
hanem a türelmetlenség hozza reánk a rossz
napokat. Ámde miért vagyunk türelmetlenek?
Azért, mert akaratunk lázong az Isten ellen,
a helyett, hogy magát alávetné, amint ez köte
lessége volna. Azt is mondottam, hogy világ
életemben sohasem voltam boldogtalan. Mert
mondható-e boldogtalannak az az ember, aki
nek dolgai mindíg úgy folynak, ahogy azt ő
maga kívánja, s ahogy az reá a leghasznosabb
és legcélszerűbb? Ime, így vagyok én. Mert
mi más történhetik velem, mint amit Isten
akar. Nos, és én is éppen ezt teljes szívböl
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akarom. Tehát voltaképen minden az én kiván
ságom szerint történik velem. Az én akaratom,
kívánságom, gyönyörűségem és boldogságom
egyes-egyedül Isten szent akarata, amely fel
tétlenül. mindíg és mindenütt végbemegy
rajtam."

Igy gondolkozott Szent Farkas, Troyes
püspöke is. Amikor Attila székvárosa falai
alá érkezett, a főpásztor teljes egyházi dísz
ben vonult eléje. Megkérdezte a rettegett hún
vezért: "Vajjon ki vagy te?" "Én vagyok az
Isten ostora" - felelt Attila. Mire Szent
Farkas: "Ha te vagy Isten ostora, akkor hát
légy üdvözölve!" És megparancsolta, hogy a
város kapuit Isten ostora előtt feltárják.
Attilára ez annyira hatott, hogy átvonult a vá
roson a nélkül, hogy lesujtott volna arra ...
Bár minket is mindíg ez az érzület töltene
el. Ez volna a legjobb módja, hogy még az
Isten ostorát is szeretettel és hálával üdvözöl
jük.

4. NlHÁNY KövnKEZTETls

Ami pedig a gyakorlatot illeti, eljárásunk
ban mindíg tekintetbe kell vennünk a dolgot,
amely történik, az indító okot, amelyből tör
ténik és a módot, ahogyan történik.

Ugyanis mindent meg kell tennünk, amit
lsten akar, azért, mert Isten akarja, és úgy,
ahogyan akarja.

a) Mit akar tőlünk Isten? Azt, hogy telje
sítsük parancsait, állapoti kötelmeinket, kö
vessűk a kegyelem sugalmait és alkalmazkod
iunk a Gondviselés végzéseihez.

Indító okunk sohase a sablon vagy kény-
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szerűség legyen. Megteszem, amit teszek, mert
ez így tetszik a jó Istennek.

Megteszem pedig munkába szólítva lelki
és testi erőimet és képességeimet. Első legyen
mindíg az elvégzendök közt a szükséges, aztán
a hasznos, végül következzék csak a kellemes.

b] Ébresszük sokszor magunkban az éhsé
get és szomjat mindenben alkalmazkodni Isten
szent akaratához: "Taníts meg engem arra,
hogy akaratodat megtegyem, mert te vagy az
én Istenem.'?'

cl Az eshetőségekkel szemben pedig tart
sam szívemet, lelkemet örvendező készségben :
"Kész az én szívem, Istenem, kész az én szí-

Ul..vern.
Beszélgetésnek, illetőleg záróimának alkal

mazhatjuk a liturgikus imát: Mindenható Úr
isten, ki eljuttattál minket a mai napig, erő
síts meg kegyelmeddel, hogy e napon a bűnre
ne hajoljunk, hanem szüntelen igazságod meg
cselekvésére irányuljon minden szavunk, arra
térjen minden gondolatunk és cselekedetünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Jófeltételern legyen önmagam megfigyelése,
vaj jon mindenben készségesen követem-e Isten
nek a tökéletesebbre szólító belső sugalmát.

1 Mt. 6, 10. - 2 Jn. 14, 23. _ 2 Péld. 23, 26.
- • Mt. 12, 50. - fi 39. zsolt. 8.; Zsíd. 10. - • V. ö.
E. é. 3, 6. - ; Bern. Troct, de dil. D. c. 10. 
, Agost. in Ps. 31. - • Mt. 5, 48. - 10 Róm, 13, 10.
- 11 Jn. 14, 21. _ 12 Serm. 3 de Resurr. 11 142.
zsolt. 10. - " 107. zsolt. 2,
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XXIII

AZ ÚR IMÁDSÁGA IV

.LEGYEN MEG A TE AKARATOD, MIKÉPEN MENNYBEN,
AZONKÉPEN A fÖLDÖN IS·' E)

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szőveg:

"Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár,
mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom,
hanem amint te."

Második előgyakorlat. Gondoljuk magunk elé
a haláltusát vívó édes Üdvözítő ismert képét. Az
Úr térdre borul, szemét ég felé emeli. Karját ki
nyujtva és kezét összekulcsolva Atyjához könyö
rög. Esengve kéri, venné el tőle - ha lehetséges
- a poharat. De aztán meghajolva és összekulcsolt
kezét alábocsátva, megnyugvással rebegi: "De azért
mégis csak úgy legyen, ahogyan te akarod." Ez a
jelenet órákon át szüntelenül ismétlődik, miközben
az Úr Jézus "ugyanazt a beszédet mondja"." Ez"
alatt azonban korántsem tétlen. Allandóan gyüjti
magában az okokat, érveket, amelyek teljes oda
adását alátámaszthatják. Igy készíti fel lelkét a
teljes megnyugvás kegyelmére, amelyet majd Atyja
vele angyala által közöl s amely öt a szenvedés
egész folyamán oly csodálatos módon kíséri, jel
lemzi.
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Harmadik előgyakorlat. Kérem a kegyelmet,
hogy a netán bekövetkezhető nagy tusák és szen
vedések közt is szilárd kapcsolatban maradjak az
engem akkor is fenntartó isteni akaratta!.

1. DICSO DOLOG ISTENlRT MEGALÁZÁST
ls ÜLDÖZÉST SZENVEDNI

a) A balsors képezi és igazolja a hőst.
Mily szép példa erre egyiptomi Józsefnek
esete. Helyesen mondja róla Aranyszájú Szent
János: "Mi sem tette Józsefet oly dicsővé,
mint a reá szórt rágalom, a tömlöc és a bilincs.
Nagy volt benne a tisztaság erénye, de sokkal
nagyobbá tette őt az üldöztetés és gyalázat,
amelyet elszenvedett. Inkább ragyog ezek foly
tán, mint egyiptomi trónján, mikor az éhező
népnek a gabonát osztja."

A próba mutatja meg ugyanis, ki milyen
és mekkora. Még a pogányok is megérezték
ezt. "A balsors mutatja meg, - mondja Epic
tetus - hogy férfiak vagyunk."

"Nem a jólét mutatja meg, ki mily nagy
lélek, amint a kormányos ügyességét és bátor
ságát sem a síma tenger és a kedvező szelek,
hanem a viharok igazolják." (Seneca.)

b) A szenvedés, amelyet Isten akaratán
megnyugodva türelemmel elviselünk, Isten sze
mében minket a vértanúk rangjára, színvo
nalára emel. Maga az Egyház is valamennyi
szentjét. kik egytől-egyig "sok viszontagságon
át mentek be Isten országába",' a Martyroló
giumba iktatja.

T oursi Szent Mártonnál ezt ki is emeli:
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,,6 Szeatséges Lélek, - imádkozik hozzá - aki
bár az üldöző kardját elkerülted, de a vértanú
ság pálmáját (türelmes szenvedés által) mégis
megérdemelted." Szent Agoston szerint éppen
ez az oka, amiért Isten a rossz embereket a
világon megtűrí,

c) A szenvedés által Isten a megnyugvó.
neki átadott lelket Szent Fia szívéhez vonja
és képére formálja. Szent Teréz is, mint annyi
mások, megfigyelte, hogy "akik Krisztus
Urunkhoz közelebb jutottak s akaratával a
szeretet által összeolvadtak, sokkal inkább alá
vannak vetve a fájdalomnak, s többet gyöt
rődnek bárki másnál". Mikor Folignói B.
Angela azt kérdi az Úrtól, kik az ö leginkább
szeretett gyermekei, Jézus így felelt neki:
"Azokat kedvelem leginkább, akik közelebb
ülnek hozzám asztalomnál és ugyanabból a
tányérból fogyaszt ják velem a zaklattatás ke
nyerét és ugyanabból a pohárból isszák velem
a szenvedés borát." Aztán kinyilatkoztatott
igazság az, hogy Isten, "akiket eleve ismert,
azokat eleve arra is elrendelte, hogy hasonlók
legyenek Fia formáj ához".' Nincs kétség, hogy
Szent Pál mikor ezt állítja, elsősorban a meg
feszített Istenfiára gondol. És íme, hány és
hány kalapácsütés s mennyi vésés kell ahhoz,
hogy a márványból vagy elefántcsontból a
haldokló űdvözítőnek hű képe-mása alakuljon,
míg a holt, kemény anyag vissza nem tükrözi
Krisztusnak minden vonását az utolsó izomig,
sőt minden redőig. Minél több csapást mér
tehát az isteni Müvész a szenvedő lélekre,
világos, hogyannál hűségesebb képmást kíván
formálni belőle.
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Milyen nagy és dicső dolog a Megfeszített
képmásává lenni! És íme, mégis mennyire
igyekszünk ettől a megtiszteltetéstől szaba
dulni. Valóban méltó, hogy emiatt "palástként
takarjon el minket a szégyen",'

2. A LESUJTOn ÉS MEGALÁZOTT LÉLEK BOLDOGSÁGA

al Boldog a lesujtott lélek, - ha Isten aka
ratával egyesülten szenved, mert biztosra ve
heti, hogy nagy életszentségre hivatott.

Mit szólnak hozzá a Szentek? "Oszintén
megmondhatom, - állítja N. Szent Gergely·
hogy életed kevésbbé szent, ha kevesebb üldö
zésnek vagy kitéve." A szent pápa tehát a
szenvedést használta mértéknek az életszent
ség fokának megállapítására.

És Jusztiniáni Szent Lőrinc: "Ha dühöng
ellened a világ, az irígység csahol, az ördög
üvölt reád, ha felesel veled a gonosz, s a ke
vélység tört vet lábadnak. akkor csak bízzál,
mert a tökéletesség ösvényen haladsz."· Nem
is olyan nehéz ennek a magyarázata. Hiszen a
megvettetés. szegénység, fájdalmak rendesen
elvonják a szenvedélyek táplálékát, ingerét és
megtörik azok erejét. A szegény, a megvetett
ember miben is kevélykedjék. miből becézze,
hizlalja érzékiséget, hogyan tömjénezzen ön
szeretetének? El van mindennek forrása
tömve. Ellenben mennyi alkalmat ad a lesujtott
állapot a hősi erények gyakorlására, aminők
a hit, a bizalom, alázatosság és önmegtagadás.
Innen van, hogy ily állapotban csodálatos gyor
san halad a lélek a tökéletesség útján.

b] A balsors, a szenvedés különös jele az
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isteni kegynek irántunk, ami mérhetetlenül
boldogító a szerető szívre.

"Mert akit az Úr szeret, azt megfenyíti, és
megostoroz minden fiút, akit magához Iogad.?"
"Mert az Úr azt feddi, akit szeret, s azt a fiát
sujtja, akit kedvel."" "Mivel kedvére voltál az
Istennek, megpróbáltatásnak kellett érnie té
ged.'''' Mindez a végtelen isteni bölcseség
tanúskodása.

A Szentek hasonló értelemben nyilatkoz
nak: "Minél inkább tárgya valaki a szeretet
nek, annál szigorúbb ostorcsapásokat szen
ved." (Juszt. Szent Lörinc.]

"Azt tapasztaljuk, hogy Isten választottai
sok jót tesznek és keményen szenvednek."
(N. Szent Gergely.]

"Minden kétségen kívül áll, hogy Isten a
nehézségek és fáradalmak útján vezeti azokat,
akiket nagyon szeret, s minél inkább szeret
valakit, annál súlyosabb nehézségeket bocsát
reá." (Szent Teréz.)

Xavéri Szent Ferenc alig hihette, hogy ott
a jezsuiták Istennek egészen hű harcosai, ahol
őket az üldözés hosszabb ideig megkíméli.

c) Végül jámborul élni és mégis sokat szen
vedni: - ez a legbiztosabb jele kiválasztott
ságunknak az égre.

Mindezekből következik, hogy Isten alig
adhat itt a földön nagyobb ajándékot s kivá
lóbb kegyelmet választottainak, mintha nem
kíméli őket, hanem inkább szenvedni engedi.

Aranyszájú Szent János, akinek annyi ül
döztetésben volt része és számkivetésben halt
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meg, nem győzi Istent a szenvedés ajándékáért
áldani, a keresztben rejlő kincs értékét ma
gasztalni. Azt állítja többek közt: "Jézus
Krisztusért bilincseket hordani nagyobb ke
gyelem, mint evangélistának lenni. Aki Jézust
szereti, az tudja, mit mondok.''"

"Szenvedni több s nagyobb, - mondja
ugyanő - mint csodákat müvelni, halotta
kat támasztani. Ha Isten megadja nekem a
csodatevés hatalmát, akkor adósa vagyok érte
Istennek, de ha szenvedek Istenért, akkor
ő az én adósom. Ehhez járul még az is, hogy
a csodatevés korántsem tesz szentté, de a
türelem a balsorsban a tökéletesség lépcsője,
a Szentek kiváltsága.':"

Ebből mindjárt azt a következtetést is le
vonhatjuk, amelyet Urunk ki is jelentett egyik
Boldognak: "Ismerd el tehát, hogy te inkább
le vagy kötelezve, azokkal szemben, akik téged
bántanak, üldöznek, mint, akik veled jót tesz
nek. Az üldözőid ugyanis lelkedet tisztogat ják,
szépítik és Isten előtt tetszővé, kedvessé
teszik." (B. Verani Bapt. in Vita.)

"Vagy lehetséges volna-e, hogy te valakit
ellenségednek tekints, aki neked a bizalmas
ság útját Istenedhez, és a kaput a kegyelmek
kincstárához megnyitotta és e~yben eszközli
bűneid bocsánatát?":" - kérdi Aranyszájú
Szent János.

"Ha nekem - úgymond ugyanő - az
égieknek és a bilincsekbe vert Szent Pálnak
társasága közt választanom kellene, én az
utóbbit választanám. Nem tartom Pált annyira
boldognak azért, mert a harmadik égig ragad
tatott, mint azért, mert Krisztusért bilincse-
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ket hordott. tn inkább kívánok Krisztussal
szenvedni, mint vele megdicsőülni. Oly kegye
lem ez, amely minden mást Ielülmül.''"

3. EGY KIS ÖNVIZSGÁLAT

Szent Celesztin szerint "a türelem erénye
Isten szolgáinak diadalmas fegyvere". Lelki
készség ez, amely a lelket arra indítja, hogya
kereszteket. csapásokat, üldöztetést és meg
aláztatásokat az isteni akarathoz símulva bé
kén elfogadja. Tárgya a türelemnek:

a) a földi javak, amelyektől minket meg
fosztanak,

b) becsületünk, amelynek a rágalom, gya
lázat stb. által kárát valljuk,

c) egészségünk, amelyet elvesztettünk,
d) lelki világunk, amelyben az aggályosság,

undor, levertség és szárazság folytán szeave
dünk.

Mindezt Isten kezéből el kell fogadnunk:

1. Türelmes hallgatagsággal. a nélkül, hogy
ajkunkat panaszra nyitnók, miattuk évődnénk,
mások, sőt Isten előtt hánytorgatnók. Ne ve
tessük észre - szabad így mondani - még a
jó Istennel sem, hogy mi sorsunkkal s így volta
képen ö vele nem vagyunk megelégedve.
"Szeretni és szeretetből hallgatva szenvedni:
ez Jézus Szíve híveinek titka." (Alacoque
Szent Margit.)

2. Hálás örömmel. Necsak örüljünk az
apostolokkal, hogy "méltóknak találtattunk
Jézus nevéért' valamit szenvedni"," hanem
hálálkodjunk is érte.
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3. Vágyakozással. Jézusért még többet türni
és szenvedni.

4. Azzal a meggyőződéssel, hogy rnindaz,
amit mi szenvedünk, említésre sem méltó
ahhoz, amit Jézus Krisztus és a vértanúk visel
tek. amit a betegek a kórházakban, az operá
ciós asztalon, a foglyok a börtönökben, a lelkek
a tisztítóhelyen és a pokolban tűrnek.

De semmi az ég örömeihez viszonyítva is,
amelynek egyetlen, elsö pillanata máris kár
pótol majd a föld összes szenvedéseiért.

Az okok pedig, amelyek türelemre indít
sanak;

al Alázatosság, vagyis annak feltétlen el
ismerése, hogy Isten teremtői jogon bánhatik
velünk úgy, ahogy akar.

b] Az igazságosság, vagyis a meggyőződés,
hogy "mi ugyan igazság szerint tetteink méltó
bérét vesszük"," amikor szenvedünk.

cl Az Úr Jézus iránti szeretet, amely igényli
és szinte követeli, hogy a Vele való hasonló
ságra komolyan törekedjünk. Ettől függ, hogy
egykor az Ő Szívéhez közelebb legyűrik az ég
ben is.

Beszélgetés az Úrral. Ismételgessem én is
Jézussal "ugyanazt a beszédet": "Ne úgy le
gyen, amint én akarom, hanem, amint te.''"

Közben igyekszem, mint az Úr tette, meg
győzni magamat, hogy milyen szükséges, hasz
nos és édes az Atya uralkodói akaratát az
én alattvalói akaratommal összeforrasztani.
Hiszen ebben van egyetlen javam és boldog
ságom. "Mit számit, ha az Atya akarata engem
- mint Szent Fiát - kínzóim kezébe ad, és
két keresztbe tett fadarabra feszít, mint valami
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átkozott és ártalmas vadállatot ? Ha hiszek
az Atyában, mint Atyámban, akkor tudom,
hogy jobban szeret, mint én magamat szeretni
tudnám és jobban ismer, mint én magamat
ismerem. Ennélfogva csakis az én javamat
akarhatja, még akkor is, ha ez a "jó" emberi
szemmel nézve a legszörnyűbb rossz. És én
akkor akarom az igazi javamat, amikor azt
akarom, amit Atyám akar."

Fel is teszem magamban, hogya mai nap
minden kisebb-nagyobb eseményében a hit sze
mével az isteni akarat megvalósulását kívánom
látni, s mint ilyet tisztelettel fogadom. "Ez
szent és jó dolog, mert ezt Isten akarja."

l ~t. 6, 10. -- '~t. 26, 39. -- ' ~k. 14, 39.
-- • Chrys. Hom. 68. ad pop. -- s Ap. csel. 14, 21.
-- • Róm. 8, 29. -- t V. Ö. 108. zsolt. 29. -- • Lib.
6. ep. 27. -- • Juszt. L. De vita solit, 2. __ 10 Zsid.
12, 6. -- II Préd. 3, 12. -- 12 Töb, 12, 13. -- ra Hom.
8. Ep ad Eph. -- u U. o. -- ]o Ar. Szent János:
Hom. 71 ad pop. -- " Chrys. Hom. 8. in ep. ad
Eph. -- 11 V. ö. Ap. csel. 5, 42. -- 18 Lk. 23, 41. __
ra ~t. 6, 10. -- 2. Papini, Storia di Crista.
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PUNKÖSD UTÁNI X. VASÁRNAPOT KÖVETO Hb KEDD

XXIV

AZ ÚR IMÁDSÁGA V

.tLETUIlKRE SZUKStGES KENYERUNKET ADD MEG
NEKUNK MA"I A)

Első előgyakorlat. Az evangélium fenn idézett
szövege,

Második előgyakorlat. A helyszín és jelenet
élénk elgondolása, amint az Úr Jézus a hegyi
beszédet mondja és annak keretei közt a Miatyán
kot tanítja.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Úrtól mély
alázattal, hogy nekem s általam másoknak is meg
adja, ami a léleknek és testnek szűkséges, de
egyben oltsa belém a szegénységnek s igénytelen
ségnek szellemét.

l. .EZEK MIND HOZZÁADATNAK NEKTEK·2

Jellemző az Úr Jézusra, hogy úgy tanított
meg minket imádkozni, hogy biztosan meghall
gatásra is találjunk. Mert annyira szeret minket.

Először tehát Istennek, az Ö és a mi
Atyánknak "országáért és igazságáért" imád
koztat velünk. Ezt tesszük a Miatyánk első
három kérésében.
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Aztán sorakozik csak fel a többi kérés.
Hiszen a többit már "ráadásképen" megkapjuk.
ha az Atya érdekeit szívünkön hordozzuk.

Az első három kérésben, szinte magunk
fölé emelkedve az egész mindenséggel együtt
zsoltározunk . .. De aztán mintha eszünkbe
jutna emberi, teremtményi voltunk összes
hiányossága és korlátozottsága, amelyajkunkra
adja a fohászt: "add meg nékünk a minden
napi kenyeret!" Nagy bizalommal tesszük ezt.
Mert Isten nagyon hajlandó adni. Hiszen ő
- mint kijelenti - maga a szeretet.' Ugyan
ezért akar adni. Hiszen a szeretet lényege:
adni, lehetőség szerint önmagát adni. Tud is
adni, mert mindenható, és kincstára sohasem
fogy ki, minthogy kimeríthetetlen. Igéretével
magát le is kötötte, hogy adjon. Tehát ez nála
- mondhatnók - a becsületnek és dicsőség
nek is kérdése.

2. ISTEM AD SOKAT KlRls MlLKÜL IS

Ki kérte Istent, hogy ezt a szép, tágas és
jól felszerelt világot megteremtse. amely tíz
szerannyi embert is bőségesen el tudna tar
tani? Megteremtette, mielőtt annak egyetlen
lakója lett volna.

Vagy ki és mi indította arra, hogy a bukott
embernek váltságdíjul Egyszülöttjét odaadja?
A belső szeretet, amelytől lénye duzzad, ösz
tönözte erre.

Pedig látta előre, mennyien káromolják
majd őt, elégedetlenül zúgolódnak, sőt meg is
tagadják. De mégis szive sugalmát követve
akart adni bőven.

Jót tenni, ez már az ő természete. Ime egy
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példa rá. Isten csodás hatalommal és jósággal
vezette ki népét az egyiptomi keserves rab
szolgaságból. Mi volt a hála érte? Mint dühös
macska kezdenek a zsidók morogni és zúgo
lódni ellene. "Bárcsak haltunk volna meg in
kább Egyiptomban, ahol jóllakásig ettük a
kenyeret! Miért hoztatok ide bennünket?" És
mivel felel az Úr erre a durvaságra? Talán
ostorral? Nem! Azt mondja Mózesnek: "Ime,
én majd kenyeret hullatok nektek az égből."
Meg is tette. Negyven évig rendszeresen hullott
számukra a pompás táplálék, amelyet a nép
Man-hu-nak, vagyis Mi ez?-nek, más szóval
"mannának" nevezett. Mily jóság Isten részé
ről/ Hát még mit adott volna, ha nem zúgo
lódva követelödznek, hanem szépen kérnek?
Ezt is megmondhatjuk. A mannának mindenki
általában oly mézeskalács-féle ízét érezte. Ám
de aki azt hittel és hálaadással élvezte, annak
számára megvolt a mannában "minden gyö
nyörűség és minden íz édessége"," akárcsak a
mi mennyei kenyerünkben, az Eucharisztiában,
ha azt kellő felkészültséggel fogadjuk.

3. ISTEN BÖLCSEN AD

Isten ad, de bölcsen ad. Nem ad éppen
mindent, amit tőle kérünk és nem mindíg úgy
adja, ahogy kérjük, hanem úgy, ahogy ez ne
künk hasznosabb és üdvösebb. A zsidóknak is
annyit adott a mannából, amennyi éppen elég
volt. Minden kapzsiságnak erélyesen ellen
állott.' Hát miért nem szerzett nekik egy kissé
több örömet? Azért, mert gyermekei voltak és
szerette őket.

A világ is tele van felnött "gyerekekkel" .
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A gyermek általában mi egyebet sem kívánna,
mint jót, édeset enni, inni, sokat játszani, s
lehetőleg semmit sem dolgozni. Szóval a leg
több embernek is egyetlen óhaja itt a földön
jól elhelyezkedni s úgy berendezkedni, mintha
örökké itt akarna maradni. A lelkük üdvére
azonban, ami a legfontosabb, hányan gondol
nak?

Ha Isten a népet ott a pusztában szeme
szája, ízlése szerint táplálja, bezzeg örökre
egyhelyt maradnak s bajos lett volna öket az
Istentől kitűzött célhoz, az ígéretföldjére
vezérelni.

Igya lélek is örökös tunyaságban veszte
gelne, ha szükség nem Iigyelmeztetné, hogy
voltaképen az örök bőség honába, az égbe kell
sietnie.

Ime, ez az oka, hogy az Úr Jézus, aki
minket annyira szeret, miért kéreti velünk ép
pen csak a mindennapi kenyeret.

4. LEGYUMK IG~IlYTELEIlEK ~S EL~GEDEmK

A Szentlélek ezt Pál ajka által a szívünkre
köti: "Mert nem hoztunk semmit sem magunk
kal a világra, s kétségtelen, hogy el sem vihe
tünk semmit. Ha tehát van eledelünk és ruhá
zatunk, elégedjünk meg velük, Mert akik gaz
dagok akarnak lenni, kísértésekbe esnek, az
ördög kelepcéj ébe, sok haszontalan, káros kí
vánságba, melyek pusztulásba s romlásba dön
tik az embert." Kövessük az Apostolt, akinek
bár megvolt a csodatevő ereje, de azt a saját
kényelmére sohasem értékesítette. "Tudok 
úgymond - szűkölködni és bővelkedni egy
képen (mindenbe beletanultam), tudok jól-
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lakni is, bővelkedni és nélkülözni is. '" őt
mindez szemmelláthatóan keveset érdekli, csak
Krisztus ügye győzzön!

Ezt a lelkületet, szelleme l árulja el Arany
szájú Szent János is, mikor híveit így tanítja:
"Ugyan mit állasz meg az utcán tátott szájjal
bámulva a gazdagok fényűzését? Vajjon mi
csodálnivaló is van azon? Mint a szemlény
vesztök. bűvészek csillognak az aranytól. Annál
inkább sajnálnivalók, minél több lóg le róluk,
hiszen annál több terhet cípelnek. Ne a ruhá
jukat tekintsd, hanem nézd, mi van a ruha
alatt. Sokszor bizony ezer sebtől vérző, vagy
rongyos lélek, ínséges, elhanyagolt szív. Meny
nyivel hasznosabb jó koldusnak lenni, mint
rossz királynak. A jó koldus a boldogságot,
szerencséj ét magában hordozza, a király ellen
ben élvekben úszik, amelyek kívüle vannak. A
lelke s lelkiismerete, tehát azok a dolgok, ame
lyek benne vannak, s őt a másvilágra kísérik,
számára a gyötrelmek forrása.':"

Szent Gergely szerint: "A szegénység a
jókra nézve rendszerint az alázatosságnak paj
zsa." Szent Agoston pedig azt mondja: "A sze
gények a másvilágnak gazdagai."

A közmondásokban megnyilatkozó józan
közmeggyőződés is e mellett szavaz. Ilyen pl.:
"Ha megelégedett a szíved, borízű a vized."
"Békében a kenyér pecsenyénél többet ér:'

A pogányok is érzik ezt. Mikor Kleantes
görög bölcset (kb. Kr. e. 300) kérdik, kit tart
Athénben a leggazdagabbnak, azt feleli: aki
vágyakban a legszegényebb. Diogencs is a
piacon a felkínált áruk tömegei közt örömmel
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és boldogan állapítja meg: Ime, mennyi dolog
van, amire nekem nincs szűkségem.

Igy beszélnek a Szentek és bölcsek és így
is cselekszenek.

Volt-e valaha boldogabb és szerencsésebb
ház, mint a názáreti a maga szegénységében
és igénytelenségében? Nem csoda! Hiszen a
legnagyobb kincset, Krisztust birtokolta.

A szent szegénységnek nagy szerelmese,
Ferenc, mikor az összekoldult kenyeret a falun
kívül egyik kölapra téve bugyogó forrás mel
lett elköltötte, minden harapásnál hálálkodva
dicsőítette a Teremtőt. "Masseo testvér, 
szólt - mi ily kincsekre nem is vagyunk ér
demesek!" "De kedves atyám, - szól erre a
testvér a dolgot kissé már sokallva - hogy
beszélhetsz te így, mikor annyi hiányzik? Nincs
fedél felettünk, nincs asztalterítőnk, nincs tá
nyérunk és nincs szolgánk. Nincs semmi sem ..."
Mire a Poverello: "Hiszen éppen ezt nevezem
én pompás bőségnek, ahol az ember semmit
sem készített, hanem minden egyedül az isteni
Gondviseléstől eredt, mint ez a kenyér, ez a
szép, síma kőlap, aztán a kristálytiszta forrás
víz. Kérjük is, testvér, a jó Istent, hogy a szent
szegénységnek nemes kincsét, amelynek ő a
kegyura. szívből megszeressük.'

Beszélgetésnek. záróimának hasznáIhatjuk
a Szentlélek igéit: "Két dolgot kérek tőled, ne
tagadd meg tőlem, mielőtt meghalok: Tarts
távol tőlem hamisságot, hazugságot! Ne adj
nekem se nyomort, se gazdagságot! Csak any
nyit adj ennem, amennyi elegendő, hogy jól
lakván meg ne tagadjalak, hogy ne mondjarn:
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ki az az Úr?, vagy szükségtöl hajtva ne lopjak,
és meg ne gyalázzam Isten nevét.''"

Mikor a Miatyánkban a kéréshez érek:
"Mindennapi kenyerünket adjad nekünk na
ponta"," kissé gondoljak arra, mit lehetne na
gyobb, magasabb cél és érdek nélkül nélkülöz
nöm, mirőllemondanom, hogy Krisztus szegé
nyeinek is jusson valami.

l Mt. 6, ll. - : Mt. 6, 33. - a I Jn. 4, 16. 
• Ex. 16, 36. - • U. o, 4. - • Bölcs. 16, 20. 
r Ex. 16, 20. - ' I Tim. 6, 7-9. - • Fil. 4, 12.
- fu In Róm. 4, 4. - II Péld. 30, 7-9. - 12 Lk.
11, 3.
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PÜIlKÖSD UTÁIII X. VASÁRIlAPOT KÖVETO HÉT

XXV

A.Z ÚR IMÁDSÁGA. V
.ÉLETÜIlKRE SZÜKSÉGES KEIIYERÜIlKET ADD MEG

IIEKÜNK MA·I B)

SZERDA

Előgyakorlatok, mint az előző elmélkedés
ben.

1.•A MI ÉLETÜIlKRE SZÜKSÉGES KEIIYÉ.·

Mily rövidke szó: "kenyér'" s mégis az Úr
Jézus mennyit rejtett beléje! Ezt csak ő maga
tudja kimerítően elmondani. Annyi bizonyos,
hogy mi sokkal kevesebbet gondolunk alatta
és kérünk benne, mint amennyit ő általa ne
künk mondani és adni akar. Sőt úgy vagyunk
sokszor vele, mint a mesebeli koldusok, akik
a kenyérbe rejtett aranypénzt visszahajigálták
az adományozónak, mert nem ezt kérték, ha
nem csak kenyeret.

A kenyér alatt kétségkívül egyenesen értjük
azokat a teremtett dolgokat, amelyre testi éle
tünkben szűkségünk van. Mindezt Urunk ebbe
az édes szóba foglalja össze: "kenyér", Ez az
a míndenkitöl, gazdagtól és szegénytől kedvelt
egyszerű és ízletes táplálék, amelyet a meny
nyei Atya gyermekeinek asztalára rak. Az
íny t nem ingerli, de bőven kielégíti.

215



A "mindennapi" kenyeret kell kérnünk. Fi
gyelmeztet ez bennünket a mi függésünkre
Istentől, kinek kegyelméből, irgalmából napról
napra élünk, vagyunk s kit tehát naponkint
kérnünk kell és naponkint neki adományaiért
hálálkodnunk. Ez a "mindennapi kenyér" sze
rénységével, igénytelenségével arra is emlékez
tet, hogya földi dolgokkal mértékletesen él
jünk, s általában, mint az Egyház imádkozva
oktat: "úgy használjuk a mulandókat, hogy
el ne veszítsük az örökkévalókat."

Nevezetesen mérhetetlenül fontos úgy a
lelkí, mínt a testi életre egyaránt az észszerű
ség és mértékletesség a táplálkozásban.

2. A TÁPLÁLKOZÁS SZABÁLYAI

Nem hiába int maga a Szentlélek: "Ne légy
mohó semilyen lakomán, és ne vesd magad bár
mely étel után, mert a nagyétkűség betegségre
vezet ... Sokan mentek már tönkre mértékte
lenség miatt, de aki tartózkodó, meghosszab
bítja életét."

A) Szent Ignác a Lelkigyakorlatokban bölcs
szabályokat is állít fel a táplálkozásra. Neve
zetesen megjegyzi, hogy

a) a kenyér a legkevésbbé kísért a torkos
ságra, miért is abban kevésbbé forog fenn a
mértéktelenség veszélye, mint a többi ételeknél.

b) Minél fínomabb valamely étel, az ördög
nek annál könnyebb módot ad, hogy a torkos
ságra rávigyen. Igy vagyunk az ivással is.

c) Miért is tanácsos inkább a minél egy
szerűbb táplálékkal és itallal beérni.

d) A helyes mértéket az tudja eltalálni, aki
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egészsége veszélye nélkül időnkint azon alul
marad.

e) Hogy pedig az étkezésnél a szerénységet
és rnértékletességet megőrizzük, nagyon ajánlja
a Szent, hogy közben gondoljunk arra, miként
ült Krisztus apostolaival az asztalnál, és miként
vette ő magához a táplálékot.

f) Nehogy az étkezés közben maga a lélek
is belemerüljön ebbe az állatokkal közös fog
lalkozásba, üdvös, ha közben - ahogy ez a
jó szerzetekben szokás - valami könnyű, de
épületes olvasást hallgatunk

g) Végül azok, főleg, akik rossz szokásból
vagy testi gyengeségböl a rnohóságra haj la
mosak, nagyon jól teszik, ha már eleve, higgadt
óráikban meghatározzák azt a mértéket, ame
lyet egyes ételeknél be akarnak tartani. És ha
kisértésbe jönnek, hogy ezt túllépjék. akkor
inkább maradjanak a mérték alatt. Igy meg
szerzik maj d a mértékletességnek szent szo
kását, erényét.

B) Nem árt, ha e tekintetben a Szentek
elveit, tanácsát is meghallgatjuk.

Aranyszájú Szent János mondja: "Nem
azért vagyunk a világon, hogy együnk, igyunk,
ruházkodjunk, hanem, hogy Istennek tessünk
és az Ö örök javainak birtokosai lehessünk."

Aquinói Szent Tamás bölcsen megállapítja:
"Jézus nem azt tanította, hogy nyalánkságok
ért és különféle ételekért imádkozzunk, hanem
azt, hogy a kenyeret kérjük, amely nélkül testi
életünket fenn nem tarthatj uk, minthogy ez az
általános táplálék. ..'

Szalézi Szent Ferenc a Philoteaban bölcsen
tanítja, hogy "a kibartó, észszerű mértékletes-
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ség többet ér, mint az erőszakos, teljes meg
tartóztatás, amelyet rendesen túl bő eszem
iszom szokott követni", Ugyanő mondja: "Né
zetem szerint nagyobb erény megenni azt, amit
elénk tesznek, akár ízlik, akár nem, mint min
díg a legkevésbbé ízléseset választani."

Szent Teréz pedig figyelmeztet: "Ne pa
naszkodjál az ételek miatt. Gondolj az epére
és ecetre, amelyet Urunknak nyujtottak."

Legyünk tehát urai az ínyiinknek. Ha ezt
a szenvedélyt már leküzdöttük, a többivel, neve
zetesen a testiséggel is könnyen végzünk.

c) A két véglettől tehát tartózkodjunk.
Nem várhatjuk, hogy Isten bennünket táplálék
nélkül fenntart, mint egyes Szentekkel, misz
tikusokkal megtette. És mi sem veszélyesebb,
mint - főleg fiatal korban - az evésről apró
donkint míntegy leszokni akarni. Ez az ördög
nek kisértése szekott lenni.

De másrészt ne is legyünk gyávák, s ne
engedjük, hogya sátán ebben álokokkal meg
csal jon bennünket.

A mértékletes, önmegtagadott élet nemcsak
hogy nem gyengíti, hanem fokozza testi erőin
ket és megnyujtja életünket.

Mikor Dániel és társai a Törvény iránti hű
ségből a királyi udvarban a tisztán növényi táp
lálékkal és vízzel beérték, csakhamar "szebbnek
és testesebbnek látszottak, mint azok az ifjak,
akik a királyi eledelt ették".• Mikor V. Orbán
(1362-1370) csupa egészségi okokból meg
akarta parancsolni a karthauziaknak. hogy
időközönkint hússal táplálkozzanak, ezek, hogy
a pápát megnyugtassák, népes kűldöttséget
menesztettek eléje, amelynek tagjai közt a leg-
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fiatalabb 87 és a legidősebb 100 esztendős volt.
Valamennyi még ép, egészséges, erőteljes férfi.
A pápára ez a jelenet annyira s oly meggyőző
leg hatott, hogya tervezett reformról önként
lemondott.

Hogy pedig a mértékletes élet és időnkinti
bőjt mit jelent az imaéletben, csak az tudja,
aki már maga is megpróbál ta. Szellemiesebbé
teszi a lelket, amely aztán kőnnyen megtalálja
Istent és jól, érzi magát a mennyeiek társa
ságában.

3. ,ADD MEGI'

Igy tanított minket Urunk a mindennapi ke
nyérért s ebben mindenért imádkozni, amire tes
tünknek, lelkünknek szűksége van. Igy van tehát
helyén. Nem azt mondatja velünk Jézus: "Urunk,
méltóztassál adnil" Sem azt: "Ha nem sértern
meg isteni Felségedet, bátorkodom előterjesz
teni ..." Nem így! A gyermek nem így szokott
atyjához szólani. Hanem igenis, röviden és
velősen: adj! Két szívre mér ezzel Urunk
együttesen csapást. Először a te szívedre. Em
lékeztetni akar, hogy van Atyád, aki mérhetet
lenül gazdag. Könnyen megadhatja, amit csak
akar, csak kérni kell tőle. És szívesen is adja.
örül, ha adhat, hiszen atya.

Ha hittel és bizalommal hangoztatod ezt:
"adj l", egyben megűtőd Isten szívét, annak leg

. érzékenyebb húrját, éspedig oly hatalmasan,
hogy nem is tudna mást tenni, mint adni.

Csodatevő Szent Gergely püspök, hivat
kozva az Úr ígéretére, buzgó kéréssel még a
hegyet is tovább tolta a tengerpartról. mikor a
hely szűke őt az Isten háza építésében akadá-
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lyozta. És mi ne mozdítanók meg Isten szívét,
amikor arra emlékeztetjük, hogy ő Atyánk?
Mikor így kiáltunk hozzá: "Adj, Atyánk, hi
szen a te gyermekeid vagyunk!"

Beszélgetésben az Úrral gyermekded egy
szerűséggel tárjuk elé, amire csak magunknak
s a hozzátartozóknak szűksége van. Adj, Uram,
adj, hiszen te oly mérhetetlen jó és gazdag
vagy! Használhatjuk erre az Egyház imáját is,
amelyet éhínség alkalmával annyi közvetlen
kedvességgel mondat a szentmisében: "Lásd el,
kérünk Uram, földi táplálékkal. akiket méltóz
tattál oktatni mennyei titkokkal. A mi Urunk
Jézus Krisztus által."

De ígérjük is meg neki, hogy ma és min
denkor hálás szívvel s a szent mértékletesség
szabályai szerint használjuk anyagi jótétemé
nyeit.

l Mt. 6, ll. - 'Jézus, Sir. f. 37, 32-34. 
J In Me!. 22, 3. - • De or. Dom. 23. - • Dan. 1, 15.
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PÜNKÖSD UTÁNI II VASÁRNAPOT KÖVETO H~T CSÜTÖRTÖK

XXVI

AZ ÚR IMÁDSÁGA V

.~LETÜNKRE SZÜKS~GES KENYERÜNKET ADD MEG
NEKÜNK MA"! c)

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szőveg:

"Mennyből szállott kenyér!'"
Második előgyakorlat. Elgondolom azt a jele

netet, midön Urunk a kafarnaumi zsinagógában a
vele vitatkozó zsidókat oktatja, hogy ne annyira
a testi kenyérre áhítozzanak, amelyet tegnap tőle
a pusztában kaptak, hanem keressék és kívánják
a lélek táplálékát, amelyet a hitben és az Eucha
risztiában jelöl meg.

Harmadik előgyakorlatban kérek én is szent
éhséget és szornjúságot a lelki táplálék után.

l ...~N VAGYOK AZ ~lO KENY~R"3

Az ősi Egyház a szent hagyományra támasz
kodva erősen hitte, hogy az Úr Jézus a min
dennapi kenyér alatt, amelyet velünk kéret,
elsősorban az ő szent testét, szóval önmagát
értette.

A mi édes üdvözítőnk valóban mennyei
búza. A Szentlélek az isteni magot a szűzi
földbe, amelyet minden tövis és gaz megkírnélt,
elvetette, és ime, ez a paradicsomi talaj a
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százszorosát meg termette, Aztán megőrölte ezt
a tiszta búzát a hóhérok, gyilkosok keze, s meg
sütötte a kereszt kínszenvedésének tüzes ke
mencéje, Az utolsó vacsora óta őrzik ezt az
égi mannát a katolikusok templomaik kenyeres
szekrényében. Megsokasodik a felszentelt pap
kezében, amely aztán osztja a föld fáradt és
éhes vándorainak és juttat belőle boldognak
és boldogtalannak. Minden katolikus templom
vendéglő "Az Arany Szívhez".

Z. MIT KIVÁM KRISZTUS ts EGYHÁZA!

Vaj jon nem érzik-e ki ez Krisztus szavaiból,
amelyekkel ezt a mindennél drágább ajándé
kot alapítja és nyujtja? "Vegyétek - úgymond
- és egyétek!" "Igyatok ebből mindnyájan l'"
Hiszen jövetelének egyetlen célja, "hogy éle
tünk legyen és minél több legyen".. Nos, és "ha
esszük őt, akkor életünk lesz",' Ha nem esz
szük, "nem lesz élet bennünk".' Mert hiszen ő
testét éppen a mi lelki életünk fenntartására
és fej lesztésére ad ta,"

Azt kívánja tehát Krisztus, hogy őt minél
gyakrabban, lehetőleg naponkint fogadjuk.

Egyházunk, amely legjobban ismeri Jézus
minden szándékát és elleste szíve minden dob
banását, nem szűnik meg ajánlani a napi szent
áldozást.

A római káté tanítja: "Amint naponkint
tápláljuk a testet, valahogy meg ne rővidítsük
a lelkünket sem, hanem tápláljuk naponkint
eme szentség által." "A legnagyobb, természet
feletti javaktól fosztják meg azok magukat,
akik a lelki áldozással beérik, jóllehet kellő
előkészülettelszentségileg áldozhatnának.'" "Az
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Egyház mindíg óhajtotta, hogya szentmisén
jelenlévők áldozzanak is" - írja XIII. Leó
pápa. A gyakori és napi szentáldozás nagy
apostola, X. Pius pápa pedig határozottan ki
jelenti, hogy Krlsztusnak és Egyházának kíván
sága, hogy rninden hívő mindennap áldozzék.
(1905. XII. 20.)

A napi szentáldozásnak nem szelgálhat
akadályul semmi életállapot és semmi tisztes
foglalkozás. A feltétel csak az, hogy az áldozni
akaró ne legyen a halálos bűnnek biztos tuda
tában s testileg tartsa meg a szentségi bőjtöt.
Tekintve az ügy fontosságát, kérjük ki a napi
áldozáshoz a lelkiatya tanácsát. Az Egyház
meg ezenkívül azt a fontos elvet is leszegzi,
hogya napi áldozáshoz nem kell nagyobb fel
készültség, tökéletesség, mint amely egyálta
lán az áldozásra szűkséges.

"Félre tehát minden előítélettel és vél eke
déssel, - mondja XIII. Leó - félre minden
alaptalan félelemmel, félre az álokokkal, ame
lyek az Úr asztalától távol tartanak. Hiszen a
lehető legüdvösebb dologról van itt szó, erő
forrásról, a keresztény szellem felébresztéséről
és fenntartásáról." (Mirae caritatis.]

3. MIT MOHDolHolK A SZEHTATYÁKl

A napi szentáldozás nem új dolog, mint
némelyek, főképen eleinte vélték, midőn azt az
Egyház a Szeritlélek ösztönzésére újra hang
súlyozni és sürgetni kezdte, hanem inkább a
régi gyakorlathoz való örvendetes visszatérés.

Mit szólnak hozzá a szentatyák, az Egyház
valódi szellemének hirdetői és tanúi?
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Szent Ágoston [megh, 430. VIII. 28.) tanítja:
"Az Eucharisztia a mi mindennapi kenyerünk."'"

"Az Isten ellenségei rendesen azokat a hí
veket kerítik hálójukba, akik már szakítottak
a napi szentáldczással.?" Nemde, ezt még ma
is igazolja a tapasztalás? Ezt a tant vallja és
hirdeti Szent Ambrus is [megh. 397.): "Ha az
Eucharisztia rnindennapi kenyér, miért fogadod
te azt csupán egyszer az évben? Naponkint
vedd, hogy hasznát naponkint élvezd! Élj úgy,
hogy méltó légy naponkint áldozni. Aki nem
érdemli meg. hogy naponkint áldozzék, az (még
kevésbbé) érdemli, hogy évenkint fogadja az
Úr testét.':" "Mit kíván Isten hőbben, mint
hogy Krisztus bennünk naponkint lakást ve
gyen, aki az élet kenyere, a mennyország ele
dele" - mondja Szent Hilárius. (Megh. 367.)

És Aranyszájú Szent János [rnegh. 407.):
"A szentáldozás fogadása nincs a vasárnapok
hoz és ünnepnapokhoz kötve, Annak csak a
tiszta lelkiismeret és a büntől mentes élet az
egyetlen feltétele. ""

Vég nélkül folytathatnők. Ebből is látjuk.
hogya katolikus egyház tanításában meanyire
egyöntetű, változatlan. Folyton hirdeti tanát
és sürgeti minden kívánságát annak a Krlsz
tusnak, akit a világon egyedill jogosan képvisel.

Igy tanít az imádkozó Egyház is. Szinte ki
sír imájából a forró vágy, hogy hívei az eucha
risztikus asztalhoz mind sürubben és gyakrab
ban gyülekezzenek. És itt-ott szinte felzokog
a bánat és vágy, mikor azokra gondol, akik
onnan elmaradoznak. Pedig az édesanya ugyan
csak tudja, mi válik javára gyermekének. Mi
lyen meghatóan imádkozik hetvenedvasárnap-
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jan a szentáldozás után: "Isten add, hogy hí
veid az eucharisztikus adományaid által meg
erősödjenek, hogy miután ezt a mennyei táp
lálékot élvezték, újra keressék, és keresve
újra meg újra vég nélkül elnyerjék." "Kérünk
Uram, add a keresztény hiveknek, hogy fel
fogják, amit (az Eucharisztiáról) vallanak, ezt
a mennyei adományt szeressék, amelyben
gyakran részesülnek." [Csüt. nagybőjt 1. v.
után.]

4. MIT KIVÁM It MI ÉRDEKÜlIK r

Semmit sem annyira, mint a napi áldozást.
Elgondolom magamat a szentáldozás pilla

natában. Szemlelem az előttem lebegő és felém
közeledő Jézust. Készül engem megszállni. Ha
marosan Istentől megszállott lélek leszek. Mi
lyen félelmetesen édes gondolat ez! Mikor a
gonosz szellem száll meg valakit, milyen ret
tenetesek ennek hatásai. Vaj jon mikor Isten
maga szállja meg az embert, nyom nélkül tűn
hetik ez el?

Látom, szemlélem, mint mosolyog reám az
Úr, mint tárja felém karját. Szeme, ajka, arca
a szívében lobogó vágyról beszél utánam ...

Szinte sietteti papját, hozzon már el nekem.
Aztán belém lebeg, megszáll engem. Ami aztán
belül végbemegy, azt még sejteni is alig lehet.
A Végtelen egyesül a semmivel. Isten átitatja
lelkemet, testemet, értelmemet, akaratomat, szí
vemet, egész szervezetemet. Első teendöje a
bennem levő isteni életet s az ezzel járó isten
hasonlóságot, szépséget és kedvességet nagyban
felfokozni. Aztán ráteszi nyomban gyógyító
kezét az emberi gyengeséi!, főleg az érzékiség
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ütötte sérülésekre. Azok, valamint egyéb b0
csánatos hibáim leo lvadnak, mint a hó a ház
tetöröl, mikor kisüt a nap. Aztán titkos öröm
kezd lelkemben csergedezni, mint a patak.
amelynek kristályos hullámaiban visszatükrö
ződik a mennyei haza, megfürdenek égi remé
nyeim. Tagjaimban is megjuhászodnak a ren
detlenkedő indulatok s az isteni pásztor lábá
nál elcsitulnak. Az Úr aztán elülteti aportestbe
is a dicsö feltámadás csíráit.

Igazat kell adnom Szent Vianneynek: "Aki
méltóan áldozik, Istenben, mint a csepp a ten
gerben, feloldódik." Nincs ami a szentáldozás
hoz hasonlítható volna. "Állítsd szembe a világ
ősszes jócselekedeteit egyetlen jó szentáldozás
sal s olyannak tünnek fel, mint a porszem,
ha a hegységgel összemérem." (U. o.] "Bizo
nyosra veszem, mondja Szent Teréz, hogy
egyetlen, nagy hittel és szeretettel végzett áldo
zás gazdaggá (szentté) teheti az embert." "Nem
azért száll le naponkint az egekből az édes
Üdvözftö, hogy az aranykelyhekben töltse ide
jét, hanem más mennyország után kívánkozik
szíve, amelyet a szívek paradicsomában talál
fel. Ezekben telik gyönyöre," (Kis Szent Te
réz.]

Mi lesz a mennyország egyéb, mint a kegye
lem, szeretet, szerencse és boldogságnak ten
gerébe való elmerülés, szóval egyetlen, állan
dósult, örök szentáldozás? - Mikor egyik kis
új oncnő valami alaptalan félelemből tartózkodni
akart a napi szeritáldozástól. Kis Szent Teréz
ezeket a bájos sorokat írja neki: "Urunknak
kedves kis virága! Tökéletesen elég, ha lelke
az alázatosság által gyökerét a földbe nyujtja
9 azzal töltekezik. De a lelkének virágkoro-
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nája kell, bogy felemelkedjék és feltáruljon,
kibontakozzék, hogy az angyalok kenyere,
mennyei harmathoz hasonlóan arra hulljék s
azt rnegtermékenyítse s önnel közölje, amire
éppen önnek van szűksége.II

Beszélgetésnek és záróimának használhatj uk
Szent Bonaventurának örömtől, elragadtatás
tól repeső gyönyörű imáját:

IISebesítsd meg, ó, édes Jézusom, lelkemet
és szívemet gyönyörűséges és üdvözítő szerel
med nyilával. igaz, szeplötelen és apostoli sze
retettel, hogy elaléljon és elolvadjon lelkem
szerelmedtől és az utánad való vágyódástól.
Téged óhajtson, tornácaid után epedjen. kíván
jon elválni és veled lenni. Add, hogy lelkem
csak téged éhezzen: az angyalok kenyerét, az
istenes lelkek táplálékát. a mi mindennapi, ter
mészetfeletti kenyerünket, amely minden gyö
nyörűséget és édességet magában foglal. 
Téged Uram, kire kívánva néznek az angyalok,
éhezzen és veled táplálkozzék a szívem, és
édességed ízével teljék meg a lelkem. 
Téged szomjazzon, az élet kútfejét, a bölcseség,
tudomány és örökkévaló fény forrását, minden
gyönyörűség bőven folyó árvizét, Isten háza
bőségét. Téged kívánjon a lelkem, hozzád só
hajtson, téged keressen és meg is találjon. 
Hozzád igyekezzen és elérjen. rólad elmélked
jék, rólad beszéljen. Érted, a te neved dícsére
tére és dicsöségére cselekedjék mindent, aláza
tossággal és okossággal, szeretettel és örömmel,
könnyűséggelés buzgósággal, és mindvégig való
állhatatossággal. Csak te légy egyedül remé
nyem, minden bátorságom, gazdagságom és
gyönyörűségem, illatom, édességern. táplálé-
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kom, üdülésem. menedékem, bölcseségem, segít
ségem, osztályrészem, birtokom, kincsem, aki
ben mindvégig állhatatos, erős, megingathatat
lan gyökeret verve maradjon meg a szívem és
lelkem. Amen. (100 n. b.]

Ma, csütörtökön, felteszem magamban, hogy
a gyakori lelki áldozás gyakorlatát magamban
feifrissítem. Igy készülök a napi szentségi szent
áldozásra.

J Mt. 6, 11. - ' Jn. 6, 51. -' U. o. - • Mt.
26, 26-27. - ' Jn. 10, 10. - 6 Jn. 6, 52. - ' Jn.
6, 54. - ' Jn. 6,6.52. - a U. o. - 10 Agoston, Ser.
57, 7. - II U. ő. Ep. 228. - " De sacr. 5, 4. 25. 
" De b. Philog. 6, 4.
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XXVII

AZ ÚR IMÁDSÁGA V

.AZ lLETONKRE SZOKSlGES KENYERONKET ADD MEG
NEKONK MA"I D)

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg:
"Az ember él minden igével, mely az Isten szájá
ból származik."

Második előgyakorlat. A jelenet elgondolása,
amidőn Urunk a hegyibeszéd keretein belül a
Miatyánkot tanítja.

Harmadik előgyakorlat.Kérem az Urat, öntsön
belém nagy buzgalmat Isten igéjével szemben.

l .•MINDEN ISTENTÓl SUGALMAZOn IRÁS
HASZNOS A TANITÁSU"3

A második kenyér, amelyről az Úr Jézus
beszél, amelyet édes szívében számunkra rej
teget és nekünk bőven szegni kész: az lsten
igéje.

Szent Ágoston szépen mondja: "Isten a te
mindened. Ha éhes vagy, ételed, ha szomjas
vagy, a te italod, ha sötétben vagy, a te vilá
gosságod." - Nagyon igaz! Mert hiszen ki adja
a kenyérbe a tápláló, a vízbe meg az üdítö
eröt, ha nem a jó Isten? Isten ereje az a kenyér
ben és vízben. Ime, így vagyunk az Isten igé
jével is.
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Szent Pál mondja: "Az evangélium ... Isten
ereje mindenkinek az üdvösségre."

Amint a kenyér átmegy a testedbe, beléd
változik, s aztán szemedben lát, füledben hall,
szívedben ver, téged növeszt és fenntart, úgy
az Isten igéje is beléd száll, benned lát, érez,
gondolkodik és akar, téged növeszt, és fenn
tart. Amint a kenyér megóv téged a testi gyen
geségtöl és haláltól, úgy ment meg az isteni
ige a lelki romlástól.. Amde, hol találod meg
az Isten igéjét? Először a Szentírásban.

2. A SZEllTIAÁS

Először is indítsak hitet magamban, hogy
a Szentírás nem emberi munka, hanem a Szent
lélek műve. Könyv, amelynek a Szeritlélek a
szerzője. "Isten ugyanis a szent írókat termé
szetfölötti erővel olyképen ösztönözte az írásra
és úgy működött velük közre, hogy mindent
és csak azt hüen írják, amit Ö nekik parancsolt
és így a tévedéstől mentes igazságot juttassák
kifejezésre, mert különben nem lehetne Istent
az összes Szentiratok Szerzőjének tartani."

Ez az eleven hit indítja Szent Agostont a
szinte uj jongó kitörésre: "Levelet kaptunk a
mennyei otthonunkból! Mert ezek a Szentírá
sok, amelyek arra buzdítanak, hogy jól éljünk.'''

Értjük Agoston lelkendezését. Mit köszön
het ő jómaga a Szentírásnak? Mint fiatal em
ber, maga is évtizedeken át léha, lealacsonyo
dott, ösztönös életet élt. De egyszer a milánói
kerti lakban kezébe kerül a Szeritírás. úgy talá
lomra felüti és azt olvassa: "Mint nappal, jár
junk tisztességesen. Nem tobzódásban és része
geskedésben, nem bujálkodásban és kicsapon-
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gásban, nem civakodásban és versengésben,
hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisz
tust, és ne gondozzátok testeteket a vágyako
zásokra." Ez szíven találta Agostont. Mintha
éppen neki írta, izente volna ezt Isten levelé
ben. Isten igéje a bünös fiatalemberből Szent
Agostont csinált.

Mennyire becsülték a Szentírást Isten
Szentei! Milyen buzgón ajánlották annak mi
nél szorgosabb olvasását I "A Szentírás 
mondja Szent Ambrus - olyan, mint a tenger.
A gondolatok benne mélyek, mint a tengeri
képei, prófétai látomásai magasak, mint a ma
gas tenger. Sok folyam torkollik ebbe a ten
gerbe. Édes és ragyogóan kristályos vizek
folyamai, hótiszta és hófriss források, amelyek
atcsergedeznek az örök életbe ......

Szeressük tehát a Szentírást, olvassuk azt.
De csak azt a kiadást, amelyet gondos Anyánk,
az Egyház ad kezünkbe, rnert csak ez ép és
sértetlen s van ellátva olyan jegyzetekkel, ame
lyek bennünket a tévedésektől mentenek. Lám,
a protestantizmus, amely a Szentírást minden
óvatosságot félredobva adta közkézre, éppen
ennek köszönheti, hogy ezer felekezetre sza
kadt, amelyek mindenike éppen a többnyire
meghamisított és megcsonkított Szentírásban
keresi és találja igazát.

Olvassuk főleg a szent evangéliumokat és
Szent Pál leveleit. Az előbbiekről állítja Lacor
claire, hogy "senki sem olvashatja azokat a nél
kül, hogy legalább vágy ne ébredjen benne
jobbá válni". Szent Pálleveleiről pedig azt
mondja, hogy "az azokban feltáruló igazság
mind erősbödő elragadtatásba ejti. A Szentírás
óceán, amelynek minden partja Isten."
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Kis Teréz is elbeszéli, hogy mikor a töké
letességről szóló bonyodalmas' értekezéseket
olvas, feje és lelke belefárad. - Akkor hamar
a Szentírás után nyúl s nyomban világosság
gyullad ki lelkében. Egyetlen szava végtelen
távlatokba nyujt kilátást, s a tökéletesség egy
szerre könnyűnek és ·kedvesnek tűnik fel. Tisz
tán látja, ahhoz, hogy valaki tökéletes legyen,
mi egyéb sem kell, mint hogy az ember elis
merje a saját semmiséget, s magát Istennek
teljesen átadja, ahogya gyermek nyugszik atyja
karjai közt.

Aranyszájú Szent János panaszkodik, hogy
míg ő Szent Pál leveleivel nem tud betelni, van
nak hívei közt, akik még azok számát sem
ismerik.

Egy jámbor plébános naponkint teljes órát
szentelt a Szentírás olvasására. Feljegyzéseíböl
tudjuk, hogy 1929-OOn már lOS-ször olvasta el
az egészet és panaszkodott, hogy kora miatt
emlékezete már nem elég hü annak idézésében.
[Kraus Mihály gamberni pleb. t 1935.)

Michelangelo, a sixtini kápolna nagy festö
művésze Dante Divina Comédiáján kívül csakis
a Szeritírást olvasta. A protestáns Hindenburg
is kevéssel halála elött még abibliát kérte, s
abból áhítattal olvasott. Mikor a függönyt kissé
félre akarták vonni, hogy jobban lásson, feles
legesnek mondotta, hiszen ő a bibliát csaknem
egészen kívülről tudja.

Szeressük, tiszteljük tehát mi is Istennek
hozzánk intézett levelét és hiányosnak tartsuk
azt a napot, amelyen abból semmit sem olvas
tunk.

A Szentírásban tömörült istenigéjét kissé
higitva és sokakra nézve hozzáférhetőbb és
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emészthetöbb alakban kapjuk a prédikációk
ban, konferenciákban és egyéb lelki oktatások
ban.

3. PRIDIKÁCIO

Szent Pál szerint "a hit hallásból van, a hal
lás pedig Krisztus (hirdetett) szava által".•
Hogy manap oly gyér, halvány és tennéketlen
sokakban a hit, nagyrészt a prédikáció elhanya
golásának tulajdonítandó. Némelyek szinte
irtóznak a prédikácíóhallgatástól. Pedig ki
jelentette Krisztus: ..Aki Istentől van, Isten
igéjét hallgatja, ti azért nem hallgatjátok, rnert
az Istentől nem vagytok.""

A szónoknak tudnia kell, hogy milyen mér
hetetlen kitüntetés számára, ha mint Egyháztól
küldött és felhatalmazott igehirdető a szószékre
léphet, s bizonyos isteni tekintéllyel hintheti a
szívekbe az isteni magot. De nagy felelősséggel
jár ez. Tehát alaposan kell készülnie. Viszont,
ha a pap kevéssé érdekesen beszél, a hallgató
nak nem szabad felednie, hogy mégiscsak Isten
igéjét hallja és ha jól felkészült lélekkel teszi,
a nagy haszon el nem marad. Lacordaire, a
világ egyik legnagyobb szónoka nem restelte a
szerény tehetségű, de szeritéletű Szent Vianney
János szószéke alá állni, s annak egyszerű hit
elemzéseit meghallgatni. És bevallotta, hogy
sok lelki hasznot merített azokból. Ketteler
mainzi püspök is, ha alkalom nyílott, a leg
egyszerűbb falusi prédikáelót is meghallgatta és
kijelentette, hogy még nem volt szentbeszéden,
amelyből valami újat ne tanult volna.

A prédikáció a leghatalmasabb eszköze Is
tennek az alvó lelkiismeret felébresztésére. Mi-
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kor Szent Pál Félix helytartó és felesége, a
zsidó Druzilla előtt prédikált és fejtegetni
kezdte az igazságosságot, tisztaságot s jővendő
ítéletet, Félix megrettenve közbeszó1t: "Most
egyelőremenj, maj d hivatlak alkalmas idöben.'?'
Ez az alkalmas idő azonban, ha egyszer el
szalasztjuk, valószínűleg sohasem tér visz
sza ...

4. LELKIOLvnÁs

Tartsunk kis megfontolást, egyben lelkiisme
retvizsgálatot a lelki olvasásról is, amelyet a
szerzetszabályok is előírnak és a lelki tanítók
és vezetők annyira ajánlanak.

Szent Jeromos szerint "Szellemünket napon
kint az istenes olvasmánnyal kell táplálnunk.'?'
Ugyanő hangsúlyozza, hogy "a lelki könyv rnin
díg kéznél legyen"." "Az imádságot váltsa fel
a lelki olvasmány, azt pedig viszont az imád
ság. u U

Isten a lelki olvasást igen sokszor nagy meg
térések eszközlésére használta fel. Igy tért meg
pl. Colombini János szienai polgármester. Elő
ször bosszúsan a földhöz vágta a lelki könyvet,
amelyet felesége eléje tett, mikor az ebédre
várakoznia kellett. Aztán felvette, unalmasan
lapozta azt, később núnd nagyobb érdeklődést
keltett benne. Egyiptomi Mária életrajza volt.
Ebből indult ki az a pálya, amelyen Colombini
Szent és rendalapító lett. Loyolai Szent Ignácet
is a Szentek életének olvasása, amelyre regé
nyek híján fanyalodott, indította meg az élet
szentség útj án.

Nikolai orosz generálisnak csupa tréfaképen
csúsztatták a kért modern szépirodalmi munkák

234



közé Doupanloupe: "Az igazi és hamis jámbor
ság" címü könyvét. És a generális elolvasva azt,
Oroszországból Franciaországba ment, fel
kereste az orleansi püspököt. lelkigyakorlatot
végzett és mint karthauzi szerzetes szentül fe
jezte be életét.

Felfrissítem tehát a szent szokást, amelyre
talán a szabály is kötelez, hogy naponkint lelki
olvasást végzek.

Beszélgetés az Úrral. Megköszönöm neki,
hogy oly jóságosan és oly bőven szegi nekem
kenyerét. Elmondom neki, hogy hasonlitottam
eddig a tékozló fiúhoz, aki otthagyva atyja dús
asztalát, csakhamar éhezni kezdett, és meg
kivánta azt a táplálékot, amelyet a sertések
élveznek. De abból sem kaptam eleget. Minő
szennyes kezekből előkerült könyvek-, ujságok
és folyóiratokban kerestem szellemi táplálé
kot és lelki nyugalmat! De most "felkelek és
hozzád, Atyámhoz megyek"." Megint a Te asz
talodhoz járulok, hogy az isteni ige a Szerit
írásban, prédikációban, lelki olvasmányban meg
gyógyítsa, megerősítse, a Veled való egyesülésre
az Eucharisztiában és a mennyben felkészítse
lelkemet.

Ily értelemben teszem napi jófeltételemet is.

1 Mt. 6, 11. - ' Mt. 4, 4. - 1 II Tim. 3, 16. 
• Róm. 1, 16. - 5 XIII. Leó: Providentissimus Deus
Denz. 1952. - • Aug. in. Ps. 90, 2. 1. - ' Róm.
13, 13-14. - s Ambr. ep. 2, 3. - • Róm. 10, 17.
- 10 Jn. 8, 47. - II Ap. csel. 24, 25. _ 12 In. Tit.
3, 9. - 11 Ep. 58, 6. - " Ep. 107, 9. - 15 Lk. 15, 18.
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AZ ÚR IMÁDSÁGA V

.AZ ~LETÜNKRE SZÜKS~GES KENYERÜNKET
ADD MEG NEKÜNK MA·! E)

-
SZOMBAT

Első előgyakorlat a fenti szöveg,

Második előgyakorlat, mint az előző elmélkedés
ben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, fejlesz
sze bennem a munkaszeretetet és szociális érzéket
és oktasson a szociális igazságosság gyakorlatára.

1. A MINDENNAPI KENYÉR A MUNKA GYÜMOLCSE

Szent Ignác a Lelkigyakorlatok utolsó, az
isteni szeretet felindítását célzó kontempláció
jában felséges képet fest Isten tevékenységéről
a mi javunkra, boldogításunkra. Mikor Jézus
azt állítja: "Az én Atyám mindezideíg munkál
kodik'" olyan igazságot állít, amely a teremtés
tényéből szükségképen következik. A teremt
mény, amely magában semmi és a semmiségből
van állandóan kiemelve s fenntartva, amint ma
gától nem létezhetik, éppen úgy magától nem
is működhetik. Feltétlenül szüksége van az
isteni közreműködésre (concursus divinus). Az
Atya tehát valóban szűntelen müködik.
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Jelen van bennünk, kívülünk, fölöttünk, alat
tunk, ott áll jobbunkon, ott áll balunkon. előt
tünk és rnögöttűnk, - hiszen benne vagyunk,
mozgunk, élünk,' s mindez azért, hogy minket
szeretetböl kiszolgáljon. A teremtmény csak
kesztyű, benne Isten keze. Jelen van a napban
s a saját kezével ajándékozza nekünk a világos
ságot. Jelen van a növényekben és a saját kezé
vel adja nekünk azok gyümölcsét, a virágok
ban s adja nekünk azok illatát. Jelen van az
állatokban és teszi azokat számunkra haszno
sakká. Mindezekben Ö szolgál ki minket. Ö
adja nekünk tulaj don kezével nevezetesen a min
dennapi kenyeret. Azt a darabkát is, amelyet
ma élveztünk. Mily óriási erők és hány és hány
kéz működött közre, míg az a darab kenyér az
én kezembe került. Mindezekben maga az Isten
az, aki öröktől fogva gondolt reám és erre a
darab kenyérre, amelyet nekem szánt, nekem
teremtett.

Hány kezet foglalkoztatott Isten, míg az a
búzaszem a földbe került. Mily sok verítékes
munkába került a szántás, vetés, boronálás stb.
Aztán - mondhatnám - Isten maga veszi át
a munkát. Fenntartja és füti a napot, a föld
tekét forgatja körötte. A nap melege által Isten
aztán felemeli a vízpárát, alkotja meg belőlük

a felhőket, ezeket az óriási vizeskannákat, ame
lyeket az ő keze hordoz földjeink felett, meg
öntözve azokat bölcs beosztással. Aztán jön az
aratás, őrlés, kenyérsütés. Mennyi munka, meny
nyi kéz, amelyet valamennyit Isten mozgat,
hogy nekem kenyerem legyen. A kenyér egyéb
ként tágabb értelemben mindent jelent, amire
testemnek, lelkemnek csak szüksége van. Itt van
maga ez a könyvecske is, amely neked vala-
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melyes lelki táplálékot kíván nyujtani! Az író
nak lelki és szellemi kiképestetése mennyi em
bernek adott munkát! Aztán a könyv megírása,
a nyomtatás stb. Vegyük aztán a tágabb körö
ket, azokat az intézményeket, amelyek biztosít
ják a darab kenyeret, a család, az állam, a köz
lekedésügy, a gyáripar, amely a gépeket elö
állítja, közbiztonség. sőt a hadügy. Ha mind
ezekben az isteni kéz nem tevékenykednék.
volna-e asztalomon ma kenyér? És az isteni
mindennapi Kenyér az Úr Jézusnak mennyi
fáradságába, szenvedésébe, áldozatába kerül!
"Az én Atyám (tehát valóban) mindezideig
munkálkodik.",

Vonjunk le mindjárt néhány gyakorlati kö
vetkeztetést!

Kérjük tehát a mindennapi kenyeret attól,
aki azt adja. Kérjük elismerve, hogy legyünk
bármily sorsban, bezzeg Isten koldusai vagyunk.
Nincs az a jómód, amely nem függne Isten ir
galmától s elbizakodottan biztosra vehetné
mindennapi kenyerét. Azért írja Szent Pál
Timoteusnak: "E világ gazdagainak hagyd meg,
hogy ne legyenek fennhéjázók, ne bizakodj anak
a bizonytalan gazdagságban.'"

Fogadjuk aztán a napi kenyeret megelége
detten és hálával. Hiszen szent dolog az. Isten
munkája és ajándéka. Lám, a szegény földnépe,
amely jobban, mint mi, átérzi és átéli, amit el
mondottunk, milyen szent s szinte félő tiszte
lettel tekint a kenyérre. Ha véletlenül leejti,
szinte ijedten nyúl utána, megcsókolja, engesz
teli Istent, mintha szentségtörést követett
volna el.

Aki a kenyeret megbecsüli, annak nem lesz-
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nek túlterjedő igényei, ügyel a szent sr:~éuy'
ségre és takarékosságrá.

2. A MINDENNAPI KENY~R LEGYEN
A MI MUNKÁNK B~RE

Szóval dolgozzunk meg érte, úgy legyen a
mi kenyerünk. Szent Pál figyelmezteti a híve
ket, hogy "csendesen munkálkodva a saját ke
nyerüket egyék".• Ne pedig másét! Isten tehát
nem helyesli azt a kommunizmust, amely a
másét akarja megosztani, a nélkül, hogy maga
megdolgoznék érte. Mert amint ugyancsak Szent
Pál írja: "Aki nem akar dolgozni, ne is egyék."

Másét fogyasztja az is, aki kötelességét nem,
vagy ímmel-ámmal teljesíti. Aki az egyházi
vagy szerzetesi állapotot olyan menedékhelynek
tekinti, ahol kevesebb fáradsággal az ember
bővebb kenyérhez kényelmesebben juthat, mert
ott, mint mondani szokták, kenyere már a gal
lérjához van varrva, szóval eltartása egész
életére biztositva.

Más kenyerét eszi, aki kéreget vagy alamizs
nát elfogad, holott arra nem szorult; aki nem
fizeti meg idején és méltányosan a munkásait.

Mindezeknek mások könnye, verítéke mél
tán teszi ízetlenné a kenyeret, s egykor eset
leg az Úr Jézus lakodalmas asztalánál sem kap
nak helyet.' Munkára ösztönözzön minket:

a) Isten szent akarata.
Hiszen "Isten az embert csak úgy munkára

teremtette, mint a madarat a repülésre".' "Az
Úr Isten az embert a Gyönyörűség paradicso
mába helyezte, hogy műoelje és őrizze meg."'
Tehát dolgozzék! Ez a munka akkor még csupa
gyönyörűség volt. A bűnbeesés óta, miután el-
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hangzott az ítélet: "arcod verítékével edd a
kenyeredet!'?' - egyben b) orvosság is. "A
munka a vér balzsama." (Herder: Cid.) "Az
egyik legjobb jellemképzö." (S. Smiles.] Vígasz
forrás. Míg az ember dolgozik, addig nem lehet
egészen szerencsétlen. A céltalan, tevéketlen
élet már a pokol előíze itt a földön.

c) A munka az ember hatalma alá hajtja a
földet, irtogatja annak töviseit, szebbé teszi a
siralomvölgyet s varázsolja - legalább rész
ben - vissza az elvesztett édent.

d) A Szentek és általában a nagy emberek,
mind munkaszeretők,mert tudják, hogy az Isten
nevében végzett munka a mennyország ára. A
jó szabótestvér a zárdában a tüjét a koporsó
jába is magával akarta vinni, mert azt a menny
ország kulcsának tartotta. "Hiszen minden öl
tést Istennek ajánlottam fell" Jól beosztott,
állandó munkával az ember hihetetlen sokat tud
végezni és elérni.

Római Szent Franciska szerint a tűzhely
éppen olyan fontos, mint az oltár, Mikor XII.
Pius, még mint bíboros államtitkár, 1924-ben
mint pápai követ a buenos-airesi Eucharisztikus
Világkongresszusra utazott, a hajón megkérdi
tőle egyik utitársa, hogy mikor készül előadá
saira és beszédeire?

- Itt a hajón, - feleli - amikor szikra
távíró összeköttetésem a Vatikánnal időt en
ged ...

- Dehát akkor mikor pihen Eminenciád?
- folytatta kérdezősködését az uti társ.

- Pihenni? - felel a kardinális mosolyog-
va - majd egy másodpercig a ... halál után.

Sok munka, sok mennyország! Az ima és
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munka a csónak két evezője. Aki csak az egyi
ket használja, forog s nem jut előre.

3. A MIMDEMMAPI KEMYÉR TESTVÉRIES OSZTÁSA

Erre kötelezi a munkaadót a munkással
szemben a szociális igazságosság. E tekintetben
a világon idönkmt óriási eltolódások vannak.
Innen aztán a sok gyűlölködés és a forradal
mak. Pedig már sokezer éve megmondta az Úr:
"Az igazságosság békét hoz (a társadalomban
és a lelkiismeretben) s az igazságosság nyugal
mat teremt és biztonságot mindörökké."" A
munkásnak, hacsak nem éppen irgalomból fo
gadták fel, joga van, hogy munkájából tisztes
ségesen fenntarthassa magát. Sőt oda kell,
főleg az államoknak a közállapotokat fej lesz
teniök, hogy minden munkás családi bérhez is
jusson. Nem árt ebben is egy kis lelkiismeret
vizsgálatot tartanunk. Mert "A munkások bére
felkiált. .. és az ő kiáltásuk elhatott a seregek
Urának fülébe.'?' Igen sokszor még az egy
háziak, sőt szerzetesek és szerzetesnők sem mu
tatnak kellő szociális érzéket alkalmazottaikkal
szemben. Nem ártana sokszor belegondolni ma
gunkat azoknak a helyzetébe ...

Az igazságosság hézagait aztán töltse ki a
szeretet.

Cheverus bordeauxi bíborosérsek a székes
egyházban hercegi gyermeket keresztel, mikor
észreveszi, hogy ugyanakkor a templom egyik
félreeső helyén egy napszámosnak gyermeke is
ugyanerre a nagy szentségre várakozik. Azt is
odaszólítja és megkereszteli, s utána az előkelő
közönséghez a következő kis beszédet intézi:
"Ime, két gyermek van itt. Egyik hercegé, má-
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sik szegény napszámcsé. Külsöleg eltérnek.
Isten előtt egyformán nagyok, szívének egyfor
mán kedvesek. Mindkettő ugyanarra a boldog
ságra hivatott, csakhogy különbözö utakon kell
arra eljutniok. A gazdag az irgalom, a szegény
a munkás élet által jut el oda. Az egyik erénye:
a bőkezűség, a másiké: a hála. Tehát mindjárt
ma kezdjenek hivatásuknak megfelelni. A sze
gény nevében kérek és köszönök, önök pedig
a gazdag nevében tanúsítsanak irgalmat és
nagylelkűséget." A beszédnek meglett a nagy
szerü eredménye.

Claver Szent Péter nem ritkán bélpoklos
szelgát fektetett a felöltőjére és az mégis min
díg kellemes illatot árasztott s nem ritkán a be
tegeknek hirtelen visszaadta az egészséget. Az
igazságosan és szeretettel nyujtott kenyér meg
gyógyítja a társadalom sebeit.

Beszélgetés az úrral, buzgón kérve tőle a
mindennapi kenyeret, hálálkodva azért és
ígérve neki, hogy őt a szegényben szeretettel
tápláljuk. Jófeltételünk lehet a testvéries szol
gálatkészség a kenyérszegésben, vagyis a test
véri s felebaráti szeretetnek másokat megsegítő
gyakorlatában.

1 Mt. 6, 11. - e Jn, 5, 17. - 3 Ap. csel. 17, 28.
-' Jn. 5, 17. -' I Tim. 6, 17. - • II Tessz. 3, 12.
- ' II Tessz. 3, 10. - ' Jn. 5, 17. - 9 V. Ö. Jób
5, 7. - 10 Gen. 2, 15. - II Gen. 3, 19. _ 12 Iz.
32. 17. - 13 Jak. 5, 4.
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---------------
PÜNKÖSD UTÁNI XI. VASÁRNAP

XXIX

AZ ÚR IMÁDSÁGA VI

"BOCSÁSD MEG NEKÜNK A MI VÉTKEINKET, MIKÉPEN MI IS
MfGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTETTEKNEK"l A)

Első előgyakorlat a fenti szöveg.

Második előgyakorlat lehet Pazzi Magdolnának
egyik látomása:

Az akkor még 18 éves szüz arcán elragadtatá
sában elöbb feszült nyugalom, aztán fokozódó
iszonyat volt észlelhető. Sürű könnyek közt tilta
kozó mozdulatokat tesz, fel-felkiáltva: Ól Islen!
Hagyj fel nekem megmutatni ... nem birern ki ezl
a látványt tovább! Hiszen tudom, hogy megbán
tottalak, de ne engedd tovább szemlélnem maga
mat, mert belehalok .. ." Mit látott ekkor a Szüz?
Szemlélte - mint később elmondotta - a saját
semmiséget s ezzel szemben Isten végtelen fen
ségét. Mikor saját nyomorúságát, bűnös voltát s
vétkeit Istennek végtelen szentségével s tiszta
ságával szembehelyezve látta - ez a kép egészen
megrendítette. Semmi vigaszsző sem tudta enyhítení
belső szenvedését. Másfél órán át gyötrődött így,
mint a kínpadon. Majd összekulcsolta mintegy
imára kitárt kezét s arcán a rémület mélységes
nyugalom kifejezésének adott helyet. Isten elvonla
lelki szeme elöl ezt a látványt s tekintetét ismét
az isteni végtelen jóságra s szeretetre irányította.
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En is igyekszem most saját vétkemet szemlélni,
egész életem bűneit.

A harmadik elögyakorlatban aztán megalázódva
és töredelmesen kérem: "Bocsásd meg nekünk a
mi vétkeinket!"

1. • A MI vttKEIHK"

Ez a kérése a Miatyánknak olyan tompán
és gyászosan kong, mint a lélek- vagy gyász
harang, vagy mint a "Szegény bünösök harang
ja", amelyet a missziókban az esti szeritbeszéd
után szoktak meghúzni. Olyan ez, mint valami
bűnbánati zsoltár az Úr imádságába iktatva.
Szent Ignác a Lelkigyakorlatokban különös el
mélkedést szentel "a mi saját büneinknek".
Mintegy visszhangja ez a Zsoltáros megható
zokogásának: "Gonoszságomat elismerem és
bűnöm előttem van szűntelen." "Mert sokban
vétünk mindnyájan",' s teljesen ártatlannak
csakis az vallhatja magát, aki esze használatát
még el nem érte, vagy azt már elvesztette. Hogy
ezt mélyen megértsük és hasznosan átérezzük.
a Miatyánk e kérésé kapcsán tekintsük csak át
úgy röptében egész életünket.

Felkeresem lélekben előbb "gyermek remé
nyim és bánatim tanyáját" s felidézem emléke
zetemben családi otthonomat és annak egész
határát. "Tehát gyermek vagyok, gyermek let
tem újra." Jámbor? Tiszta? Istenfélö? Vagy
lusta, hazug, szemérmetlen? Nem vallhatom-e
én is Szent Ágostonna1: "Ily kicsi gyermek s
már oly nagy bűnös!"

Hogyan fogadtam az első szentségeket? At
tól fogva múlott-e el nap, hogy ne vétettem
volna? Eljöttek a hevesebb csaták idei. Vajjon
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hű maradtam-e a kísértésekben? Elérkezett
aztán hivatásom ideje. Megfeleltem-e annak?
Tekintsem át hivatáskörömet, s annak bizony
olykor nagy felelősséggel járó teendőit.

Más mődja lehet az önvizsgálatnak "a mí
bűneinkről" , ha érzékeimet veszem sorra. Ve
gyem csak például a szemet. Mennyi bűnnek
lehetett az forrása gyermekkorom óta. Emlé
kezzem csak vissza a haragos, lázongó tekinte
tekre, amelyeket szűleimre, fellebbvalóimra, sőt
talán még az Égre is vetettem. Aztán a kaján,
irígy, illetlen, fajtalan tekintetekre. Ha csakis
a szememmel vétkeztem volna csupán, máris
mennyi okom volna megszégyenülni és bán
kódni. Hol van a többi érzékem, a nyelvem, a
képzelötehetségern, aztán értelmem, akaratom,
szívem?

Ha Isten mindezt, mint Pazzi Szent Mag
dolnának, látnom engedné?!

"Könyörülj rajtam, Isten, nagy irgalmad
szerint, töröld el gonoszságomat nagy könyörü
letesseged szerint. '"

2. AZ ~N VhKEIM RÚTSÁGA ~S IGAZSÁGTALANSÁGA

1. Szent Ignác úgy kívánná, hogy lássam a
bűnben való szörnyű rútságot, amely akkor is
megvolna. ha Isten azt nem is tiltaná.

al És csakugyan, ha pl. az utcán szörnyü ká
romkodást hallok, nem volna-e az rút még ak
kor is, ha Isten tilalmától eltekintek? Hasonló
képen vehetem a hamis esküt vagy fogadalom
törést, az aposztáziát. Nem forralja-e fel a vé
remet az ilyen aljasság és hitványság? Vagy
ha tudnám valakiről, hogy rágalmazó, avagy
szórja a házban a széthúzás magvait, feldúlja
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a békét ott, ahol eddig Istennek szent egyet
értésben szolgáltak? Nem volna-e rút még ak
kor is, ha Isten átkától nem kellene tartani?

b] Rút a bűn, mert az állatok színvonala
alá sűllyeszt, A vétkezö ugyanis saját józan
esze ellen cselekszik, megtagadja tehát magá
ban azt, ami öt az állatok fölé helyezi. Az ál
lati természet vezeti pórázon a bűnösben a
józan észt. Ez aljasság! A bűn továbbá láza
dás az Istenkirály ellen és ellenlábasához. a
sátánhoz szítás. Felségsértés, hazaárulás. A
súlyos bűn magában is rúttá teszi a lélek álla
gát, kitépve abból a megszentelö malasztot.
amely természetfeletti díszét alkotja. Ez a
hiány sokkal rútabbá teszi, mint aminövé vál
toztatja a rákseb az arcot, amelyröl már le
rothadt az orr, kifolyt a szem stb.

2. Mérjük meg aztán a bünt az isteni igaz
ságosság mérlegén,

aj Tegyük egyik serpenyőbe a bűnnel szem
ben ami a földön csak baj, nyomor, szenvedés
van: így dögvészt. háborút, az őrületbe kergető
lelki kínokat, azt, amit a szovjet csak kitalál
és müvel az emberek tömegeinek kínzására,
amely elöl akárhányan az öngyilkosságban ke
resnek nienedéket. Mindez egybevéve rosszabb-e
egyetlen halálos bűnnél? Bizony nem. Egyetlen
halálos bűn mindennél végtelenűl nagyobb baj
és szerencsétlenség. Hiszen az elsorolt dolgok
csak a teremtménynek rosszak, de a bün Isten
nek rossz.

b] Gyüjtsük aztán össze képzeletben mind
azt a szépet és jót, kellemeset, amit Isten csak
a földön alkotott. Gondoljunk a szép vidékekre,
hegyekre, völgyekre, erdös bércekre. gleccse
rekre, a csil lagokra, a tengerekre.
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Vegyük hozzá a sok erkölcsi, lelki szépet
és jót, amelyet a világ csak látott. A pátriár
kák és próféták hitét, az apostolok szeretetét,
a vértanúk hősíességét, a szűzek liliomos szep
lőtelenségét, önmegtagadásat és vezeklését, vaj
jon kitölthetné mindez a halálos bűn által tá
masztott szörnyű örvény mélységét, s kárpótol
hatná-e a bűn okozta sérelmekért Isten szívét?
Nem és ezerszer nem! Ha évezredek jótetteit,
erényeit felajánlanók Istennek, egyetlen halá
los bűn jóvátételére elégséges volna-e? Nem,
ezerszer nem! Ehhez isteni Vérre volt szükség,

c) Tegyük a mérleg serpenyőjébe a pokol
örök kínjait, gyötrelmeit. Szolgál ez ellenérté
kül egyetlen halálos bűnért? Nem, semmiképen
sem. Ha a halálos bűnért eleget lehetne szen
vedni, akkor a pokol nem tartana örökké.

Egyetlen halálos bűn a menrryország ten
gernyi örömét ki tudja számomra oltani és a
pokol örök tüzét képes nekem kigyujtani.

3. A S~RTm ~S A S~RTO

A bűn irtózatos sértés Isten ellen. Ennek
megértésére vagy legalább is megsej tésére igazi
katolikus fogalmat kellene Istenről alkotnunk,
amely az igazságot ha nem is éri el. de leg
alább némileg megközelíti. Éppen ez a helyes
fogalom hiányzik az emberek tömegéből, azért
vétkeznek oly örületes könnyelműséggel.

Hugó Viktor nagyon sokat tartott tehetsé
géröl. Tudták róla. Mikor éppen a Francia
Akadémia jelöltje volt, Leeonte de Lisle meg
látogatja. A költöt éppen kis kertjében, gondo
latokba merülten találja. A kérdésre, hogy vaj
jon min töri a fejét, Hugó Viktor azt válaszol-
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ta: "A halálról gondolkodom és arról, mit mon
dok majd Istennek, ha vele szemtől-szembe
nézek." - Leconte de Lisle erre hamiskás gúny
nyal megjegyzi. "Nos a dolog végtelen egy
szerű, Azt mondod majd neki: Kedves Kellé-
g. "am,

Nagy Frigyes pedig a boroszlói dómban
végighal1gatott ünnepélyes istentisztelet után
kísérete előtt így nyilatkozott: "A kálvinisták
úgy kezelik Istent, mint valami háziszclgát, a
lutheránusok mint magukhoz hasonlót, a kato
likusok pedig úgy, mint Istent." Találó felelet
ez azoknak is, akik a katolikusok pompás, fé
nyes szertartásain annyira megütköznek és
ével ődnek , " Mert Iontolgassuk csak meg, ki
az az Isten, és ki hozzá képest az ember?

"Uram, ki hasonló Hozzád?" "A nemzetek
mind olyanok előtte, mintha nem is volnának,
semminek és semmiségnek számítanak előtte."
Hatalma határtalan: "Ö szólott és (mindenek)
lettek, Ö parancsolt és létrejöttek." Azt mondja
a tengernek: "Idáig jössz és nem mégy tovább!
Itt törjék meg hullámaid gőgje'''' Az ő "tekin
tetére a föld megremeg s érintésére füstöt vet
nek a hegyek"," Sőt "Viaszként olvadoznak a
hegyek az Úr előtt, az egész föld Ura előtt.""
Szentsége végtelen, "Még az egek sem tiszták
szemében.'?' "Még angyalaiban is talál hibát.?"

"Igazságosságod pedig olyan, - mondja az
Irás - mint az Isten hegyei, ítéleteid hatalmas
mélységek.?"

Az örökkévalóság az ő kora, az ég az ő
trónja, föld lábának zsámolya.

Megközelíthetetlen világosságban lakozik s
szépségbe, Ienségbe öltözik, "öltözeted pompa
és ékesség, ruházatod Iényesség.?"
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Angyalok az őszolganépe ...
És íme, előáll az ember, hogy ezzel az Úrral

dacoljon s kikőssön.

"Ember, ki vagy, hogy perbe szállj az Isten
nel?"'"

"Teszi ezt a hullatag fű"," a "széltől hánya
tott levél", "a száraz pelyva";" akinek élete
"pára, mely kevés ideig látszik, aztán elenyé
szik''."

Az ember teszi ezt, akinek teste a betegsé
gek és nyomorúságok fészke, melyre aztán un
dorító rothadás vár a sír ölén. Lelke pedig
Szent Ignác markáns kifejezése szerint "ge
nyedö seb", amelyből szüntelen árad a hibák
nak, gyarlóságoknak özöne ...

Nem csoda, ha mindezek megfontolása a
nagy vezeklőt, Szent Ignácot, csodálkozó fel
kiáltásra készteté, hogy még él, még tűrve van,
Isten szent, ártatlan teremtményei még rajta
bosszút nem álltak és még Isten végtelen irgal
mára számot tarthat.

Beszélgetés az Úrra/,.hálálkodva neki, "mert
jó, mert irgalma őrökkévalö"."Hálát adok neki
azért, hogy irgalma velem szemben oly kitartó.
Hiszen hányszor kaptam már tőle bocsánatot!
Aztán oly sokszerű. Hány és hány eszközt nem
próbál ki, hogy lelkemet megmentse. Végül oly
önzetlen. Annyira szívén fekszik lelkem üdve,
mintha a saját boldogsága függne tőle.

Miért is, ahogy ömlött lelkem sebeiből a
bűn, a vétek, úgy áradjon most már a dicsőítő
hálaének és az elhatározás, hogy többé őt meg
nem bántom.

Készülve aztán a szentáldozásra, kérjük
Istent az Egyház liturgikus imájával: "Kérünk
Uram, hogy ez az adomány, amelyet jóságod-
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tól élvezünk, oldja fel vétkességünk béklyóit,
s eszközölje ki nekünk irgalmad ajándékait. A
mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen."

Legyen jófeltételünk a szent bizalmat éppen
meg nem zavaró, bűnbánatos hangulat, amely
az 50. zsoltárból meríthet alkalmas fohászokat:
"Könyörülj rajtam Isten, nagy irgalmad sze
rint.'?'

J Mt. 6, 12. - a 1584 júl. 22. - 3 50. zsolt. 5.
- • Jak. 3, 2. - ' 50. zsolt. 3. - • 34. zsolt. 10. 
7 Iz. 40, 17. - ' 148. zsolt. 5. - • Jób 38, 11. 
10 103. zsolt. 32. - 11 %. zsolt. 5. - J2 Jób 15, 15. 
13 Jób 4, 18. - H 35. zsolt. 7. - " 103. zsolt. 1.
- J' Róm. 9, 20. - 17 V. Ö. Iz. 40, 6. - J' V. ö.
Jób 13, 25. - u Jak. 4, 14. - ao Dan. 3, 89. 
21 50. zsolt. 3.
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PÜNKÖSD UTÁNI XI. VASÁRNAPOT KÖVETO Hh HéTFO

XXX

AZ ÚR IMÁDSÁGA VI

.BOCSÁSD MEG NEKÜNK A MI VéTKEINKET, MIKépEN MI IS
MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK V~TETTEKNEK·l B)

E/őgyakor/atok mint az előző elmélkedés
ben.

1.•A GONOSZSÁG TITKA·

Szent Pál szerint lia gonoszság titka mun
kálkodik ezen a világon".'

Mióta az első bűn ezt a látható világot be
szennyezte és siralomvölggyé tette, ezt a mun
kát a vétek be nem szüntette. Állandóan dol
gozik, hogy az embert szerencsétlenné tegye.

A boldogságra teremtett ember a szenve
désnek, nyomornak és halálnak lett a bűn foly
tán martaléka.

Azóta folydogál a könny, fel-felhangzik a
zokogás a bűn nyomában.

Ha úgy este bejárom a város vagy falu ut
cáit, s befüggönyzött ablakok mögül sírást
vagy civódást hallok, mondhatom magamnak,
lásd, itt felütötte tanyáját a bűn.

Ha a börtönt, kórházat látogatom meg, el
mondhatom: Lám, itt járt valaha a bűn. Ha
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temetökocsi gördül mellettem gyászos las
súsággal . .. ha aztán betérek a temetőbe, az
"Úr Isten szántóföldjére", azt mondhatom mély
sóhajjal: íme, itt járt előbb már a bűn.

De mi már ezt megszoktuk s eszünkbe sem
jut, hogy a bűnt rettentő következményeivel
kapcsolatba hozzuk. Innen van a bűn iránti
nagy közörnbösség.

Ha árvíztől elpusztított, előbb virágzó vá
rost szemlélnék, a szívem elszorulna. Ha végig
járnám a mohácsi vagy mohipusztai csatateret,
önkénytelenül, századok multán is hatna rám
az a katasztrófa, amelynek nemzetünk lett az
áldozata ... s mélabúba merülnék.

Afrikai utazók borzalmas képeket festenek a
rabszolgakereskedöle kegyetlenkedés éről. El
beszélik, hogyan tépik szét a családi köteléke
ket, hogyan űzik, hajtják mint barmokat a
szegény négereket. s ha a menetelést egyik
másik már nem bírja, néhány bunkócsapással
egyszerűen végeznek vele. Egyik utazó olykor
önkívületi állapotban kiugrott ágyából, mikor
ezek a jelenetek álmában újra lejátszódtak
előtte.

És íme, előttem a bűn által elpusztított világ,
a letarolt szörnyű csatatér, és az ördög kegyet
len rabszolgakereskedése. a bűn bilincsein, a
pokol torka felé hajszolt halhatatlan lelkek ...

Megszoktam már. A szokás eltompította
bennem a bűniszonyt.

Azért tör fel oly szárnyaszegetten s azért
hangzik el oly közönnyel ajkamról magam és
embertársaim nevében (ahogy Jézus akarja) a
fohász: "Bocsásd meg a mi vétkeinketl'"

Legalább most igyekszem ezt oly érzülettel
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elmondani, hogy méllérintsem vele u: irgalmas
Isten szívét.

2. AZ ELSO FÖLDI BON TÖAT~NETE

Hogy magamat ebből az érzéketlenségbő l
felébresszem, átelmélkedem az első bűn tör
ténetét, amely minden bűnnek s az enyémnek
is előképe, típusa.

Milyen nagy volt ősszüleink boldogsága az
édenben! Mily remek volt hivatásuk s feje
delmi méltóságuk a természet felett! Isten csak
egy dologban kívánt tőlük önlegyőzést, egyet
len fát tartott fenn magának, hogy így gyer
mekeinek legyen módjuk engedelmeskedésre,
függésük elísmerésére s így érdemszerzésre.

A csábító ezt használja ki a kísértésre.
..Miért parancsolta meg nektek az Isten, hogy
a paradicsom egyik fájáról ne egyetek?'"

Mennyi jóval halmozott el téged is az Úr,
de mert egyben-másban önmegtagadást köve
telt, felmerült lelkedben a kérdés: Miért nem
szabad ez nekem? És talán ráfogtad Istenre,
hogy irígvlí boldogságodat.

Éva szóba áll a kísértővel és csak lanyhán
utasítja vissza azt. ..Hogy meg ne találjunk
halni....'

Ime, inog már a hit Isten szavában. Talán
nincs is úgy, ahogy Isten mondta, ahogy hitem
tanítja? Ami még visszatart a rossztól, íme már
nem a hála, a szeretet, hanem a mindenesetre
üdvös félelem. Ezt akarja most már a kísértő
gyengíteni...Dehogy is haltok meg!" Tehát
amiről szó van, az nem halálos bűn! Sőt mi
több, ha esztek a tiltott gyümölcsböl, ..meg
nyílnak szemeitek s olyanok lesztek, mint az
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Isten. tudtok jót és gonoszt".' Felcsiholja ez
zel a sátán a kíváncsiságot és kevélységet.

Téged is talán éppen a kíváncsiság vitt
lépre. Tudatlanságodat gyermekséged szégyené
nek tekintetted. "Ne légy gyerek, - szólt hoz
zád is a kísértő - ezt előbb-utóbb úgyis meg
kell tudnod l"

Sőt ha a kísértésnek engedsz, lész, mint
Isten, jót és gonoszt tudó, független és szabad,
mint a nagyok ...

Éva erre rátekint a tilosra. "Látá tehát,
hogy a fa evésre jó, szemre szép, tekintetre
gyönyörű.'" Nem érezzük-e itt már ki a fel
ébredt szenvedély lelkendezését?

Bevált tehát az Irás megállapítása: "Mert
ablakainkon (szemünkön l] át mászott be a
halál."

"S ada férj ének, s az szintén evék,":" Senki
sem szeret egyedül szennyes lenni, keres vala
kít, akit bepiszkolj on. És a férfi áldozatul
esett az emberi tekintetnek. Félretette a lelki
ismeretét, hogy tessék feleségének. Mennyi
lélektani bölcseséggel beszéli ezt az esetet ne
künk a Szentlélek. Nem ok nélkül. Tanuljunk.
akuljunk és óvjunk másokat is a bukástól.

3. A BOM KÖVETKEZH~MYEI

aj Első ezek közt a szégyen. A kísértő azt
ígérte, hogy "megnyílik szemetek"." Csakugyan
megnyílott. De mit látnak? Saját gyalázatukat.
Ez az a titok, amely rejtve volt előttük, ez
az a tudás, amelyet megszereztek. Sok dolog
van, amit ugyan magában véve nem bűn tudni,
de kíváncsiságból kutatni alig lehet a nélkül,
hogya képzelődés] és szívet be ne szennyezné!
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Viszont mily elragadóan szép, főleg az ífjú
lelkekben az a bizonyos tudatos tudatlanság.

A szégyen a bünnek velejárója.
A gőgös ember lázonghat az Isten törvé

nyei ellen, de a szégyent el nem kerülheti.
Dicsekedhetik szomorú hóditásaival, mosolyog
va döfheti kacér viselkedésével a tőrt mások
szívébe, de a tettét követő szégyent Isten, em
ber s önmaga előtt el nem kerüli.

"Elrejtőzék Adám és a felesége az Úr színe
elől.""

Mindaz, aki ártatlanságát, akár csak belső
leg elvesztette, bujkál s nem mer nyiltan más
szemébe nézni ...

bj A bünt aztán nyomon követi a Félelem.
"Megijedtem, mondja a bünbeesett

Adám - mivel mezítelen vagyok.""
Félsz az Istentől, félsz a haláltól, félsz a

gyóntatószéktől, félsz a szentáldozástól. Miért?
Hiszen nem volt ez eddig így. "Mivel mezítelen
vagyok" Elvesztettem ártatlanságom köntösét.
Innen a félelem.

ej Harmadik kisérője a bünnek a lelkiisme
retnek kínja. Istennek szemrehányó szava,
amely üldözi a bünöst minden útján. Vádol té
ged. Tükröt tart szüntelen eléd, amelyben ré
mülve látod, milyen rút és szennyes a lelked.
És ha az emberek szemében egészségtől pirul
is az arcod, de festett koporsó vagy csupán.
Érzed és hallod is az örök Bíró szavát: "Méltó
vagy a halálra!"

És ha az egész világ magasztaló himnu
szokat zeng is neked, túlharsogja ezt a lelki
ismereted: Te méltó vagy a halálra. Hiába
dugod be a füledet, hiába rimánkodol, kéred,
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könyörögsz neki: hallgass mar egyszer el. hagyj
nyugodnoml Hasztalan, az csak kérlelhetetlenül
tovább harsogja: "Méltó vagy a halálra!" ...

Akárhány belesápad. belebetegszik a bÜD
tudatba.

Lady Macbethet is a bűntudat kínozza,
gyötri és csaknem az őrületbe kergeti. Hasz
talan bízza susogva titkát a "néma vánkosra".
Az orvos, akit betegágyához hívnak, megálla
pítja: "Ennek nem orvosra van szüksége, hanem
sokkal inkább papra." (Shakespeare: Macbeth.)

d) Továbbá a bűn a szív földjét terméket
lenné teszi. "Átkozott legyen a föld rnunkád
alatt, tövist és bogáncsot hajt az neked.'?' Az
ember szinte megijed a saját szívétől. Mi min
den dudvát s gazt nem termel az! De Maistre
gróf szerint még a becsületes ember szíve is
rettenetes, hát még milyen akkor a bűnösé?
Nemcsak nem tud az ember a halálos bűn álla
potában bármit is a mennyországért érdemelni,
de ha abban hal meg, előbb szerzett érdemei
is rnind elvesznek számára.

e) Hozzájárul a lélek rútsága. Nem olyan
rútságról van itt szó, amelyet szemmel látni
lehet, hanem olylfnról, amelyet Isten lát s majd
a lélek is szemlélhet, ha a testből vétektől
terhelten kiköltözik. Mert mint Szent Tamás
bölcsen megállapítja: az Istenhez fordult álla
pot végtelen szépség, éppen úgy az Istentől
elfordult állapot végtelen rútság.

f) Végül a halál. "Amely napon arról eszel,
halált kell halnod:':" A testi halál akkor kö
vetkezík be, amikor a lélek elválik a testtől, a
lelki halál pedig akkor, midőn Isten elhagyja
a lelket.
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Nézd csak, mi történik a testtel, ha búcsút
mond neki a lélek, s akkor némileg megsejted.
hogy minő sors vár a lélekre, ha Isten abból
kegyelmével eltávozik. Kívülről úgy látszik,
mintha még élne. Pedig hulla, A test az a sír,
amelyben fekszik. A lelkiismeret Iérge rágja
már, emészti. Az érzékek, az ajkak, a szemek
azok a szelelőlyukak, amelyekből dögletes pá
rák szállnak fel s a környezetet is mételye
zik ...

De a testi halál is mindenképen elárulja,
hogy Isten a bűnre haragszik, gyülöli azt.
Melyik művész, szobrász, festő vagy építő
mester alkot remekművet csak azért, hogy az
tán kedvteléssel lerombol ja azt?

Vajjon nem remekműve-e Istennek az em
beri test is? S lám, a halálban a Teremtő milyen
kíméletlenül bánik velel Éld át a haláltusát,
szállj le a sírba! Valóban a bün úgy lényegé
ben, mint következményeiben "mysterium ini
quitatis", a "gonoszság titka". Örvényes mély
ségét emberi elme soha fel nem kutathatja.
Ha belétekintünk, szinte szédülünk. Isten igaz
ságosságában is, mint minden tulajdonságában.
felfoghatatlan. Éppen ilyen a bűn is, amely
ebbe az igazságosságba ütközik. Egy azonban
világos, s mint sugarkéve tör elő az örvénylő
mélységekböl. Ez az, hogy Istent és a bűnt
végtelen el1entét választja el. Istent, aki maga
a szeretet, a bűn szigorú és kíméletlen bíróvá
és bosszulóvá változtatja át. A Legszentebbet
a bűnnel kibékíteni nem lehet. A bűnnel soha
sem! De igenis azzal, aki - mint ő - a búnt
megveti. gyűlöli és erejéhez képest annak meg
semmisítésére bánat, gyónás által magát fel-
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készítí, felhangolja. "A töredelmes, alázatos
szívet, Isten, nem veted meg ''''.

Beszélgetés az úrral, amelyben az alaphang
az epedő, Istenhez felzokogó sóhaj: "Bocsásd
meg a mi vétkeinket!"

"Könyörülj rajtam, Isten, nagy irgalmad
szerint, töröld el gonoszságomat nagy könyö
rűletességed szerint. Moss engem tisztára vét
keimtől, tisztíts meg engem bűneimtől]?" Igen,
töröld le mindazt lelkemről, ami Téged haragra
ingerel. Hagyj megrnosakodnom a Bárány vé
rében s engedj ebből a vérből újraszületnem,
hogy aztán ezentúl méginkább szeretetedben
éljek, haljak, és így az örök életre eljussak.
Amen.

Feltétel lehet bizonyos önmegtagadások,
főleg belsők, a bűnbánat szellemében.

I Mt. 6, 12. - ' V. ö. II Tessz. 2, 7. - " Mt.
6, 12. - 4 Gen. 3, 1. - ' U. o. 3. - 6 U. o. 4. 
, U. o. 5. - ' U. o. 6. - • Jer. 9, 21. - 10 Gen.
u. o. 6. - II Gen. 3, 5. - ra Gen. 3, 8. - 13 U. o.
10. - 14 V. ö. Gen. 3, 17. - "Gen. 3, 17. 
10 50. zsolt. 19. - 1T 50. zsolt. 4.
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PUllKÖSD UTÁIII XI. VASÁRHAPOT KÖVETO HtT KEDD

XXXI
AZ ÚR IMÁDSÁGA VI

.BOCSÁSD MEG HEKUIlK A MI VtTKElllKET, MIKtPEH MI IS
MEGBOCsATUIlK AZ ELLEIlUIlK VtTETTEKIlEK'1 cl

Elől1yakorlatok, mint az előző elmélkedé
sekben.

1. •HORDOZD sztGYEIlEDETI"2

A bűnről szóló elmélkedések, bár nagyon
megalázók s szinte a föld alá süllyesztik az
embert, de termékenyek s az életszentségnek
csiráit rejtik magukban. Azért ismételjük azo
kat többször.

Vizsgáigatom tehát megint lelkiismeretemet.
Előveszem viszonyomat Istennel szemben.

Sorra veszem ima- és áhítatgyakorlataimat. az
elmélkedést, szentmisét és szentáldozást, a zso
lozsmát és szentséglátogatásokat, stb.

Mennyi tiszteletlenség, hanyagság, unalern
akaratom több-kevesebb hozzájárulásával IS.

Ha tekintem, hogy kivel érintkeztem ilyenkor,
a végtelen nagy, hatalmas Úrral, az "örökké
valóság halhatatlan, láthatatlan Királyával",'
el kell ismernem, hogy magatartásornat figyel
metlenségnek, udvariatlanságnak. ha nem éppen
durvaságnak kell minősítenem. De mindenesetre
nagy, igen nagy hálátlanségnak. Nos, és el-
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tekintve minden törvénytöl és Ienyítéktől, ame
lyet ez magára von, be kell ismernem, hogy
bezzeg ez nem dicsőséges dolog. És ha valaki
szemembe vágná: "Te durva, neveletlen s há
látlan ember!" - bármennyire találó is, bezzeg
nem diesekedném vele. "Ezért hordozd szégye
nedet te is!"

Vizsgáigatom aztán viszonyomat felebará
taimmai szemben. Találok pozitív hibákat, szó
ban, tettben. Ellenszenv, megszólás, itélet, gúny.
Aztán negatív hibákat: mások elhanyagolása,
szeretetszolgálatok elmulasztása egykedvűség
bői, ellenszenvből. Mindennek fenekén az ön
zés, az egoizmus, az a beállítottsag, mikor
valaki csak magának él, magára gondol és min
dent csak a saját érdekeinek áldoz fel, nem
törődve a többiekkel. Nos, akárhogy csűrjük
csavarjuk, az önzés bizony nem olyan dolog,
amivel dicsekedni lehetne. És ismét, ha valaki
azt vetné szememre: "Te művelt, jól nevelt
ember, te az önmegtagadásnak és odaadásnak
hivatalos képviselője, voltaképen nem vagy
egyéb, - bár leplezetten - mint csúnya ego
ista", bezzeg nem köszönném meg neki. "Ezért
hordozd szégyenedet te is!"

Vizsgálom aztán viselkedésemet önmagam
mal szemben. Látom, hogyan dobom oda maga
mat a természetnek. Minek is veszödjem ma
gammal? Ott az érzékiség és kevélység I Majd
ezek elkormányoznak engem. .

Érzékisé~: vonzalmaim, kényelmeim ápolása,
lelkem szabadságának és rnéltóságának rová
sára is.

Aztán a kevélysé~ ismét különböző kiadás
ban. Mint a spanyol mondja: Az eb ugyanaz,
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csak más a nyakravalója. Ilyen formái az
érzékenykedés, irígység, féltékenység, igények
támasztása, nyilt vagy leplezett dicsekvés és
hiúság, amelyen mások talán mulatnak, a nél
kül hogy magam ezt észre is venném.

Érzékiség, kevélység, bezzeg ezek nem di
csőséges dolgok, főleg nálam nem, aki a töké
letességre esküdtem. "Ezért hordozd szégye
nedet te is!"

2. .NEM LEHET AZ EMBERNEK IGAZA
AZ ISTENNEL SlEMBIN·4

Az ember Istennel szemben? "Ember, ki
vagy, hogy perbe szállj az Istennel?"

Ember és Isten olyan messze vannak, hogy
ha azokat egyenesen szembe helyezzük, a dol
got inkább elhomályosít juk, mint megvilágít
juk. Az óriási terepet köztük részletekre kell
bontanunk, mint ahogy ezt már Aranyszájú
Szent János tevé, aki szintén érezve a kábitó,
szétmorzsoló ellentétet, így szól: "Ha minden
nemzet Isten szemében csepp víz, hát akkor
egyetlen ember mi legyen?" Minő kis atom
ebben a csepp vízben! Mi vagyok én csak az
egész emberiséghez képest erőben, tekintélyben,
tehetségben. erényben, stb. ? Minő elenyészö
semmi! Homokszem a tengerparton, keresd
meg magad, hullatag falevél az ösrengetegben,
találd meg magad! A kevély ember olyan, m.nt
az őrült, aki a szemétdombon ülve adja a be
képzelt királyt.

És az egész emberiség mi a mennyorszag
hoz képest? Nyüzsgő kis hangyaboly. Egy
sugar az égből mindnyájunkat megvakítana.
egy lehellet elsodorna, megfojtana. És rni az
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egész mindenség Istenhez képest? Megmondja
maga az Úr: "Az egész világ olyan előtted,
mint a mérleg billentője (parányi súly), mint
a főldre hulló hajnali harmatcsepp...•

"Az ember Istennel szemben!" Próbáljuk
csak mégis szembe állítani. Mikor a teremt
mény a Teremtővel a bűn által szembeszáll.
lehet-e igaza?

Én - emberileg szólva - tiszta véletlenség
böl vagyok, mert Istennek a sok milliárd te
remthető, lehetséges lény közt, kik sohasem
kapnak tőle létet, éppen rajtam akadt meg a
tekintete. Ö az egyetlen szükséges lény, aki
önmagát bírja. Ö a nagy "Van", minden más
hozzá képest valóságos ..Nincs". Éppen azért
az Ö létének nincs semmi korlátja: sem időben,
sem térben, sem belső tökéletességben. Korlátot
csak az szab neki, hogy benne nem lehet, hozzá
nem férhet semmi tökéletlen, semmi hiányos,
semmi változandó, mulandó, homályos. Mi va
gyok én hozzá, én a mulandó, maga a kor
látozottság, a hiányosság és gyarlóság.

Isten végtelenűl nagy. Ha öt megmérendo
lelkemben előrehatolok s minden lépésem
nem egy méter, hanem egy-egy fényév (9 billió
467 ezer km) és már ezredéveken át foly tat
tam az utat, az ö létének határai még mindíg
beláthatatlan messzeségben vannak elóttem.
Svájci néprege szerint a hegyek szellemei aka
dályozzák, hogy valaki megmérje a tenger
szemek mélységét, Mikor valaki csónakon be
evezett az Egel-tóba, hogy mélységét megmérje,
a hajócska hirtelen süllyedni kezdett, és hang
harsant fel és visszhangzott asziklafalról :
"Vissza, azonnal vissza ,.. Igy jár az, aki az
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Isten mérhetetlenségét kutatni akarná. És én?
Én hová legyek az én csepp, mulandó, kicsi
életemmel?

Isten végtelenűl szép, Mikor már bealko
nyodott. egyszercsak még valami megvillan
nyugaton. A leáldozó nap utolsó, elkésett su
gara verődött vissza valami ablaküvegben. Mit
szólnál ahhoz, ha valaki ebből a kis vil
lódzásból akarná megismerni a teljes fényében
delelő nyári napot? Igy tenne az, aki a rnu
landó világ szépségeiböl - pedig van ám itt is
tengernyi szép - Isten szépségére akarna kö
vetkeztetni.

Mikor Dante a Paradiso-ban Szüz Máriához
ér, csak annyit tud mondani:

És láttam e játéknak és daloknak
tüzében olyan szépséget kacagni,
hogy a szentek szemei lelragyogtak.
S ha nyelvem annyi kincset bírna adni,
mint képzeletem: még akkor sem mernék
legkisebb festés ébe belekapni ...

Pedig Mária is még csak teremtett szépség,
akit Isten szépsége végtelenül felülmúl. Mikor
Istenhez jutott a költökirály, őszintén bevallja:

Látásomat hiába
vágvom leírni: gyönge lesz az ember
szava rá, és emlékezete kába ...

(Dante-Babits.)

Kérdjem ezek után: Isten és én?
És ezt az összehasonlítást az egész életben,

söt az egész örökkévalóságban folytathatnók
a nélkül, hogya végét érnök. "Vaj jon igaza
lehetne-e az embernek Istennel szemben?"
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3. MtG CSAK EGY.Kn KtRDtSI

Isten maga a szeniség, tisztaság, akiből nem
áradhat egyéb, mint szent és tiszta. És én?
Mi vagyok én? Szent Ignác szerint seb, fekély!

Talán túlzás? Lássuk! Az Irás azt mondja:
"A jó ember az ő szívének jó kincséből jót hoz
elő l"

És én szívem kincseiből mit hozok elő?
Aranyat, tömjént és mirhát? Aranyat, szerete
tet, de tisztát? Tömjént? Gondolj lanyha,
szárnyszegett imádra, a földi lapályokon ter
jengő áhítatodra. Mirhát? önmegtagadást? Min
denben? Mindíg? Minél nagyobbat? Ahogy
Szent Ignác szabálya előírja?"

Szent Pál szerint: "Mi Krisztus jó illata
vagyunk.!" Mit mondanak ehhez szerénységem,
szavaim, arcom, magatartásom ? Érzik-e rajtam
a természetfeletti gondolkodásmód, érzület, ke
resztényi (szerzetesi) méltóság? Vagyok-e "élet
illata az életre"? Vagy inkább "a halál illata
a halálra"?'·

Végezetül Isten maga a független szabadság,
aki mégis úgy vigyáz reám, mintha a boldog
sága függne az üdvösségemtől. Én pedig maga
a függés vagyok, aki mégis fészkelődöm a haj
szálon, amely a pokol felett tart és lanyhasá
gommal kockáztatom az ő kegyelmét irántam ...

Beszélgetés az Úrral. Csodálkozom végte
len jóságán, irgalmán, hogy bár látja az én
mérhetetlen gyarlóságomat és semmiségemet.
mégis oly kegyesen bánik velem. Főleg meg
köszönöm itt neki, hogy eddig megóvott azok
tól a veszélyes kísértésektől, amelyekben annyi
tisztaság, hivatás és üdvösség szenved hajó
tőrést. Igyekszem az ilyen kísértésekre fel-
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készülni, kérve és ígérve az éberséget. Ami
pedig a multat illeti, mi volna egyéb hátra,
mint hogy gyermekded bizalommal kérjem
Isten bocsánatát: "Bocsásd meg a mi vétke
Inket]'?'

• l Mt. 6, 12. - 2 Ez. 16, 52. - 3 V. Ö. I Tim.
1, 17. - • Jób 9, 20. - e Róm. 9, 20. - • Bölcs.
11, 23. - t Lk. 6, 45. - " V. ö. 12. szab. - • II Kor.
2, 15. - 10 U. o. - 11 Mt. 6, 12.
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PÜNKÖSD UTÁHI XI. VASÁRNAPOT KÖVETO HÉT

XXXII

AZ ÚR IMÁDSÁGA VI

SZERDA

.BOCSÁSD MEG NEKÜNK A MI VtTllEIIlKET, MIKtPEN MI IS
MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VlTETTfKNEK·1 D)

Első előgyakorlat a fenti szőveg.

Második előgyakorlat. Lehet a jelenet, amelyet
Granadai Szent Lajos beszél el. Boldog Avila János
szentbeszédet mond Montílában. És mik or azt fej
tegeti, hogy Istent az ember milyen gonoszságokkal
bántja, így kiált fel: "Szomorkodjatok ezen egek!"
Es ezt olyan megható erővel mondta, hogy úgy
látszék, mintha a templom falai is megrendülnének
és recsegnének ablakai.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
ébresszen bennem mélységes és életjobbítást gyü
mölcsöző bűnbánatot.

1. • ÖNLELKtT GYŰLÖLI, KI A
GONOSZSÁGOT SZERETI·2

Aki a végtelen Hatalommal és Tekintéllyel
szembeszáll, világos, hogy az árát drágán meg
adja. Pedig így tesz a bűnös. Maga lássa, ha
nem az isteni irgalom kitárt karja közé, hanem
a bosszuló igazságosságnak fegyverébe rohan.
Ha valaki nyilt szemmel fejével a falnak megy,
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ezt bizonnyal nem a fal, hanem ő maga bánja
meg. Igaz ugyan, hogy Isten így is eléri cél
ját, s megdicsőíti magát, de nem jóságos irgal
mát, - amint elsősorban szeretné - hanem
végtelen igazságosságát. A régi keresztény
művészet a csúcsíves építkezésnél szívesen
alkalmazta a gonoszlelket ábrázoló sárkányo
kat és egyéb szörnyalakokat. Oszlopokat tar
tanak, avagy a tetőről aláfolyó vizet okádják.
Ezzel azt akarta kifejezni, hogy: ..Neked szol
gál rninden l'" Még az ördögök és kárhozottak
is, örök kinjukkal hirdetve, hogy: ..Igazságos
vagy Uram, és ítéleted igaz".'

Minden halálos bűnnel az ember már jogilag
elkárhozott. Olyan mérhetetlen mély árokba
ugrott, amelyből önerejével nincs szabadulás.
A boldogító végcélt. amelyet pedig feltétlenül
el kell érnie, ha magát cseppet is szereti,
magára nézve lehetetlenné tette, ami a leg
nagyobb erkölcstelenség. Lesz-e megtérésére
még idő s kegyelem, ki tudná megmondani? A
bűnös jogilag már az őrdögé, a kárhozat fia .
..önlelkét gyűlöli, ki a gonoszságot szereti ."·'

2. .EZZEL FIZETSZ AZ ÚRNAK 1"6

A gyermek felemelheti kezét atyja, édes
anyja ellen. Megteheti. mert szabad. Ó! de el
feledi, hogy ki ellen lázad. Az ellen, aki őt
annyira szerette, még életénél is jobban. Aki
virrasztott betegágya mellett, táplálta, nevelte,
még ha kellett, a saját ajkától is elvonva a
kenyeret. Azt a kezet emeli fel, amelyet az
édesanya kicsi korában talán annyiszor ciró
gatott, csókolgatott. Milyen rút hálátlanság.

Halvány képe ez a bűnnek. Mit tett veled
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Isten? Mit köszönhetsz neki? A kéz, amelyet
ellene felemelsz, az ő ajándéka. Ugyancsak az
ajk, a nyelv, az ész, a szív, a test, a lélek az
ő adományai. És íme, mire használod azokat?
Hogy sértsed jótevődet. Ezt nagyon jól tudja,
érzi Isten. Hiszen azért kérdi: "Ezzel fizetsz
az Úrnak? Balga és esztelen nép! Nem atyád
Ö neked, ki magáévá tett téged, alkotott és
teremtett.'''

1776-ban egyik novemberi estén Varvich
grófságnak csaknem valamennyi előkelösége
Lady Burg Fanninál gyülekezett, hogy dr. John
son orvost ünnepelje, aki akkorában hírnevé
vel szinte az egész világot betöltötte.

De az orvos csak nem jön. A vendégek
már-már oszladozni kezdenek. Végre-valahára
megérkezik Johnson. De Istenem! mily álla
potban?! A novemberi hideg esővíz átitatta
ruháját s csorog a fejéről. Bocsánatot kér és
így menti magát: "Hölgyeim, Uraim! Elfeled
tem, hogy ma november 21-e van." A vendégek
meglepődve néznek egymásra. Johnson foly
tatja: "Akkor is ilyen idő volt. Hullott a havas
eső. Boldogult atyám így szólt hozzám: Fiam,
rosszul érzem magam, kérlek, menj ki a val
stalli vásárra, s árusítsd a könyveket a bódé
ban. És én, Nagyságos Asszonyaim, meg tagad
tam ezt tőle. Atyám ismét kérni kezdett. De
csak gondold meg fiam! Látod, én rosszul va
gyok, szegények vagyunk ... De én, a büszke
ismereteimre, amelyeket atyámnak köszönhe
tek, kívánságát megtagadtam. Igen, megtagad
tam. Erre atyám ment ki a vásárra és a hely
színen belehalt... Azóta elmúlt 40 esztendő.
És én minden évben november 21-én gyalog,
étlen-szomjan, hajadon fővel zarándokolok
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Lichtíieldbe, ahol atyám 30 éven át árult a
bódéjában. hogy minket fenntartson. ts bele
halt. Én pedig nem tudok meghalni. Késő
már! Ó, igen, már késő!" A vendégek mind
zokogtak.

Lesz talán még idő, mikor a te szívedben
is felébred a késői hála a megfeszített űdvö
zítö iránt, aki esedezve kér szederjes ajkával,
hogy állj oda a te érdekedben és az ő kedvéért
az erényesség, a tisztaság, a kötelességtudás
keresztje alá. Mondj ellent a csábító bűnnek,
a kevélységnek. érzékiségnek ... Igeni de ak
kor úgy lehet, már késő lesz a bánat ...

3. "AZ lUT SZERZOllT MEGÖLTlTEK"S

Minden súlyos bűn voltaképen istengyilkos
ság.

a) Először is azért, mert valóban Krisztus
halálának volt okozója. Mindenki, ha csak
egyszer is vétkezett, elmondhatja a kereszt
alatt:

Én csináltam a keresztet és tövisböl koronát.
Ostoroztam gyenge tested. Oldalad én szúrtam át.

Mikor Liguori Szerit Alfonz Istennek egyik
megtévedt szolgáját magához hivatta, a kű
szöbre tette a feszületet. S mikor a szeren
csétlen pap nem akart rálépni, a Szent így
szólt hozzá: "Mit félsz egyszerre a feszü
letre gázolni? Hiszen te ezt már annyira meg
szoktad, mikor méltatlanul mutatod be a szent
misét, szolgáltatod ki a szentségeket" . .. A
méltatlan áldozók, a bűnben fetrengő kereszté
nyek vajjon nem taposnak-e szintén Krisztus
nak értük kiontott vérébe ?
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"Mert ismét megfeszítik - amennyiben
rajtuk áll - Isten Fiát, és csúfot űznek belőle."

Mikor a helytartó azt követeli Telltől, hogy
fia fejéről az almát lelője, mindazok, akik csak
látják, hallják, - a költő szerint - felkiálta
nak:

"Nem hallod, hogy morajlik a mélység, hogy
ordít az örvény? Még sohasem tombolt így a
szakadék! Saját gyermeke fejére célozni! Ezt
még atyától nem követelték ...

Ó! én nem csodálkoznám, ha a sziklák a
tóba omlanának, ha azok a csúcsok, azok a
jégtornyok. amelyek a teremtés napja óta még
meg nem olvadtak, magas ormaikról a mély
ségbe folynának, a hegyek megrepednének.
minden szakadék beornianék s új vízözön
nyelné el minden élők lakóhelyét." (Schiller:
Tell V.)

S vajjon a bűn nem röpít-e nyilat Jézusnak
nem fejére, hanem Szívébe?

1812-ben az orosz hómezőkön francia sebe
sült fekszik. Úgy szeretett volna még élni.
Miért is kezét vérébe mártva, így nyujtja azt
a vad kozák felé, de nem volt irgalom. És aki
halálos bűnt követ el, talán irgalmasabb?

b) De istengyilkosság a bűn azért is, mert
a bűnösben, amikor halálosan vétkezik, vala
hogyan leplezetten él a titkos vágy, bárcsak
Isten ne léteznék. Hiszen Isten ott áll pokla
val, amelytől mindenki retteg, ha megőrzött
szívében még egy csepp hitet. EI tehát azzal
az Istennel, aki örök tűzzel fenyeget! És a
bűnös le is taszitaná őt trónjáról, el is tenné
őt láb alól, ha tőle függne. Ne legyen, aki tiltja
a vétket, amelybe halálosan szerelmes! A
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súlyos bűn tehát Istent a létében támadja meg.
Innen van, hogy Isten a bűnt annyira gyűlöli,
mint amennyire önmagát, a Végtelen jót,
szükségképen szereti, vagyis végtelenü!!

Ime a bűn szörnyű mérge l Szomorkodjatok
felette egek!

A beszélgetést ezúttal tartsuk talán a fáj
dalmas Anyával. Ott ül a kereszt tövében
Krisztus anyja a szimbolikus 7 tőrrel szívé
ben. Hány könnye hull a vértől, köpésektől
mocskolt, szétrnarcangolt isteni testre.

Térdelj oda melléje és besz élgess vele.
Részvéttel kérdezd meg, ki okozta neki ezt a
nagy kínt, az omló könnyeket?

Gyermekem! sírok, feleli a Szent Szűz, mert
Fiamat a bünösök kivégezték. Aztán szelíd
szemrehányással így folytatja:

Nézd e fej et, hány tövisszúrás sebezte meg!
Ezek a te rossz, kevély és nem tiszta gondo
lataidnak művei,

Nézd a lezárt szemeket! Szemeddel elköve
tett vétkeid ennek okozói.

Nézd a kezet, lábat! Ezek a te gonosztet
teidet bűnhödik.

Nézd az epétöl, szomjúságtól gyötrött, ki
száradt szájat, nyelvet! ... mert te mértéktelen
voltál és nyelved re nem vigyáztál ...

Nézd a mezítelenséget! ... mert te nem vol-
tál szemérmes ...

Bánkódjál, de egyben vigasztalódjál. Mert
aki téged így szeretett, az a Szív rejteget szá
modra bocsánatot és könyörületet.

Én pedig miután lélekben jól kisírtam ma
gam ott a Kálvárián, buzgón elmondom:
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"Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen
rni is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek l?"

, Mt. 6, 12. - ' 10. zsolt. 6. - 3 118. zsolt. 91.
- • 118. zsolt. 137. -' 10. zsolt. 6. - 6 Deut. 32, 6.
- ' U. o. - • Ap. csel. 3, 15. - • Zsid. 6, 6.
- 70 Mt. 6, 12.
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PÜNKÖSD UTÁNI XI. VASÁRNAPOT KÖVETO HiT CSÜTÖRTÖK

XXXIII

AZ ÚR IMÁDSÁGA VI

"BOCSÁSD MEG NEKÜNK A MI VlTKfINKET. MIdpEN MI IS
MEGBOCSÁTUIlK AZ ELLENÜNK VlTETTEKNEK"1 E)

Első előgyakorlat a fenti szőveg.

Második előgyakorlat. Elgondolom a jelenetet,
amelyet Urunk az ir~almas szamaritánus példa
beszédében elmond. A szerencsétlen sebesült jel
képezheti a bocsánatos bünökkel terhelt lelket.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, ho~y
minden vétek és í~y a bocsánatos bün iszonyát
is ébrentartsa és fokozza bennem.

l. A BOCSÁNATOS BON llNYEGE. TEllMlSZfTE

A bocsánatos bűnnel szemben tanúsított
magatartásunkon fordul meg, vajjon elérjük-e
a keresztény tökéletességet. A bocsánatos bűn,
mondhatnók, a vízválasztó a tökéletességre
komolyan törekvő és lanyha lelkek közt. A
buzgó lélek mitsem akar tudni a legkisebb
bűnről sem, a lanyhából viszont hiányzik az
energia a bocsánatos vétkek elkerülésére. Igy
aztán beéri középszerüséggel, s megelégszik
azzal, hogy Isten csak félig legyen vele meg
elégedve.
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Mindenekelótt tisztázzuk a fogalmakat.
Mindjárt előrebocsátjuk, hogy már maga a

"bocsánatos bűn" elnevezés nem éppen szeren
esés. Nem azért nevezünk valamely bűnt "bo
csánatos"-nak, mert Isten azt megbocsátja.
Ilyen értelemben minden bűn, még a halálos
bűn is bocsánatos. Hanem azért, mert annak
bocsánatát szűkségképen - legalábbis a tisz
títóhely kűszöbén - elnyerjük.

A bocsánatos bűn is tehát valóságos bűn.
S ha Szent Tamás nem is nevezi annak, ez
csak azt jelenti, hogy még nem az a befejezett
bűn, amely "ha végbevitetik. halált okoz".' A
bocsánatos bűn ugyanis még nem üt el a vég
céltól, de mellékvágányra terel. Éppen úgy
tesz a bocsánatosan vétkes, mint a gyermek,
aki elmegy ugyan oda, ahova küldik, de út
közben egyet csavarog.

De azért a bocsánatos bűn is igazi bűn,
amely Isten nemtetszését és büntetését vonja
magára.

Hogy nem halálos valamely bűn, hanem
csak bocsánatos, onnan van, mert vagy az
anyaga kevésbbé jelentékeny, vagyis nem vág
jelentékenyen bele az Istentől megállapított
világrendbe, vagy azért, mert ha anyaga eset
leg súlyos is, de nem követjük el azt teljes
beleegvezéssel, teljes tudattal és akarattal.

Ebből mindjárt világos, hogya bocsánatos
bűn kétféle. Van teljes beleegvezéssel elkö
vetett, amely csak azért nem halálos, rnert
anyaga csekély, és van olyan, amelyben akár
mekkora anyagról legyen is szó, értelmünk és
akaratunk tevékenysége emberi gyarlóságból,
meggondolatlanságból. elhamarkodásból vagy
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egyéb gátló körülmény folytán nem tökéletes,
hiányos.

Ez utóbbiak a gyarlóságból elkövetett hi
bák, amelyektől ebben az életben nem lehe
tünk teljesen mentesek. Csak az áldott Isten
anya volt azoktól egészen szabad. Bizonnyal
ezekről beszél az Irás: mikor azt mondja, hogy
"az igaz is hétszer esik (azt nem állítja, hogy
napjában!), de felkel".' és az Apostol: "Mind
nyájan sokban hibázunk."

Ne is aggódjunk tehát túlságosan miattuk.
Szalézi Szent Ferenc így ír róluk: "Kedves
Nővérem, tudnia kell önnek ezeket a kis hibá
kat az ön tulajdon szívének megbocsátania.
Ezek nem hűtlenségek, hanem gyengeségek.
Miért is ezeket szelíden és nyugodtan kell
javítania s miattuk nem felindulnia." Az effajta
botlásokra célozva mondja bizonnyal B. Colom
biere atya: "Örülök, ha hibáztam, mert így
alkalmat adtam az Úr Jézusnak, hogy legked
vesebb passzióját, ami a bocsátás, velem szem
ben gyakorolja."

Kis Szent Teréz pedig megjegyzi, hogy Isten
nem minden hibáért haragszik. Veszély csak
akkor volna, ha az ember az effajta hibákat
már semmibe sem venné és elhanyagolná. De
ilyenkor voltaképen már a másikfajta bocsá
natos bünökhöz tartoznának, amelyekről most
elmélkedünk. Ezek azok a vétkek, amelyeket
az ember többnyire már szokásosan elkövet,
vagy azért, mert nem tartja azokat jelenté
kenyeknek, vagy azért, mert szereti őket ren
detlen vonzalom folytán, amelyet legyőzni
nincsen kedve, bátorsága.

A bocsánatos bűntől meg kell különböz-
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tetni a tökéletlenségeket. Tökéletlenségnek azt
nevezzük, mikor nem parancsot, hanem ta
nácsot sértünk. PL nem hallgatunk az isteni
sugalmakra, elmulasztjuk az erénynek, az ön
megtagadásnak alkalmait, a nagyobb helyett
a kisebb jót választjuk stb.

Tökéletlenség továbbá minden szándékta
lan hiba, pl. szándéktalan szórakozottság az
imában. Aki a tökéletlenségekkel egyáltalában
nem törődik, abból szent sohasem lesz. A töké
letlenség nem anyaga ugyan a gyónásnak, de
igenis anyaga lehet a lelki vezetésnek, miért is a
gyónásba haszonnal belefoglalható.

2. MUlt ITÉl ISTEN A BOCSÁNATOS BONROll

Néhány példa:
Isten megparancsolja Mózesnek, hogy a

szomjas népnek a sziklából forrást fakasszon.'
A Próféta vesszejével ráüt tehát a sziklára, de

víz nem mutatkozik. Megszállja bizonyos át
menő kétely, türelmetlenség s bizalmatlanság.
És íme, Isten mivel bünteti ezt a bizonnyal
bocsánatos bünt? Megdorgálja Mózest és ki
hirdeti előtte, hogy vétke miatt nem léphet
be a békének és boldogságnak arra a földjére,
amelyet népének megígért. Meghal, mielőtt
annak határát átlépné.

Tehát egész életmüve, amelyért annyit fá
radt, áldozott, saját személyére megsemmisül.
Az Úr megmutatja neki Nébó hegyéről a szép
országot, felcsiholja benne az epesztő vágyat,
hogy annak tüzében ez a nagy lélek megtisz
tuljon. Aztán meghalt és megtért népéhez.

Másik példa: Dávid hatalma tetőfokán
megfeledkezve, hogy Isten őt nyája rnellöl
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emelte fel a királyi trónra, csupa hiú tetszel
gésbői megszámláltatja népét. Három büntetés
kőzt választhat: dögvész, háború és éhínség
közt. Dávid az elsőt választja, valőszínüleg
azért, hogy így személyesen is vezekeljen. És
íme, a döghalál népéből 70 ezret ragad el.

Harmadik eset. Fényes menetben, hallatlan
pompával vitték a frigyszekrényt Aminadab
házából Jeruzsálembe. Maga Dávid 30 ezer
ragyogó fegyverzetü vitéz élén alkotja a dísz
kíséretet. Menet közben kirúgnak a szekér elé
fogott ökrök és a frigyszekrény meginog. Oza
hirtelen odakap és egyszerű lévita létére meg
érinti az ószövetség szentségházát. Mintha
villám sujtotta volna, nyomban holtan rogy
össze.

"Megfélemlék Dávid az Úrtól azon a na
pon" - mondja az Irás.

Ó! Bár ez a szent félelem elfogna minket
és visszatartana még a legkisebb bűntől is.

A Szentatyák a felsorolt esetekben bocsá
natos bűnöket látnak, de rnindjárt hozzátehet
jük vigasztalásul, hogy ugyanazon Szentatyák
véleménye szerint azért sujtott le az Úr egye
sekre itt a földön oly félelmetes en, hogy aztán
odaát irántuk annál irgalmasabb lehessen.

Odaát pedig a másvilágon a bocsánatos
bün a tisztítóhelyen bünhödik.

A hivatalos kinyilatkoztatás a purgatórium
ról nagyon szűkszavú, de magánrevelációk
annál színesebben festik le.

Génuai Szent Katalin, a tisztitóhely nagy
teológája pl. így ír róla: "A tisztuló lelkek oly
gyötrelmeket szenvednek, hogy azok leírására
az emberi nyelv képtelen. Az értelem még
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halvány fogalmat sem alkothat róluk, ha csak
Isten kegyelme meg nem ismerteti azokat
vele." A büntetés súlypontja az Isten utáni
szomj, amely itt égetőbb,mint a földön bármely
szent lélekben. A szenvedő lelkek aztán csak
nem mindíg lángokban jelennek meg. Vajjon
csupán jelkép-e ez?

Nyilatkozataik megdöbbentök. Egy erényes
szerzetes halála után megielenve valakinek,
állítólag így nyilatkozott: "Senki sem hiszi,
senki sem hiszi, hogy milyen alaposan ítél
Isten és milyen szigorral büntet" ...

Beszélgetés az Úrral. Nagy, magasztos fo
galmat alkotok Istennek végtelen szentségéröl,
alázatosan kérek tőle bocsánatot. "Bocsásd
meg a mi vétkeinket!" A jövőre nézve pedig:
"Szegezd át félelmeddel testemet, hogy ítéle
teidtől rettegjek l"

J ófeltételem lehet egyik hibám alaposabb
ellenőrzése és gondosabb kerülése.

l Mt. 1, 12. - ' Jak. 1, 15. - J V. ö. Péld.
24, 16. -- • Jak. 3, 7. -- ' Num. 20, 7-13. 
• II Kir. 6, 9. - ' 118. zsolt. 120.
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XXXIV

AZ ÚR IMÁDSÁGA VI

PÉNTEK

"BOCSÁSD MEG NEKDNK A MI VÉTKEINKET, MIKlpEN MI IS
IolEGBOCSÁIUNK AZ ELLEHDHK VÉTETTEKNEK"I f)

E/Ől1yakor/atok, mint az előző elmélkedés
ben.

1. A MI BOCSÁNATOS VÉTKEINK

Miután Náthán próféta Dávid királyt egy
költött ember ellen, aki roppant igazságtalan
ságot cselekedett, "igen nagy haragra gerjesz
tette", most már egyenesen el1ene fordítja az
ige fegyverét, kijelentve: "Te vagy (volta
képen) az az ember!'" Igy vagyok én is, mikor
a bocsánatos bűnről elmélkedem.

Már gyermekkoromban sem voltam ment
a bocsánatos bűnöktől, sőt bizonnyal ezekkel
kezdtem Istenemet, életem Ajándékozóját sér
tegetni.

Elizeust "kis gyermekek csúíolgatták", ko
pasznak nevezve őt. "S íme, két medve 42-t
széttép közülük. "J Tiszteletreméltó Bustói
Bernardin, tudós és szentéletű szerzetes írja
kisőccséröl, aki ártatlan élet után 8 éves korá
ban halt meg. hogya reggeli és esti ima szó-
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rakozott végzése miatt a tisztítóhelyen volt
kénytelen vezekelni. Gyakran lehetett hallani,
amint abban a szobában, amelyben ezeket a
hibákat elkövette, mély áhítattal a Miatyán
kot, üdvözlégyet és Hiszekegyet rebegte.

A korral együtt bizonnyal a bocsánatos
büneim is izmosodtak, nőttön-nőttek. Gondol
junk egyik-másikra kissé részletesebben, ame
lyek talán hűséges, de szomorú élettársakká
szegödtek.

al Ilyen lehet pl. a hazugság, amely magá
ban véve ugyan mindíg bocsánatos bün, de
lehet nagy erkölcsi vagy anyagi kárnak oko
zója.

Hazudni soha, semmi címen sem szabad.
A hazugság ugyanis ellenkezik Isten igazsá
gával, a céllal, amelyért Isten a nyelvet adta,
csökkenti a közbizalmat. amely a társadalmi
együttélésnek alapja. Miért is "Isten Ryülöli
a hamis nyelvet". • Szigorral bünteti. Giézit,
Elizeus szolgáját poklossággal,' Ananiást és
feleségét, Zafirát egy-egy hazugságért halállal
fenyítette."

Mikor Avellinói Szent András mint ügyvéd
tárgyalás közben füllentett és később szemébe
akadt az Irás szava: "A hazug száj megöli a
lelket",' annyira megborzadt a bocsánatos
vétkétöl, hogy lemondott erről az elég veszé
lyes pályáról, Istennek szentelte életét és
szentté lett.

Azért ígérjük meg Istennek, hogy sem
érdekesség kereséséből, sem azért, hogy ma
gunkat vagy másokat mentsünk, sem hiúság
ból nem térünk el az igazságtól.
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Mondjuk Jóbbal: "Amíg lélekzet van ben
nem, nyelvem nem kohol hamisságot."

Kövessük az édes üdvözítő utasítását:
"Legyen pedig a ti beszédetek: "igen, igen,

"'nem, nem.
Orvosság: Ha füllentettél, nyomban iga

zítsd helyre. Nevezd meg a gyermeket a maga
nevén a szentgyónásban.

b) Igen gyakori bocsánatos bűn a kisebb
jelentőségű megszólás vagy rágalom (mert ha
nagy erkölcsi, becsületbeli kárt okozunk vele,
akkor halálosan vétkezhetünk).

Miért is a Bölcs szívünkre köti: "Kerítsd
el füledet tövis sövénnyel, és ne hallgass a
gonosz nyelvre, készíts szádra ajtót és re
teszt l?"

Szent Agoston ebédlője falára íratta:
"Quisquis amat dictis absentium rodere vitam,
Hane mensam iridignarn noverit esse sibi,"
"Aki szereti a távollevőt kikezdeni,
Tudja meg, hogy méltatlan ennél az asztalnál

ülni."
Ha valaki mégis ilyenbe kapott, a szent

püspök csak a falra mutatott és a megszólaló
elhallgatott.

c) Gyakori hiba még a tökéletességre
törekvőknél is a megtűrt vagy becézett érzé
kiség.

Érzéki lények vagyunk. Vigyáznunk kell,
nehogy a láng kicsapjon szívünk megszentelt
tűzhelyéről. Óvakodnunk kell, nehogy még a
lelki bizalom s szeretet is, a vérből felszálló
füsttől megkormosodjék. Oly gyengék va
gyunk, hogy még a lelki szépség és erény is
veszélyt jelenthet számunkra.

281



Alacoque Szent Margitot a legmagasabb
tökéletesség vágya hozta a zárdába. De mégis
egyik társnője iránt érzelmi vonzódását meg
tűrte szívében. Jézus tudtára adja, hogy ez
a rendetlen ragaszkodás fájdalmat okoz isteni
Szívének, amelyegyedűl akar uralkodni je
gyese szívén. Margit hónapokig kűzd, míg
sikerűlt a győzelmet kevésbbé rendezett érzel
mein kivívnia. Utána Jézus elhalmozza viga
szával és beavatja Szíve titkaiba.

N. Szent Teréznek élete delén megmutatja
az Úr a pokolban azt a helyet, ahova őt gyen
géd érzelme unokafivére után lassankint jut
tatja, ha azt lelkéből gyökeresen ki nem sza
kítja."

Szent Pál mondja: "Ne hagyjatok helyet
az ördögnek!'!" Főleg ebben a pontban ne,
ahol legnehezebb a határvonalat a halálos és
bocsánatos bűn közt megállapítani. Talán
éppen erre gondolt az Úr, amikor Alacoque
Szent Margit előtt a neki odaadott szívek
hűtelenségéről panaszkodik és a trienti szent
zsinat, mikor hangsúlyozza, hogy az Istennek
szentelt személyek "a kis bűnöket is, amelyek
bennük nagyok, nagyon kerüljék".

2. A BOCSÁllATOS BOIl ÁLTAL OKOZOTT KÁROK

al A bocsánatos bűn lelki számadásunkban
mindíg "deficitet", hiányt, adósságot jelent,
amelyet az utolsó fillérig le kell fizetnünk."

b] A sok "deficit" aztán eladósodással és
ígyelszegényedéssel jár, mert egyúttal a be
vételt, vagyis az érdemszerzést is kevesbíti.
Hiszen az érdemszerzés tudvalevőleg nagyon
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függ a buzgóságtól, vagyis a szeretettől, amely
lyel cselekedeteinket végrehajt juk.

Amde a bocsánatos bűn éppen a szeretet
ellen irányul s annak lassan, de biztosan ölő
mérge, Minden bocsánatos bűn ugyanis enged
mény valamely rendetlen hajlamnak, amely
feltolakszik s erősbödik az isteni szeretet
rovására.

A kisebb szeretettel végrehajtott cseleke
detek pedig csak másodrendüek, kevésbbé
értékesek. Kiterjed ez az egész lelki életre,
ideszámítva a szentségek felvételét is. Már
ezek sem hozzák meg azokat a gyümölcsöket,
amelyeket jobb diszpozíció mellett hoznának.

c) A megszentelö malasztot ugyan a bo
csánatos bűn nem érinti, nem fogyasztja, de
a segítő kegyelmeket gyéríti. kevesbíti. "Amily
mértékkel (Istennek) mértek, visszamérnek
nektek.'?'

A szeretetben megfogyatkozott, kisebb
sértésekkel nemigen törődő lélek Isten előtt
lassankint hitelvesztett lesz és már nem tud
hatni Isten szívére. Ennek megint az a követ
kezménye, hogy Isten nem előzi meg gyengéd
figyelmével a heves kísértéseket és nem siet
az azokkal birkózó lélek segítségére. Mily
óriási nagy tehát a bukás veszélye. Annál
is inkább, mert a szeretet lelkét, Istent már
csak nagyon gyéren belehelő lélek olyan, mint
a tüdőbeteg. Nagyon le van gyengülve. Na
gyobb szél ledönti a lábáról.

d) A lélek lényeges szépsége sem csökken
a bocsánatos bűn folytán. Hiszen ez a még
meglevő megszentelö malasztban gyökerezik.
Igy tehá t Isten még nagyon szereti a lelket.
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de a sok gyengédtelenséget és figyelmetlen
séget kezdi mégis megsokalni, Hovatovább
bekövetkezik az az állapot, amelyről az Úr
így nyilatkozik: "Bár hideg volnál, vagy melegl
De mivel langyos vagy és sem hideg, sem
meleg, kezdelek téged kivetni számból!'!"

3. MIT MONDANAK A SZENTEK I

Genuai Szent Katalin így nyilatkozik:
"Istenem! Inkább bevetném magam - ha a
szűkség úgy kívánná - a lángtenger rnélysé
gébe, csakhogy a legcsekélyebb bűntől is el
menekülhessek. És ha ebből a lángtengerből
csak bűn árán szabadulhatnék, még inkább
benne maradnék az egész örökkévalóságon
át."

Midőn Szienai Szent Katalin elragadtatá
sában a kegyelemben levő lélek szépségét s
a bűnben rejlő rútságot szemlélte, így nyilat
kozott: "Ha a természettől fogva halhatatlan
léleknek lehetséges volna meghalnia, szépsé
gét elhomályosító egyetlen bocsánatos bűnnek
látása elég volna, hogy elpusztítsa,"

Ars Szent Plébánosa szobájába lépve, lám
pát akar gyujtani. Tévedésből ehhez nagy
értékű bankjegyet használ, amelyet egy ada
kozó hagyott az asztalán valami jótékony
célra. Munkatársa, akinek az esetet elbeszélte,
felkiáltott: De rninő szerencsétlenség I "Sokkal
kisebb, - mondja erre a Szent - mint egyet
len bocsánatos bűn,"

Az effajta nyilatkozatokat szinte vég nélkül
folytathatnók.

A tanulság valamennyiből ugyanaz, amit
N, Szent Teréz a következő ielszóba foglalt:
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"Isten örizzen meg bennünket minden tuda
tos büntöl, bármily csekély legyen is az!"

Beszélgetés az Úrral. kérve, hogy az Ö isteni
igéje: "Bocsásd meg a mi vétkeinket!" - oly
mély benyomást tegyen a lelkemre, hogy azt
soha semmi onnan kitörölni ne tudja. S ha majd
a Miatyánkot mondom, felsírjon lelkemben a
bánat és megszilárduljon a szándék és a jó
akarat: "Soha semmi bűnt!"

, Mt. 6, 12. - 'II Kir. 12, 7. -' V. ö.
IV Kir. 2, 23-24. - • Péld. 8, 13. - ' IV Kir.
5, 27. - • Ap. csel. 5. - 7 Bölcs. 1, 11. _ 8 Jób
27, 3--4. - • Mt. 5, 2. - 1. Jézus, Sir. f. 28, 28.
- II Önéletrajz 32. f. - 12 Ef. 4, 27. - ra V. ö.
Mt. 5, 26. - " Mt. 7, 2. - " Jel. k. 3, 16.
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XXXV

AZ ÚR IMÁDSÁGA VI

"BOCSÁSD MEG IlEKUIlK A MI VtTKEIIlKET, MIKtPEIl MI IS
MEGBOCSÁTUIlK AZ HUllUNK VtTEtTEKHEK"1 G)

Ennek az elmélkedésnek anyaga legyen imád
ság, hogy a bünt s annak okozóit, a rendetlen
hajlamot s a világ szellemét le tudjuk győzni. Mert
hiszen, amint eddigi tapasztalataink is bőségesen

meggyőzheltek, a saját gyenge emberi erőink erre
nem elégségesek.

Könyörögjünk tehát! Kihez? A teljes Szent
hárornsághoz. mert hiszen: "minden jó adomány és
minden tökéletes ajándék onnan felülről vagyon,
alászállva a világosságok Atyjától".'

Ámde a jelen világrendben nincs kegyelem
Jézus Kr isztus közvetitése nélkül. Mert "Egy az
Isten s egy a közvetítő is az Isten és az emberek
között: az ember Krisztus Jézus.""

Végül katolikus közhít. hogyaBoldogságos
Szűz számunkra minden malaszt közvetítöje. Az
esdeklest mindíg nála kezdjük, fokról-fokra az
Atyához felszállva. Ez az ima egyben még inkább
megismerteti a bünt s annak forrásait és felébreszti
a vágyat a lelki tisztulásra. Tehát jó elmélkedés is.

E/őgyakor/atnak vehetem a kálvária i jelenetet.
Kr isztus a keresztfán, amelynek tövében a fájdal
mas Anya. Felül a megnyílt égből alátekint a meny
nyeí Atya.
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l. IÖMYÖRGÖK, HOGY LEGYOZHESSfM
MAGAMBAN A BONT

"Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba rnen
vén, rablók közé került, akik kifosztották őt
és sebesre vervén, félholtan hagyták őt és el
távozának." Ime, az én esetem, az én törté
netem, bajom, bűnöm. Hányszor szereztem
magamnak apró kielégüléseket kisebb, na
gyobb bűnök árán. Igen! kielégítettem érzé
keimet, ínyemet, kívéncsiságomat, önszerete
temet, irígységemet, hiúságomat, féltékenysé
gemet. Hol vannak most már ezek a kicsinyes
kielégülések, örömök? "Eltávozának." De
nemcsak itthagytak ezek a rablók, hanem
"ki is fosztottak". Miből? Eddig is szegényes
kis erénykészletemből, régi, fínom lelkiisme
retességemböl, a jó ízböl, amelyet imáimban
tapasztaltam, a vágyból a tökéletesség után,
a természetfeletti gondolkodásmódból. "Se
besre vertek és félholtan hagytak" magamra.
Heti gyónásaim, lelkiismeretvizsgálataim alig
tudnak magamhoz téríteni kábultságomból.

Vegyem csak szívemre, mennyi kárt oko
zott nekem a bűnök rablóbandája ... De nem
csak nekem ártott, hanem a környezetemnek
is. Szúrós, szarkasztikus, kritikus megj egy·
zéseim hányat sebezhettek meg és tettek
szárnvszegetté. kedvetlenné, talán hosszú
időre

Ártottam annak a társulatnak, amelynek
esetleg tagja vagyok. Ártottam az emberek
előtt. Mert hiába! az emberek egyből vonnak
következtetést valamennyire. De ártottam
Isten előtt is. Mert valamiképen szolidárisak
vagyunk Isten szemében. Egynek életszentsége
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kegyelmet, egynek botránya, vétke nem tet
szést von le valamennyire. Igen] magunkra
vonhatjuk az isteni Felség nem tetszését 
mondja Loyolai Szent Ignác.

Ámde mit használ ismernem és beismernem
a bűnt, ha nem ébred bennem bánat és irtó
zat a bűn iránt? Honnan merítsem ezt? Magam
tól nem telik. Tehát imádkozom.

Ó Mária! Te ismered a bűnt, annál is
inkább, mert teljesen mentes vagy attól. Isme
red a tiszta szív és lélek éleslátásával. Ó Mária,
te ismered az én bűnömet. Bevallom előtted,
"Confiteor B. M. Virgini", "Gyónom a Bol
dogságos Szűz Máriának". Te tudod, mibe ke
rűlt a bűn neked és szent Fiadnak, Jézus
Krisztusnak. Eszközöld ki tehát Fiadtól, hogy
a bűnt megútáljam, úgy gyűlölj em, mintahogy
te útálod és gyűlölöd. üdvözlégy Mária. Ó
Jézus Krisztus! "Ki a mi bűneinket elviselted
testedben a Ián." Te ismered a bűnt, ismered
az én bűnömet is. Merthiszen az én hálátlan
ságom által okozott keservet Szíved nem egy
szer tapasztalta. Ó Jézus Krisztus I aki gyű
lölöd a bűnt, amennyire szereted az Atyát és
szeretsz engem! Isteni Közvetítö, add meg
nekem, hogy úgy útáljam, gyűlöljem a bűnt,
ahogy te, s ahogy Atyád útálja és gyűlöli azt.
Krisztus lelke, szentelj meg engem! ...

Ó teljes Szentháromság l Te ismered ki
merítöen s teljesen a bűnt s az én bűnömet,
amint ismered megsértett isteni Fenségedet.
Ki éppen oly végtelenűl gyűlölöd a bűnt, mint
amily végtelenűl szent vagy s vágyol engem
üdvözíteni, add, hogy a bűnt úgy útáljam és
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gyülöljem, ahogy teremtmény erre csak képes.
Miatyánk ...

2. kÖNYÖRGÖk, HOGY LEGYÖZHESSEM
MAGAMBAN A RENDETLENT

Vizsgáljuk, mustráljuk csak lelkünk szo
morú leltárát ebből a szempontból.

Rendetlen bennem mindaz, amire a rendet
len hajlam vezet, rábír.

Mennyi rendetlent találok magamban: gon
dolat- és érzésvilágomban. emlékeimben. áb
rándjaimban, a dolgok, személyek és esemé
nyek elbírálásában, reményben, félelemben,
örömben, vágyban, szornorúságban.

A teremtett dolgokat a végcélra kell vissza
vinnem, én pedig csakis ínyemre, kényelmemre,
kedvemre tekintek azok használatában. Élvezni
akarom azokat s nem célszerűen használni.

A sok rendetlenség életemet amegalázó
és siralomraméItó ellentmondások egész zűr
zavarává, káoszává teszi. "Látom a jobbat,
helyeslem is, és mégis a rosszabbat választom,
cselekszem." Ellentmondás jobb érzésem és
életem közt, életem és hivatásom közt.

Lehet-e ennyi ellentmondás közt tovább
élnem? Nem képmutatás-e így az én egész
életem? Annál is inkább, mert másoktól mit
követelek talán annyi sz igorral és kíméletlen
séggel! "Orvos, gyógyítsd tenmagadat l"

Ámde milyen gyengének érzem magamat
életem rendezésében! Hány jófe1tétel, lelki
gyakorlat stb. mondott már csődöl. Mit tehe
tek tehá t egyebet, mint hogy ismét csak vissza
térek az imához.

Ó Mária! Jézus Krisztus után a rendezett,
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egyenes, tiszta, következetes, őszinte léleknek
legszebb eszménye, mintája, aki éppen ezért
szent békében dicsőíted Istent, eszközöld ki,
hogy mélyen átérezzem élelem sok és nagy
rendetlenségét, és hogy attól irtózzam. üdvöz
légy Mária ...

Ó Jézus Krisztus! Tökéletes ember, maga a
következetesség, isteni harmónia. Add meg és
eszközöld ki nekem az Atyától. te nagy Köz
vetítő, hogy minden rendetlenségtől úgy irtóz
zam, mint te irtózol a jó rend és az irántam
való szeretetbő!. Krisztus lelke, szentelj meg
engem! ...

Ó teljes Szentháromság l akinek lényege a
jó rendnek egyetlen, örök norrnája, aki akarod,
hogy a rendhez én is önként alkalmazkodjam,
s igy bennem is rend, igazság és boldogság
honoljon, add, hogy a te szemeddel lássam
magamban a rendetlenséget és attól irtózzam.
Miatyánk ...

3. KÖNYÖRGÖK, HOGY LEGYOZHESSEM
MAGAMBAN A VILÁGOT

A világ alatt itt nem az emberiséget értjük
egyszerüen. Hanem, igen! rendszert, törvény
könyvet, szellemet, aztán nagy tömeget, az
emberiség legnagyobb hányadát, amely ezt a
törvénykönyvet tartja magáénak, s annak szel
leméhez igazodik.

Figyeljük csak meg a világ szellemét! Szent
János evangélista nagyszerűen meghatározza:
"Minden. ami a világon van, a test kívánsága,
a szemek kívánsága és az élet kevélysége."

Szóval a világ, mint rendszer, nem más,
mint a rendetlenség, amely már rendnek szá-
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mít, a rossz, amely jónak van már feltüntetve
s hirdetve. A bün ebben a rendszerben nem
bün többé, hanem természetjog, az ember
végzete, vagy legfeljebb kicsinység, mosolyra
indító gyengeség, amelyet elítélni túlszigorú
volna.

A világ mint szellem, romlott természetünk
haj lamainak törvényerőre emelése, a meg
testesült protestantizmus. Eszménye: "Necsak
használd, hanem élvezd ki a teremtményeket!"

Szerit Agoston is megmondja nála szekott
szellemességgel. hogy mi a világ: "Önszeretet
egészen az Isten megvetéséig."

Tanulmányozzam a világot. A tömegekben?
Nem! hanem magamban.

Hát bennem is volna még valami a világ
ból? Bezzeg van. Mert ahány bün vagy ren
detlenség van bennem, annyi engedmény a
világnak, annyi seb a papon, a szerzetesen
vagy a tökéletességre törekvő lelken. Jézus
Krisztus, mikor a tökéletességre az emberek
átlagából meghívott, voltaképen a világ elleni
harcra besorozott.

Amde maradtam-e, vagyok-e állandóan
zászlaja alatt? Nézzük csak!

A világ élvezetért él, hízeleg a testnek,
szereti a kényét-kedvét, tűrni, nélkülözni pedig
nem akar. És én?

A világ az érzékiség enyves vesszején ta
pad. És én ebben teljesen ártatlan vagyok?

A világ belebolondul a saját fejébe, vélemé
nyébe. És én?

A világ rátartós, érzékenykedő, igényeket
támasztó, engedetlen, forrongó. És én?

A világ féltékeny, kritikus, megszóló, És én?
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A világ szalad a "gloriola", "kis dicsöség
korona" után, kitünni, szerepelni vágyik. És
én? Ha mindezek után az Úr Jézus, a világnak
ez a nagy ellenlábasa, megkérdezné tölem,
mint egykor Józsue az Úr angyalától: "Hoz
zánk tartozol-e vagy az ellenséghez ?" Vajjon
mit tudnék öszintén válaszolni?

Talán azt, hogy én sem ide, sem oda nem
tartozom, vagy pedig egyszer ide, egyszer oda?

Majd Jézusnak vagyok tanítványa, majd
meg Lucifernek katedrájához járulok tanulni?

Pedig nem vagyok-e én: "Kiválasztott az
Isten evangéliumára? II, Mint ilyennek nem
csak az szól, amit Szent János mond: "Ne
szeressétek a világot"," hanem mint Szent
Ignác magát markánsan kifejezi, valósággal
irtóznom kellene töle. Hiszen a világ, ahogy rni
értjük, ellensége Istennek," az örök pogány
ság, atheizmus, tagadása Isten felségjogainak,
söt létének. Sok-e tehát és túlzás-e azt mon
dani, hogy valósággal irtóznom kell töle?

Ámde, amint a gyónásban akkor megbíz
ható a bánatból fakadó eröslogadás, ha az al
kalmak kerülésére is kiterjed, úgy bennem is
akkor öszinte a világgyülölet, ha praktikus.
Szóval mindaz ellen fel kell magamban lépnem
és küzdenem, amit csak a világ szeret és fel
karol, mégha egyébként közömbös dolgoknak
látszanának is azok, aminök a kényelemszere
tet, a bőség hajhászása, a dics- és becsvágy.

Amint valamit nem tisztán Istenért keresek,
szeretek, voltaképen ebben már a világ mal
mára hajtom magamban a vizet.

Hiszen nagyjában a jóakarat s szándék
megvan bennem. De jaj, mily nagy bennem a
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gyengeség és állhatatlanság! Hányszor kacsin
tok vissza a világra, amelynek pedig már a
keresztkútnál s aztán annyiszor, nevezetesen
a Iogadalornkor. felszenteléskor stb. ellent
mondottam.

Tehát megint csak az imához fordulok.
Ó Mária! aki már az angyali köszöntéskor

tündökölsz a világszeretettel ellenkezö eré
nyekben, aminő az alázatosság és tisztaság,
aki annál inkább ismered és elítéled a világot,
mert annak szelleme mégcsak meg sem kar
colta lelkedet, aki szívböl gyűlölöd a vilá
got, amely Fiadat a keresztre vitte, eszközöld
ki számomra is ezt a világgyülöletet, hogy a
világias szellemtől irtózzam és amennyire csak
apostoli hivatásommal megegyező, kerülj em
azt!

Ó Jézus Krisztus! világ meggyőzöje, aki
kihívtál engem a világból, s mégis meghagytál
abban. Hiszen így imádkoztál értem is az
utolsó vacsorán: "Atyám! Nem kérem, hogy
vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg
őket a gonosztó!!"" Lásd az én nehéz helyze
temet. Kívül is tűz, belül is tűz! Adj tehát
erőt, hogya vilag szellemét gyűlöljem, attól
ügy irtózzam, ahogy te irtózo!.

"Krisztus lelke, szentelj meg engem ..."
Ó teljes Sz entháromság! kit nem ismer a

világ: "Én igaz Atyám, akit a világ nem ismert
meg"," Te viszont gyűlölöd a világot, mert
visszautasította szent Fiadat, mert lényegében
atheista, bálványimádó, adj ebből a gyűlöletbő!
nekem is, hogy fenntartás nélkül irtózzam
annak szellemétől s magamat és embertársai
mat mentesítsem kárhozatos mételyétől.
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Igen! úgy gyülöljem a világot, amint te
gyűlölöd azt. Miatyánk ...

J óleltételem legyen a kérlelhetetlen, követ
kezetes küzdelem egyik hajlam ellen, amelyet
magamban világiasnak s rendetlennek ismer
tem meg.

1 Mt. 6, 12. - ' Jak. 1, 17. -' I Tim. 2, 5.
- • Lk. 10, 30. -- ' I Pét. 2, 24. - G Lk. 4, 23. 
, I Jn. 2, 16. - ' Józs. 5, 13. - • Róm. 1, 1. 
"J I Jn. 2, 15. - " Róm. 8, 7. - " Jn. 17, 15. 
l) V. ö. Jn. 17, 25.
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PUNKÖSD UTÁNI XII. VASÁRNAP

XXXVI

AZ ÚR IMÁDSÁGA VI
"BOCSÁSD MEG HEKUMK A MI VÉTKEINKET, MIKlpEN MI IS

MEGBOCSÁTUMK AZ ELLEMUMK vtTEnEKNEK"t H)

Előgyakorlatok. mint az egyik előző elmél
kedésben.

l. ISTEM SZIVESEH MEGBOCSÁT

Midőn az Úr Jézus bennünket arra tanít,
hogy büneink bocsánatéért imádkozzunk,
ezzel egyben arról is biztosít. hogy az isteni
irgalomhoz nem hiába folyamodunk. Erről
egyébként számtalan isteni ígéret is kezes
kedik.

Isten nemcsak biztat, hanem kér, szinte
meghatóan könyörög, hogy hozzá visszatérve.
velünk megint kibékülhessern "Életemre rnon
dom (szóval: esküszöm!) én, az Úr Isten, nem
akarom én az istentelennek halálát, hanem azt,
hogy az istentelen megtérjen útjáról és éljen.
Térjetek meg, térjetek meg igen gonosz utaitok
rói! Akkor miért halnátok megl ?"

Igy beszél az Úr az "istentelenekhez".
Mennyivel inkább remélhet nála bocsánatot
az emberi gvengeségböl, gyarlóságból elköve
tett hiba vagy bűn. Hiszen ő, mint Vianney
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Szent János mondja, készebb a bűnbánónak
megbocsátani, mint az anya gyermekét a tűz
ből kiragadni. A végoka ennek az ő természete,
amely maga a jóság, szeretet. "Hibázni emberi,
a bűnben megmaradni ördögi, a bűnt gyűlölni
angyali, azt megbocsátani isteni." Az isteni
irgalom tehát maga az Isten jósága, amely
rajtunk, teremtményein segíteni kész. Mint
hogy pedig a mi legnagyobb bajunk a bűn,
azért Isten jósága, irgalma is elsősorban a
bűnön dicsőül meg. Mert elvégre, ha Isten
egészséget vagy egyéb mulandó földi jót ad,
ez neki édeskevésbe, jobban mondva semmibe
sem kerül, de mikor megbocsát, az neki is
áldozat. Hiszen a bűn vele szemben irtóza
tos tartozást jelent. Valóságos becsületsértés,
sőt, mint elmélkedtünk róla, istengyilkosság.
Nos! és a bűnös beismerve tettét, leborul, bo
csánatot kér. Az Úr pedig valóban isteni gesz
tussal mindent elenged, mindent eltöröl, szét
tépi a vádiratot, az adósságlevelet. A bocsánat,
ha szabad magunkat emberileg kifejezni, Isten
részéről végtelen önmegtagadást jelent. "A
bánat felIebbezés, hivatkozás a szent Isten
teremtő erejének legmélységesebb titkára."
(Guardini.)

Isten irgalma végtelen s igya mi bűnein
ket végtelenűl felülmúlja. A bűn ugyan, még
a bocsánatos is, bizonyos értelemben szintén
végtelen, mert végtelenűl nagy Istent sért. De
más szempontból véges, mert teremtmény vég
telen cselekedetre képtelen. Ámde Isten ir
galma minden irányban végtelen.

Erről az isteni irgalomról az Irás azt állítja:
"Az Úrnak minden útja irgalom és igazság",'
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vagyis Isten itt mindent azért tesz, hogy irgal
mat tudjon gyakorolni. Allandóan járja a világ
nagy kórházát és előírja, rászabja a különböző
betegekre a nekik megfelelő gyógymódokat.
Egyiknek leoperálja a vagyonát, másiknak a
becsűletét. a jó hírnevét. Ismét mást szent félel
mével izzaszt meg. Mindezt csak azért teszi,
hogy végül irgalmazzon s megmentsen min
denkit, aki nem akar elveszni.

A magán, országos vagy világcsapások
tehát ugyancsak az ö irgalmának művei. Igy
pl. a Szentföld öslakóit, nehogy népét meg
mételyezzék, mérges darazsakkal pusztítja.
"Mégis apródonkint büntetted öket, - mondja
az Irás - hogy alkalmat adj a bűnbánatra ."•
A ragály, a háború, éhínség alkalmával, mikor
oly kíméletlennek látszik az Igazságosság,
egyben az Irgalom is hatalmasan munkában
van.

Az Irgalom leghűségesebb arcképét azon
ban Jézusban mutatta be.

Ahol csak Jézus megjelent, mindjárt a
..bűnösök" rajongják körül és ö jól érzi magát
velük, mint az orvos a betegek közt, akiken
akar is, tud is segíteni. Ha a ..bünösök barát
jának" nevezik, ezzel szívét, becsületét a leg
kevésbbé sértik, mert ez a cím százszázalékig
megfelel a valóságnak. A nyilvános bünösök
előtt mondja el legremekebb paraboláit a
tékozló fiúról és az elveszett, de megkerült
bárányról. Mit nem tett a bűnösökért? Alapítja
számukra Egyházát, amelynek első fejévé
éppen megtért bünöst tett. Szerzi a szentsége
ket, nevezetesen a papi rendet, amelynek egyik
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főfeladata a bünbocsátás. A keresztfán is a
bünösöket teszi örököseivé.

Mennyi bizalommal kérhetjük tehát tőle:
"Bocsásd meg a mi vétkeinket!"

2. A BOHBOCSÁHAT FELTDELEI

Első mindenesetre a bűn beismerése. A
tékozló, de megtérő fiúnak is nemde ajkára
adja Jézus: "Atyám! vétkeztem az ég elJen
és te elJened. " De már az ószövetségben is
hirdeti az Úr: "Térj vissza ... mert nem for
dítom el orcámat tőletek, hiszen irgalmas
vagyok ... és nem haragszom mindv égig ... de
ismerd el gonoszságodat!'"

"Ha az ember magát tisztára mossa, az Úr
Isten a vádlója, de ha az ember magát vádolja,
akkor meg Isten a tisztára-mosója" - mondja
Szalézi Szent Ferenc.

Második - az előbbivel szorosan össze
függő - feltétel az igazi, komoly, belső, őszinte
bánat. Ennek a bánatnak természetfeletti in
dító okra kelJ támaszkodnia, vagyis Isten
szent félelmére vagy szeretetére. Aztán min
denekfelettinek kelJ lennie. Isten ugyanis a leg
kisebb bűnt sem engedi el, ha az ő bocsánatát,
barátságát, bármily mulandó dologgal össze
mérjűk, s azt kevesebbre értékeljük bármely
földi előnynél, illetőleg veszteségnél.

Ez a bánat is az Isten ajándéka. "A szív
ugyanis kemény talaj, főleg a kevély emberé,
nem támad abban bánat, ha csak Isten kegyel
mének esője meg nem öntözi" - mondja
Szent Agoston.

"Azt se feledjük, - jegyzi meg Páduai
Szent Antal - hogy a bánat fájdalma, sebe
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a szívnek, amely balzsamra szorul. Ez a bal
zsam pedig nem egyéb, mint a remény a Meg
váltó irgalmában." A reménytelen bánat júdási
bánat, amely ne számítson bocsánatra.

Különös gondunk legyen a megfelelő bánat
felindítására a szentgyónás előtt. Az ez ügyben
annyira tapasztalt Vianney Szent János böl
csen megjegyzi: "Azt mondják: sok a gyónó,
de kevés a megtérö. Ez könnyen érthető.
Hiszen kevesen gyónnak őszinte bánatköny
nyekkel."

Viszont a könny, ha őszinte szívböl, ko
moly bánatb ól fakad, lefegyverzi Isten harag
ját, kiengeszteli, kárpótolja minden sérelemért.

Lehet a szeretetből fakadó bánatnak akkora
foka is, hogy minden bünt és büntetést egy
ben, egyszerre eltöröl.

Ezt a nagy igazságot fejezi ki a könnyes
zsebkendő legendája. Halálra ítélt gonosztevő
húnyt el börtöne homályos cellájában. Reme
tének látomása van. Szemléli ezt a bünös lel
ket Isten ítélőszéke előtt. Mérleget hoznak elő,
az ítélet mér legét. A gonoszlelkek erre nagy
buzgalommal rakják rá egyik serpenyőjére a
vádlottnak rengeteg sok vétkét. A jó angya
lok viszont ellensúlyt keresnek, de hiába.
Egyiküknek jó gondolata támad. Elhozza a bű
nösnek halálos ágyáról a vánkosa alól kilátszó
könnyes zsebkendőjét. Mikor ezt ejti a jó
cselekedetekre váró serpenyőjére, ez nyomban
alászáll és súlyosabbnak bizonyul egy hosszú
élet tömérdek botlásánál. Mire a jó angyalok
egy hanggal kiáltják: Éljen Istennek végtelen
irgalma. Ez a bűnös még halála előtt megtisz
tult a bűnbánat könnyeiben.
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3. MIKÉPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK . . .

A bocsánat eme fe1tételével a VIII. elmél
kedésben már részletesen foglalkoztunk. Itt
csak felfrissít jük annak emléket.

Bármily szívesen ad Isten bocsánatot, de
azt mégis nehézzé, sőt lehetetlenné tette azok
számára, akik szívüket megkeményítik és vi
szont sértőiknek meg nem bocsátanak. Aki
tehát Istennel meg akar engesztelödni, a gyű
lölettel fel kell hagynia és megbántójával
szemben a szeretetnek legalábbis azokat a
jeleit tanúsítania, amelyeket rendesen egy
embertársunktól sem tagadunk meg. Tehát
senkit sem szabad imánkból kizárni, és ha
megbántönk reánk szorul, meg kell segítenünk,
Nagyon világos, hogy ennél többre is kötele
sek vagyunk azok iránt, akikkel közelebbi 
mondjuk családi - kapcsolatban állunk. Ilye
nekkel szemben, ha nem is mindjárt a sértés
után, de hamarosan tanúsítanunk kell a szere
tetnek azokat a jeleit, amelyek botrány vagy
újabb sértés nélkül el nem rnellözhetök. Az
alattvalónak, gyermeknek egyenesen bocsána
tot is kell kérnie. A fellebbvaló, egyenrangú
a bocsánatot másként is éreztetheti, kifeje
zésre juttathatja.

A Szentek az elmondottaknál többet, sok
kal többet is tettek. Ez már az erény, hősi
erény számlájára írandó.

Igy aztán a harag, amely ha mérsékelt és
igazságos, a rossz ellen fellépő, nemes érzés,
elvonul szívünk egéröl a nélkül, hogy abban
kárt okozna. Beválik rajtunk az Irás szava:
"ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne
nyugodjék le haragotok felett",' Főkép pedig
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ne az élet napja. "Gondolj magad elé sír-obe
liszket. Az egyik oldalára be van vésve az élet
sok és súlyos vétke. A másik oldalán pedig
az elhúnytnak erényben való szegénysége. A
harmadik oldalon az olvasható, hogya bántá
sokat nem bocsátotta meg senkinek. A negye
diken pedig: És mégis naponkint elmondotta:
"Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi
is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek!"
Vajjon szeretnél-e te eme sírkő alatt pihenni?"
(Stolz Albán.)

Beszélgetés az Úrral, kérve és ígérve az
adott anyag szerint.

J ófeltétel pedig legyen a békülékenység
és az érzékenység elleni komoly küzdelem.

I Mt. 6, 12. - ' Ez. 33, 11. - a 24. zsolt. 10.
- • Bölcs. 12, 10. - e Lk. 15, 2. - • Jer. 3, 12. 13.
- t Ef. 4. 26.
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PUMKÖSD UTÁMI XII. VASÁRMAPOT KÖVETO Hb HnfO

XXXVII

AI ÚR IMÁDSÁGA VII

"ts ME VIGY MINKET A KISiRTETBE"t A)

Első előgyakorlat a fenti szö veg.

Második előgyakorlat. Elgondolhatern ezt a je
lenetet: A vándor útjában rablókkal és vadállatok
kal teli erdöhöz ér. melynek szegélyén keskeny út
s mellette örvény. Ennek partja virágos s pihenöre
csábít. Az ég köröskörül borús. Fellegek tornyo
sulnak rajta. Már-már beköszönt az éjtszaka. Képe
ez az ég felé vándorló léleknek a kísértés idején.
A rablók, a vadállatok, a virágos szegélyű örvény
a kísértések és bünalkalmak jelképei.

Harmadik előgyakorlat.Kérem az Urat, nem arra,
hogy rninden kísértéstől mentesítsen, ami a jelen
életben az ő örök tervei ellen van s így lehetetlen
volna, hanem hogy - amint a francia a Miatyánkban
imádkozza - ne engedjen elbukni a kísértésben.

1. A KISbTisEK TERMisZETE

Kísértés abból ered, hogy valami akara
tunkat a jónak külszíne, ürügye alatt a bűnre
vonzza, beleegyezésre csábítja. Súlyos a kísér
tés, ha a halálos bűn alatt tiltottra hevesen
izgat. Enyhe viszont a kísértés, ha csak bocsá
natos bűnről van szó, vagy az inger a vétekre
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kevésbbé erős. Kűlsö a kísértés, ha a bünalka
lom, a csábítás bennünk vonzaimat a rosszra
nem ébreszt. Belső pedig akkor, ha bennünk
vágyat s belső csatákat támaszt.

Nincsen józan eszét használó ember, aki
külsö és belső kisértést ne szenvedne. Csupán
az Úr Jézus és az áldott Szüzanya voltak a
belső kisértéstől mentesek.

A kűlönbség csak az, hogy egyesek a kűlső

körűlmények és belső adottsaguk, hajlamaik,
vérmérsékletük stb. szerint hevesebb és gya
koribb kisértésnek vannak kitéve, mint má
sok, akiknek természete s életviszonyai ked
vezőbbek. Ettől eltekintve a kísértés közös
sorsunk és keresztünk. Mert "katonasor az
ember élete a földön".' "Földi vándorutunk
telve van kísértéssel" - mondja Szent Agos
ton. "Kisértések otthonosak a gazdagok tágas
csarnokaiban, kísértések gyakoriak a szegé
nyek szük viskóiban. Mert a gazdagság ke
vélységre csábit, a szegénység pedig fakasztja
a kisemmizettek türelmetlen panaszait. Kisér
téssel jár az egészség és betegség. Az egész
ség arra vihet, hogy a jócselekedetekkel, ön
megtagadással felhagy junk, a betegség pedig
arra, hogya rendetlen szomorúságnak, lehan
goltságnak és kishitűségnek helyet adjunk.
Csapdát állíthatnak az embernek a gondtalan
napok. de tőrt vethetnek neki a nyomasztó
gondok." (Szent Leó.)

Nagyon jó oka van tehát az Üdvözítőnek,
amikor így tanít imádkozni: "Ne vigy minket
la veszélyes, bukásba sodró) kisértetbe.'"
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2. A KISmT~SEK fORRÁSAI

a) A kísértésnek belső, állandó forrása a
"concupiscentia", vagyis a szellemi és érzéki
természetünkben rejlő, bűnre ingerlő vágy,
amelyet az áteredő bűnnel együtt, annak kö
vetkezményeképen, ősszüleinktől örököltünk.

Van világnézet, amely ezt a vágyat egysze
ruen letagadja (pl. Rousseau), s azt tanit ja,
hogy az ember egészen jónak születik és rá
kell hagyni a természetére, hogy teljesen ki
fogástalan egyén váljék belőle. A protestan
tizmus viszont azt tanit ja, hogy ez a "con
cupiscentia" az embert szabadakaratától tel
jesen megfosztotta. Következésképen a világon
nincs is igazi bűn. Az Egyház pedig azt tanitja,
hogy ez a bűnre ingerlő vágy ugyan sérülést
jelent emberi természetünkben és sok kísér
tésnek forrása, de a szabadakaratunkat épen
hagyta. Mi tudunk küzdeni, győzni és ezáltal
koronát érdemelni.

Erről a bűnre ingerlő vágyról mondja az
Apostol: "Mindenki a saját kívánságától félre
vezettetve és elcsábíttatva kísértetik meg."
Hatásait s gyümölcseit ennek a bűnre izgató
vágynak Szent János a test kívánságában, a
szemek kívánságában (a kapzsiságban] és az
élet kevélységében jelöli meg.'

A kűlső kísértő, nevezetesen az ördög is
erre a vágyra támaszkodik. "A bennünk levő
tűzhelyen lobog a láng, a gonoszlélek csak
fújtat ja." [Naz. Szent Gergely.]

b) Másik forrása a kísértéseknek a "világ",
vagyis a hamis elvektől vezetett és szenvedé
lyektől fűtött emberek, akik a legkülönbözőbb
jelmezekben, majd mint tudósok, majd mint
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politikusok, majd mint művészek vagy irók
hintik a maszlagot és csinálnak "közvéleményt"
a katolikus hit és erkölcs törvényeivel szem
ben. Ezeket, meg az őket követő, tágas úton
a pokol felé rohanó tömegeket nevezzük
"világ"-nak,

Hány és hány milliót ragad magával ez az
áramlat. Vigyáznunk kell, nehogy minket is
súroljon és kénytelenek legyünk megállapí
tani, hogy bezzeg egyben-másban mi is a világ
elvei szerint gondolkoztunk, igazodtunk, mert
a világ részéről jövő kisértésnek behódoltunk.

cl A harmadik forrása a kísértésnek a
bukott angyalok, akik szinte szemmellátható
lag, központi vezetéssel, tervszerűleg intézik
a heves támadásokat Krisztus, az Egyház s
külőn-külön minden lélek ellen. Hogy van a
gonosz szellem részéről jövő kísértés, ez való
ságos hitigazság, amelyről a Szentírás számta
lan helyen tanúskodik. Nevezetesen Szent Péter
világosan megmondja: "Józanok legyetek és
vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög
mint ordító oroszlán körüljár, keresvén, akit
elnyeljen. u, ördögi kísértés okozta ősszüleink
bukását és igy közvetve az emberiség nagy
katasztróíáját, amelyet mindnyájan nyögünk.

De nekünk személyesen is mennyit ártha
tott már a gonoszlélek érzéki természetünkre
hatva, bünalkalmakba sodorva, nyugtalanítva,
zavarba, kétségbeejtve, A sátáni lángész már
csak ezer meg ezeréves tapasztalatai folytán
is kitünően ismeri természetünket, amelyet
teljes lelkéből gyülöl. Hiszen Isten gyermekét
és képmását látja benne. Miért is számtalan
módját tudja s használja, hogyan lehet a lelke-
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ket hálóba kerítenie, vagy azoknak legalábbis
ártania. Mert neki már az is nyereség, ha a
gyűlölt Istennek kisebb szolgái leszünk, neki
kevésbbé hűen szolgálunk, szeretetében meg
hűlünk. Azért kínál olykor közömbösnek látszó
dolgokat is, mint a vagyon, élvezet, kényelem,
hírnév, szabadság, függetlenség, stb., hogy így
a léleknek a nagyobb tökéletességtől elvegye
a kedvét. Sőt igen gyakran valami jónak látszó
dolgot használ, mint csalétket, hogy bűvkörébe
vonzza a nem óvatos lelket. Szinte kétségbe
kellene esnünk azon, hogy épen maradunk és
az égbe mégis eljutunk, ha a jóságos Isten nem
rendelt volna őrangyalokat és nem emelt
volna számunkra hatalmas sáncokat, aminő az
ima, szentségek s az engedelmesség fellebb
valóink s lelkiatyánk iránt.

3. A IlIS~AT~SEK dLlA

Itt mindjárt azt a kérdést kell tisztáznunk,
vajjon jöhet-e a kísértés a jó Istentől is? Na
gyon világos, hogy szoros értelemben vett
kísértés, vagyis bünre csábítás Istentől, a vég
telen Szenttől és -Iótól, nem származhatik. Ő
ezt egyébként ki is nyilatkoztatta, nehogy a
Miatyánknak az a tétele, amelyről most elmél
kedünk, bárkinek alkalmat adjon erre a gon
dolatra. "Isten senkit sem kísért" - írja az
Apostol.'

Ha mégis az Irás lapjain néhol azt olvassuk,
hogy Isten egyeseket "kísértett", vagy inkább
próbára tett, ezt nem azért tette, mintha ő, a
mindentudó, erejüket, állhatatosságukat nem
ismerte, előre nem látta volna.' Mégkevésbbé
azért tette, hogy őket a bűnbe vigye, ami az
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Ö végtelen jóságával és szentségével homlok
egyenest ellenkezik, hanem azért cselekedte,
hogya nagy küzdelemben megadzze öket, dia
dalra és jutalomra segitse. Igy kísértette meg
pl. Abrahám engedelmességét," Jób és Tóbiás
türelmet" és számos másokat.

Ebből a szent és jóságos célból tehát küld
het maga szenvedést, fizikai csapásokat és
megengedhetí. hogya test, a világ s a gonosz
lélek ostromát álljuk.

Vigaszunkra és bátorításunkra szolgál, ha
ezt a fontos igazságot kissé részletesen meg
fontoljuk.

A jó Isten célja a kísértésekkel, amikor
azokat küldi, illetőleg megengedi,

a) hogy iránta való hűségünket és szerete
tünket beigazoljuk. "Mit tud az, ki nem ment
át megpróbáltatásokon?"" Könnyű annak hű
nek lennie! Viszont: "Mintahogy tűzzel pró
bálják ki az ezüstöt és a kemencében az ara
nyat, úgy vizsgálja az Úr a szíveket.''''

Igen! a kísértésben mutatja meg az ember,
mennyire ragaszkodik Istenhez, s mennyi áldo
zatra képes Érte, és érdemes-e és mily fokban
az örök jutalomra?

Hogy ki az ügyes és szakavatott kormá
nyos, azt nem a szép idö, hanem a vihar mu
tatja meg. "Amikor derült az ég, a kormány
rúdhoz az utolsó hajóinas is elég, de mikor
a vihar a hajót ide-oda hányja, akkor a kor
mányrudat a mesternek kell rnegragadnia."
(Chrisol. Szent Péter.)

b) A sok kísértés a lelki tunyaságnak. lany
haságnak valóságos ellenmérge, Felveri szuny
nyadásából a lelket, amelynek talán az a
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legnagyobb kisértése, hogy nincs heves kísér
tése. A csendes állóvíz megposványosodik,
míg a víz, amely mozog. folydogál vagy amelyet
szüntelen zavarnak, megmarad kristálytisztá
nak.

A rómaiak akkor puhultak el és mentek
tönkre, amíkor már a púnokat megsemrnísítve
hosszabb időn át nem akadtak számbavehető
ellenségre.

c) A kísértés gyakorol be minket az eré
nyekbe. Az a karunk erősebb és ügyesebb,
amelyet többször használunk. Igy izmosodik,
fejlődik és nő nagyra az erény is, a hit, a
remény, a bizalom, türelem stb., amelyet az
ellenkező kísértések folytán kénytelen-kellet
len is sűrűn gyakorolunk. A tűz is jobban
lobog, ha fújja a szél, a gyerek is jobban símul
édesanyjához, ha a csaholó dühös ebtől fél.

d) A kísértés valóságos purgatórium, főleg
abban, amiben előzőleg többször vétkeztünk.
Elismert igazság, hogy ami által az ember vét
kezik, azáltal bűnhödik. Igy az előző életben
a szent tisztaság ellen elkövetett vétkek ké
sőbb többnyire a sok tisztátalan kísértés által
bűnhödnek. De egyéb vétkekért is a kísértés
okozta szenvedés a legjobb vezeklés.

e) Végül a kísértés legyőzéséért jár a juta
lom, a korona. Miért is a kísértésnek be kell
következnie. "Ki nyer koronát küzdelem nél
kül, és ki küzd ellenség nélkül?" - mondja
Szent Bernát. Ugyancsak Szent Bernát szerint
"annyi koronát kapunk, ahány kísértést le
győzünk". Az Úr Szerit Mechtildiszhez így szól:
"Ahány kísértést kegyelmemmel legyőzöl, annyi
ékkövet illesztesz égi koronádba." Szerit Bri-
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gittának pedig olyan kísértések miatt is jutalmat
ígér, amelyeket akarata ellenére sem sikerült
eltávolítania. "Az erőfeszítésekért- szól hozzá
- koronát kapsz." (In Cant.)

A ciszterciták évkönyveiben olvasható a
legenda, hogy egyik szerzetes óriási belső
érzéki kísértésekkel küzd egész éjtszaka.
Laikus társának látomásában megmutatja az
Úr azt a fenséges koronát, amelyet az éjjel
állhatatosságával megérdemelt.

Beszélgetés az úrral. kérve tőle erőt, ked
vet és kitartást a küzdelemre. Feliételem pe
dig legyen az éberség és határozottság a
kísértések legyőzésében.

I Mt. 6, 13. - ' Jób 7, 1. - " Mt. 6, 13. -
• Jak. 1, 14. - c. I Jn. 2, 16. - • I Pét. 5, 8. 

Jak. 1, 13. - ' V. ö. Róm. káté IV 15, 9. 
" Gen. 22, 1. - ro Tób. 2, 12. - 11 Jézus, Sír. f.
34, 9. - ra Péld. 17, 3.
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PÜMKÖSD UTÁMI XII. VASÁRI4APOT KÖVETO H~T KEDD

XXXVIII

AZ ÚR IMÁDSÁGA VII
.~S ME VIGY MIMKET A KIS~RTETBE·l Bl

Első előgyakorlat a fenti szőveg,

Második előgyakorlat. Lehet Krisztus Urunk
megkísértésének jelenete a pusztában:

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy a
kísértésekben mindíg éber és erős maradjak.

l. ELLEMÁLlÁS A KIS~RT~SEKMEK

Szent Pál szerint koszorút az érdemel, aki
szabályszerűen viaskodik:

Ismernem kell tehát a küzdelmek szabá
lyait.

Altalában véve nem elég akisértéssel
szemben csupán passzíve viselkednünk, vagyis
ha bele nem egyezünk, de ellene semmit sem
teszünk. Ez a magatartás gyanús és veszélyes.
Viszont az sem kötelességünk, hogy a kísér
tésnek egyenesen (direkte) álljunk ellen. Csak
nem mindíg elég, sőt sok esetben tanácsos ki
térni előle, figyelmünket elterelve, magunkat
szórakoztatva, vagy olyasmit téve, ami egyet
jelent a tiltakozással. Igy pl. aki kisértés idején

• V. ö. Példát adtam nektek. XXVIII. 178. Iap.
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imádságba kap, vagy felindítja magában az
isteni szeretetet, kötelességének eleget tett és
nagyon bölcsen cselekedett.

Vannak azonban esetek, amikor a tisztán
passzív magatartás is teljesen megokolt. Igy
pl. jól tesszük, ha a kísértést egyszerűen figye
lembe sem vesszűk:

a) ha tapasztalásból tudjuk, hogy így sokkal
könnyebben szabadulunk meg tőle,

b] vagy ha amúgy is komoly dologgal, pl.
imával foglalkozunk, amelyet nem akarunk
direkt küzdelemmel zavarni, annál is inkább,
ha a kísértés magából a komoly, hasznos, köte
lességszerű foglalkozásból támadt.

c) Hosszantartó. kellemetlen kísértésekben
sem tartozunk állandóan pozitíve küzdeni.
Elég, ha magunkat passzíve viseljük, időnkint
egy-egy fohásszal, vagy más módon kifejezésre
juttatva az ellenkezést.

Aki azonban igen heves kísértésekben
semmi ellenállást sem fejt ki, csaknem bizo
nyosan súlyosan vétkezik, mert a halálos bűn
közeli veszélyét nem kerüli. Kisebb kísértések
elhanyagolása többnyire bocsánatos bűnt je
lent, mert nem jár a beleegyezés közeli veszé
lyével.

Attekinthetem itt s fontolóra vehetem a
fegyvereket is, amelyeket Isten oly bőven
bocsát rendelkezésemre, nehogy hirtelen meg
lepetés esetén fejemet veszítsem s a kísértés
nek áldozatul essem.

Liguori Szent Alfonz a kísértésnek leküz
désére a következő eszközöket sorolia fel:

aj Felindítom magamban az ellenkezést.
ami föleg a testi kísértések elfojtására fizikai-

311



lag ugyan szinte semmit sem jelent, de leg
alább megakadályozza az akarat hozzájárulá
sát. Valami kis testi fájdalom okozása a kísértés
idején többet használna. A Szentek erre sok
szor hősi példát is adtak. Pl. Szent Benedek
a kísértés idején tövisbokorba ugrott mezíte
lenül, mások jeges vízbe vetették magukat.
De ilyesmire senki sem kötelezhető. Sőt a
Szentlélek különös sugalma nélkül hasonló
eljárás meg sem engedhető.

b) Igen üdvös és hathatós kísértés idején
Krisztus Urunk kínszenvedésére gondolnunk,
főleg arra a jelenetre, amely leginkább meg
indít s legjobban hat érzéki természetünkre,
amilyen pl. a véres ostoroztatás.

c) Az ima, nevezetesen a Boldogságos Szűz
höz és a Szentekhez.

d) Az isteni szeretet felindítása.
e) Magunk szórakoztatása.

%. A LÉLEK SAHeA!

A hadviselésnek is egyik szabálya, hogy az
ellenséget lehetőleg ahatároktól távoltartsuk.
Miért is a veszélyeztetett városokat sáncok
kal, sodronysövényekkel, árkokkal körítjük. A
lélek ilyen védőövét alkotják:

a) a szorgos munkásság, szűkséges és hasz
nos dolgokkal való elfoglaltság. Régi közrnon
dás s nagyon bölcs ige: liA sátán sohase találjon
téged henyélve!" A légy sem száll a tüzes
edényre, s a tolvaj sem tör olyan házba,
ahonnan kihallatszik a vidám munka zaja.

b] A gyakori gondolat Istenre, az örökké
való dolgokra. A földön kúszó pokoli kígyó
nem haraphatja meg azokat, akik a magasba
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emelkednek. Az égbe tartó zarándokok va
gyunk. Sokkal kevesebb bajunk akad, ha sze
münket a célról le nem véve, az útirány mellett
állandóan kitartunk, mintha ide-oda csavar
gunk.

c) Az önmegtagadás, de az egész vonalon.
A gonoszléleknek ez nagyon imponál. Látja,
itt bőven van puskapor és egyéb muníció. Alig
mer az önmegtagadott és magát sanyargató
egyénnel kikezdeni, mert nincs sok reménye
a győzelemre, A dőzsölő emberrel csak olyan
könnyen elbánik, mintahogy a jóllakott óriás
kígyót a gyermek is agyonverheti.

d) A közeli bűnalkalmak kerülése.
Maga a Szentlélek ezt nagyon nyomatéko

san a szívünkre köti. Lássuk néhány igéjét:
"Aki kedveli (nem kerüli) a veszélyt, elvész
benne."? ,.Aki szurokhoz ér, bemocskolja vele
magát." "Egyetlen szikrából nagy tűz támad."
"Vehet-e ember tüzet az ölébe úgy, hogy ruhái
meg ne égjenek? Járhat-e valaki izzó parázson
úgy, hogy talpát meg ne égesse?'" És még
nem tudom, hány helyen óv bennünket a bün
veszélytől az isteni örök szeretet. Ismeri na
gyon jól gyenge emberi természetünket.

A Szentek, akik hozzánk képest óriások,
minö példát adnak erre! Lássuk pl. a pusztába
vonuló és vezeklő Jeromost: "Magam va
gyok, - írja - kiszáradt, sovány tagjaimat
szőrzsák fedi, fejem fekete, mint a móré, ke
mény föld az ágyam, amely inkább kínomra
szolgál, mint nyugalmarnra. Étkem felette mos
toha. És mégis szívem - akaratom ellenére is
- lángol a fajtalan vágyaktól. Egyetlen viga-
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SZODl Jézushoz sietni s hozzá segélyért ese
dezni."

Mikor Vigilantius megkérdezi tőle, miért
menekül a pusztába, miért félti annyira üdvös
ségét, miért él ott vadállat módjára, amikor
bárányként a városban is tölthetné életét? A
nagyegyháztudós így felelt: "Én magam részé
ről félek a veszélyektől, amelyekben te a város
ban Iorogsz. Félek a haragtól, a léha beszédek
től, az alávaló kapzsiságtól. a gőgös nagyra
vágvastól. a buja tekintetektől. Félek, nehogy
valami romlott személlyel találkozzam, akinek
csábos szépsége megigézzen .. ;"

Midőn pedig Vigilantius újra írva neki ellen
veti: "Nem dicső a győzelem, ha valaki megfut
a veszély elől", Jeromos válaszolja: "Legyen!
Nem titkolom gyarlóságomat, bevallom gyen
geségemet. Én nem tudok az ellenséggel oly
bátran megküzdeni, mint te. Lehet, hogy győ
zelmesen kerülnék ki a veszélyböl, de félek,
hogy mégis talán elesem benne." S aztán hozzá
teszi az egyházdoktorhoz méltó nyilatkozatot:
"A lelki küzdelemben sokkal üdvösebb meg
futamodni, mint csupán azért szenvedni vere
séget, hogyahelyünket megálljuk,"

Hozzátehetjük még, hogy némely kísértés
ben sokkal több erő és bátorság kell a futáshoz.
mint a helytá lláshoz.

A futásnak ily hőse pl. az egyiptomi József,
aki még a ruháját is az őt megragadó. szemér
metlen úrnője kezében hagyta s elmenekült in
kább. semhogy a tisztaság liliomát feláldozza.

Kalazanci Szent József is inkább elköltözött
Valenciából, hogy tanulmányait Alkalában
folytassa, mikor észrevette, hogy előbbi tartóz-
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kodási helyén egy reá vadászó hölgy részéről
veszélyben forog a tisztasága. Szent Alaj osnak
fiatal apród korában társasjáték közben zálo
gát úgy kellett volna kiváltania. hogy egy
leányka arcának árnyékát megcsókolja. Azon
nal felkelt, elrejtette magát, hogy imádkozzék.

A Szentek ugyanis jól tudták, miről van
szó, mit jelent esetleg súlyos kisértésbe esni, s
mily következményekkel jár a bukás. Elevenen
állott előttük a dilemma: Isten barátja mara
dok-e vagy ellenségévé válok, mennyország
vagy a pokol lesz-e örök sorsom? Innen az
iszonyat, amely némelyiket még a bűn nevének
hallatára is elfogta, sőt ájulásba ejtette.

Hólepellel borított vidéken üget a lovas.
Megáll és megkérdi valakitől, hogy merre is
van a Bodeni-tó, nehogy rátévedjen alig-alig
befagyott vízére. A kérdezett összecsapva kezét,
rémült arccal csak annyit válaszolt: Éppen át
is jöttél rajta. A lovast iszonyat fogta el, hogy
milyen halál torkából szabadult. Leesik lová
ról s holtan rogy össze. Megölte a már elmult
veszély elképzelése.

Beszélgetés az Úrral. Megköszönöm neki,
hogy annyi és annyi veszélytől eleve megőrzött
és annyiban megvédelmezett. Kérem őt, hogy
ezentúl "se vigyen kisértésbe", amelyről előre
látja, hogy nyakamat szegheti. Felteszem ma
gamban, hogyabűnalkalmat, a bűn veszélyét,
még a kicsinyét is, gondosan kerülöm. Már
eleve berendezkedem, hogy a kísértést jól ki
védjern. Az előre látott, felém repülö nyilak
még kikerülhetők, vagy legalábbis nem sebez
nek olyan veszélyesen.
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1 Mt. 6, 13. - 2 V. ö. II Tim. 2, 5. _ J Jézus,
Sir. f. 3, 27. - ' U. o. 13, 1. - s U. o. 11, 34. 
• Péld. 6, 27-28.
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PÜNKÖSD UTÁNI XII. VASÁRNAPOT KÖVETO Hn

XXXIX

AZ ÚR IMÁDSÁGA VII

"És NE VIGY MINKET A KISÉRTETIE"' c)

SZERDA

Első előgyakorlat a fenti szőveg.

Második előgyakorlat, mint az előző elmélke
désben.

Harmadik előgyakorlat, mint az előző elmélke
désben.

l. LÉGY IÁTOR ÉS NYUGODT I

Minthogy a kísértésekben tanúsított maga
tartásunktól nagyban függ üdvösségünk és
tökéletességünk, azért hasznosnak látszik ezt
a kérdést még bővebben elmélkedésünk tár
gyává tennünk. Nevezetesen Szent Ignácnak
mesteri útmutatása szerint tanulmányozzuk a
gonoszléleknek taktikáját, eljárásmódját a lel
kek rnegej tésében.'

Mindenekelőtt tudnunk kell, hogya gonosz
lélek hatalmát Krisztus kereszthalála volta
képen már megtörte. Ma már nem garázdálkod
hatik oly szabadon, mint az ókorban. amikor
csaknem az egész világot uralma alá hajtotta,
a bálványokban magát imádtatta. sőt sokak
testét is megszállva tartotta. A világ sz inte
tehetetlen volt vele szemben. Kényuralmának
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nyomait még ma is látjuk a nem katolikus, főleg
a nem keresztény vidékeken. Velünk katoliku
sokkai szemben - mint Szent Agoston fejtegeti
- voltaképen tehetetlen. Olyan, mint a láncra
vert eb. Ha valakit megmar, köszönj e magának.
Miért ment közelébe, miért cirógatta, miért
játszadozott vele?

"De mondhatná valaki, - fejtegeti a nála
megsaokott szellemességgel Szent Agoston 
ha a sátánt már Krisztus megkötözte, mégis
miért oly hatalmas? Igazatok van, kedves test
véreim, a sátán hatalmas, de csak a lanyhakkal
és hanyagokkal szemben, azok felett kényúr,
akik Istent igazságban nem tisztelik. Hiszen
meg van kötözve, mint a láncravert eb, hogy
senkit meg ne tudjon marni azokon kívül, akik
vele vészthozó pajtáskodást kezdenek. Tehát
magatok látjátok, testvéreim, mily ostoba az az
ember, akit a láncravert kutya harap meg.
Világias érzületed és vágyaid folytán minek
mégy közelébe? Hiszen a sátán ugatni tud,
izgatni tud, de megharapni csak azt bírja, aki
ezt maga is akarja. Mert nem kényszeríthet, ha
nem csak ajánlgat, a beleegyezést nem csikar
hatja ki, hanem csak kéri."

A sátán különben maga leginkább érzi saját
gyengeségét. Azért adja az erőst és hatalmast,
hogy így rnegijesszen s elhitesse velünk, hogy
úgyís hasztalan minden ellenállás, hiszen
már az övéi vagyunk. És csakugyan akárhányat
így ej t tőrbe.

Szent Ignác Lelkigyakorlataiban pompás
hasonlattal mutatja meg a gonoszléleknek ezt
a cselfogását. A pokoli "el1enséget" a férfiúval
civakodó asszonyhoz hasonlítj a. Ha a férfi
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bátran és nyugodtan lép fel az asszonnyal szem
ben, ez rendesen meghunyászkodik, és ismerve
saját gyengeségét, talán szájaskodva is, de
hátat fordít és visszavonul. De bezzeg, ha a
férfinak inába száll a bátorsága s megfutamo
dik! Akkor az asszony dühösen üldözi és tá
madja. Igy a sátán is, ha szembeszállunk vele,
söt gúnyosan megvetjük. a gögös szellemet
távozásra kényszerítjük. De ha megijedünk, s
győzelmünket illetőleg kétségbeesünk, akkor
dühös vadállat módjára támad reánk és szét
tépne bennünket, ha tehetné. Azért tehát bátor
ság és nyugalom! Ne feledjük, hogy a sátánt
és pokoli bandaját egyetlen szenteltvízcsepp is
rémületbe ejti és Jézus nevének hangoztatása
vagy a keresztvetés hátrálni kényszeríti. A leg
több kísértést a félelem okozza, vagy legalábbis
fokozza. A tapasztalás szerint igen sok dolog
még közvetlen közelünkben is figyelmünket tel
jesen elkerüli, ha nem félünk tőle. Bezzeg ha
magunkra, életünkre, egészségünkre veszélyes
nek tartanók, szüntelen íoglalkoztatna és szám
talanszor eszünkbe jutna. Ha folyton csak azon
tünödünk, hogy erre vagy arra semmiáron sem
szabad gondolnunk, már ezáltal az a tiltott
gondolat szüntelen kísért. S ha talán nem is
tud bünbe vinni, de kellemetlenkedik és aka
dályoz, hogy jobbal, hasznosabbal és okosabbal
foglalkozzunk.

Bízva tehát az isteni segélyben, "amely ke
mény viadalban nekünk juttatja a győzelmet",'
vessük meg a kísértőt, tekintetre se méltassuk,
s nyugodtan tűrve berzenkedését, fordítsuk
figyelmünket más dologra. Annál inkább így
kell tennünk az átvonuló, kisebb kísértésekkel,
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rnint Szalézi Szent Ferenc mondja: "Engedd,
hadd fújjon a szél, s levelek zizegését ne tartsd
mindjárt fegyvercsörtetésnek." És Kis Szent
Teréz: "A kegyelem állapotában levő léleknek
az ördögtől mit sem kell félnie, hiszen olyan
gyáva az, hogy még az ártatlan gyermek tekin
tetétől is menekül."

2. OSZIHTESfG

Szent Ignác egy másik hasonlatával szépen
rámutat az őszinteség szükségességére a lelki
vezetővel szemben, amikor főleg hosszantartó,
alattomos és veszélyes kísértésekkel állunk
szemben.

Az ördög - úgymond - eljárásában ha
sonlít a csábítóhoz, aki valamely tisztességes
leányt vagy asszonyt akar hálójába keríteni.
Folyton csak azt susogja, ajánlgatja neki, hogy
találkáik, beszélgetéseik maradjanak titokban.
És semmi sem olyan kellemetlen számára, mint
ha az a leány vagy hitves elég naiv, és az ud-

. varló mesterkedéseit atyja, illetőleg hitvese
előtt feltárja. Ez az őszinteség a csábítóra biz
tos vereséget jelent. Míg ellenben, ha titkon
szövőgetheti hálóját, sikere el nem marad. A
kép csakugyan találó. Ha a lélek vezetője előtt
őszintén kitárja lelkét és kísértéseiről nyiltan
beszámol, ezek nyomban élűket vesztették.
Hiszen ott van a bölcs, tapasztalt és hozzá tel
jesen tárgyilagos, jó barát, aki megcáfolja
a kísértő álokoskodásait, rámutat annak
álnok terveire és a beleegyezés tragikus
következményeire. A lelki vezető ellenőrzése
a kisértettre körülbelül annyi előnyt jelent,
mint a főiskolákon a szokásos vitákon a ki-
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tűzött tétel védőjére nézve a szaktanár jelen
léte. Bizton nem marad vesztes. Hiszen ha szo
rongátja a támadó, s már nem tud felelni, ott
a tanár, aki már csak a saját tekintélye érdeké
ben is átveszi a védő szerepét.

Legyünk azért alázatosak, s számoljunk be
jelentősebb kísértéseinkről a gyóntatószék
ben. Sőt már maga az elhatározás, hogy erről
majd legközelebb megkérdezzük a gyóntatón
kat, a kísértést egyszerre eltompítja, sőt meg
is szünteti. "Aki az alázatosságot mint pajzsot
használja, utait mindenkor biztonsággal járja"
- mondja Páduai Szent Antal.

~. R~SEM L~GY I

"Hasonlít a gonosz ellenség - mondja to
vábbá Szent Ignác - a hadvezérhez is, aki vala
mely várat ostromol. Gondosan tanulmányozza
a terepet és az erődítményeket. Ha aztán ki
kémlelte a leggyengébb, legkevésbbé védett he
lyet, odairányít minden tüzet. Igy tesz a sátán
is. Megfigyelí és kikutat ja, melyik isteni vagy
erkölcsi erényben vagyunk a leggyengébbek.
Aztán kísértéseivel szüntelen erről az oldalról
támad s intézi rohamait, ide irányítja az összes
ütegeit. hogy itt üssön rést."

Ismerjük meg tehát mi is jól magunkat.
Mindenkinek van gyenge oldala. Ki puhábban,
ki keményebben került ki a természet mütermé
ből a normálisnál. Vagyis egyikünk inkább az
érzékiségre, másikunk megint jobban a kevély
ségre hajlamos. Itt van tehát a mi lelki várunk
nak a leggyengébb s legtöbb veszélynek kitett
oldala. A bűnalkalom is - bizonyos ördögi
tervszerűséggel - erről az oldalról kínálkozik.
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Az okosságnak tehát legelemibb szabálya, hogy
mi viszont ide állítsuk a leg éberebb örszemeket.
itt építsünk erős falakat. ide összpontosítsuk
erőnket. Erre kell tehát alkalmaznunk az Ú. n.
részletes lelkiismeretvizsgálatot. Ennek éppen
egyik főcélja kitapogatni, hol is a mi Ú. n.
"passió dominánsunk", vagyis uralkodó szen
vedélyünk, s azt folytonos önmegfigyelés,
állandó ellenőrzés, bánat, erősfogadás és apró
büntetések által megfékezni.

Viszont a részletes vizsgálat a rendszeres
erénygyakorlatok által emeli azokat az erény
falakat, amelyeken - emberi számítás szerint
- az ellenség át nem hatolhat:

Beszélgetés az Úrral. Kérve őt ismét: "Ne
vigy minket a kísértetbe."

Jófeltételem pedig legyen, hogy a részletes
őnvizsgálatot, amelynek szabályait a Lelkigya
korlatok könyve oly pompásan megadja, újból
fe!frissítem, s megint lelki életem egyik fő
mótorává teszem.

1 Mt. 6, t3. _ 2 Disc. spirit. XII-XIV. - ' Aug.
Serm. - • Bölcs. tO, t2 .

• Lásd bövebben a szerzőnek "Legyetek töké
letesek" címü könyvecskéjében. Korda Rt. kiadása.
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XL

AZ ÚR IMÁDSÁGA VIII

.DE SZABADITS MEG A GOIlOSzrOLl AMEII·t

Az első előgyakorlat az idézett szöveg.
Második előgyakorlat az a jelenet, amikor az

Úr Jézus a "Boldogság hegyén" a Miatyánkot

tanítja.
Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy

a bűntől s következményeitöl megőrizzen.

l .•DE SZABADITS MEG A GOIlOSzrOL·

A Miatyánk három utolsó kérése szoros
értelmi összefüggésben van. Mutatja ezt, hogy
az ötödik kérést a hatodikhoz az "és" szócska
kapcsolja. Az előbbiben ugyanis azt kérjük,
hogy Isten a multban elkövetett bűneinketmeg
bocsássa, a hatodikban pedig azért esedezünk,
hogy az Úr lelkünket a jövőben is megóvja a
bűntől. Ezekhez a kérésekhez a "de·' szócska
fűzi az utolsót, amely tehát csak hangsúlyozza
az előbbi kettőt: "De szabadi ts meg a gonosz
tó!!"

Kifejezésre jut ebben tehát, hogy
al a legnagyobb rossz, a leggonoszabb dolog:

a bűn. Hiszen ez szakaszt el minket Istentől és
zár ki az örök dicsőségből, boldogságból. Forra-
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dalom, lázadás, merénylet ez a legfőbb, leg
szentebb, legjobb Úr ellen. Ez söpörte le az
angyalvilág nagy részét az égből, ez tette sze
rencsétlenné az emberiséget. Ez éleszti állan
dóan a pokol kiállhatatlan, rettentő tüzét. Vég
telen értékű áldozat volt csak elég ennek
jóvátételére. De még a megváltás is csak akkor
használ nekünk, ha a bűnért kellően megveze
kelünk, különben az is kárba vesz rajtunk. Ha
akarod tudni, mily gonosz dolog a bűn, ám
kérdezd meg a vértanúkat, hitvallókat, szüzeket,
remetéket. Mit nem áldoztak ők a bűntől való
meatességért ! Kérdezd meg főleg Krisztus ke
resztjét. Mindez azt kiáltja: "A gárda inkább
meghal, de magát meg nem adja!"

b] A bűn bizonyos értelemben az egyetlen
gonosz dolog. Hiszen a bün feltétlenül rossz.
Minden egyéb, nevezetesen a szenvedés, az
embernek legnagyobb javára válhat. Hiszen a
kereszt váltotta meg a világot, a kereszt tesz
Jézus hű követőjévé, a kereszt a tökéletesség
és életszentség iskolája. A kereszt a lépcső a
mennyei boldogságnak mind magasabb fokára.

cl A bűn okozója számtalan Iőldi csapás
nak is. Mikor tehát a bűn bocsánatáért és el
hárításáért imádkozunk, a leghathatósabb esz
közt választottuk, hogy a mulandó bajoktól ís
megszabaduljunk.

Lehet és szabad tehát a mi Atyánkat kérni,
hogy földi életünk velejáróit, a szenvedéseket
is enyhítse s egyik-másik kínzó keresztünket a
vállunkról levegye.

Maga az üdvözítő adott erre példát, amíkor
az Olajfák hegyén kérte, holly az Atya a keserü
poharat tőle elvegye.'
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És ha kérésünk nem is teljesül abban az
alakban, amelyben mi kérjük, de bizonnyal erőt
eszközöl ki számunkra, hogya kereszt dicső
útján végcélunkat bizton és bőségesen elérjük.

d) A bűn okozój a az örök halálnak. Gonosz
dolog a pokol, nem annyira azért, mert "a kí
nok helye",' - hiszen mint ilyen, elvégre csak
az isteni igazságosságnak érvényesülése, hanem
azért, mert a megrögzött, állandó bűnnek és
istengyűlöletnek a színtere. Ezért, főleg ezért
ejt minden szent, minden istenszerető lelket a
pokolnak még a gondolata is szörnyű rémü
letbe.

Mikor tehát kérjük az úrtól: "Szabadíts
meg a gonosztól f" belecikázik lelkünkbe az
örök kárhozatnak hajmeresztő gondolata is. Én
ott többé nem szerethetném Istent!

Szép és kedves ugyan Kis Szent Teréznek
gondolata, "ha a pokolba jutnék, volna leg
alább egy szív, amely Istent ott is szereti", de
valójában lehetetlen dolgot fejez ki.

Hiszen ott mindenki szűkségképen átkozó
dik, gyűlöl és káromol. Ott valamennyi "nagy
kiáltással ordítozik",' mint Ézsau, látva szőr
nyű tévedését és veszteségét, amelyet soha-soha
jóvá már nem tehet, Ott igyekszik minden ere
jét megfeszítve - "a kénkővel égő tüzes tóból"
és a gonoszlelkek társaságából elmenekülni. De
hasztalan, mert ott "gyötörtetnek éj jel-nappal,
örökkön-örökké".•

Örökkön-örökké! Micsoda gondolat! Oly
kínok közt lenni, amelyek nagyobbak minden
elképzelhető gyötrelemnél, éspedig nemcsak
egy pillanatig, hanem órakig, de tovább! Évekig.
De tovább! Ezer évig, százezer évig, millió és

325



billió évig. És ha mindez elmúlik, akkor sincs
még egy szemernyi sem letörlesztve az örök
büntetésből, Ha Júdás könnyeiböl minden ezer
évben az angyal egy cseppet Ielíogna, mikor
tellenék meg abból az egész pohár? Mikor
lenne tele a könnyekből a 100 akós hordó? Mi
kor lenne belőle világtenger? Mikor nőne
akkora tömeggé, hogy benne az összes égitestek
elmerülnének. És ha ez az idő is elérkezik, az
örökkévalóság egy szemernyivel rövidebbé nem
válik.

A gőgös emberre ez borzalmasan megalázó.
Tiltakozik, gúnyolódik felette s tagad.

De mit változtat ez a dolgon? "Isten járja
örök utait - mondja szépen Hettinger' 
bölcseségben, igazságban, szeretetben. Angyalok
buknak, lelkek merülnek el, ámde a bukott
szellemek romjai és az elveszettek jajkiáltásai
felett a milliónyi boldogok kara zengi: "Szent,
szent, szent: Isten, az Úr."

Örök kín, örök gyötrelem? Megsemmisítő
gondolat. De mit számít mindez a Teremtő
végtelen érdekeihez, dicsőségéhez mérve? Ne
künk azonban van jó és szorongató okunk esde
kelni: "Szabadíts meg a gonosztól" (az örök
kárhozattól) .

2• • AMEH·

a) Ezt a szót, "Amen", az Úr Jézus any
nyiszor kiejtette, hogy az Egyház, már az iránta
való tiszteletből is felvette liturgiájába. Értelme
kb. ez: "Tudd meg, hogy imád meg van hall
gatva." Felelet ez tehát Isten részéről az imád
kozó megnyugtatására és vigaszára. Mily öröm
ezt hallanunk az Úr Jézus ajkáról a Miatyánk
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után! A szentmísében az ünnepélyesen elmon
dott Miatyánk végén is, az általános szokástól
eltérően, nem a ministráló, nem a hívek mondják
az "Amen"-t, hanem az Úr Jézust képviselő
pap. Legyetek nyugodtak, jelenti ki a miséző,
az Atya hallotta és meghallgatta gyermekeinek
esdeklését, annál is inkább, mert a feláldozott,
eucharisztikus Krisztus vette át tőlünk a szent
misében a könyörgőnek tisztét, szerepét,

b] Az "Amen" az ima végén annyit is jelent,
mint az okiratok, jegyzőkönyvek, folyamodvá
nyok alján a pecsét, az aláírás. úgy van! úgy
legyen. A mi részünkről a dolgot ezzel befe
jeztük.

Nagy gondolatok ébresztője egyébként ez a
rövidke szó: "Amen".

Mert rnint Stolz Albán szépen mondja: "van
ám többféle Amen is. Sőt minden dolognak van
Amenje. A lélekharang az élet Arnenie. A te
mető a helység Amenie. A Szilveszter-est az év
Amenje, Az örökkévalóság pedig a teremtés
nek Amenje."

"Ha vége jó, minden jó."
cl Egész életünknek egy nagy Amennek kell

lennie.
Foulquier mendei püspök a halálos ágyán

fekszik. Mikor arról biztosítják s azzal bátorít
ják, hogy érte állandóan imádkoznak, a fő
pásztor hálás, szelíd mosollyal feleli: "Szenve
dek, de van rövid kis imám, amellyel az üdvö
zítőnek mindent Ielajánlok, és amely mindent
elviselni segit. Ez a rövid kis ima: "Amen".

Jézusom, már nem látok: úgy legyen!
Amen. Jézusom, már nem hallok: Amen! Nem
tudok már rnisézni, sem zsolozsmázni: Amen!
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Tanulja meg ön is - szólt titkárához - ezt
a kis imát, majd meglátja, mennyit segít!"
Ezt az imát tanulta meg a pásztorfiúcska, akit
a mezőn megkérdez a pap: "Tudsz-e imád
kozni? Van-e imakönyved?" "Nem tudok ol
vasni, - feleli az - de azért mindíg imádko
zom." "Ugyan mitT' - kérdi érdeklődéssel a
lelkipásztor. "Azt imádkozom mindíg - hang
zott a válasz - "Amen l" Semmi egyebet. Hi
szen úgy tudom, a sok ezer pap és más emberek
sokat tudnak mondani a jó Istennek, én pedig
mindenhez azt teszem hozzá: úgy legyen!"
"Amen!"

Régi legenda szerint a vak énekest pajkos
suhancok nem a faluba vezették. - ahogy kérte
- hanem puszta helyre, ahol csak a kősziklák
voltak néma hallgatói.

És az öreg bárd azoknak zengette Istent
dicsöítő énekeit. A kópé fiatalok pedig messzi
ről mulattak rajta.

De íme mi történik? Egyszerre csak meg
szólalnak a sziklák és kórusban zengik: "Amen!
Amen! Amen!" Igy vált valóra, amit egykor
Urunk a farizeusoknak a gyermekről rnon
dott: "Ha ezek hallgatnak, a kövek fognak
kiáltani ."•

Beszélgetés az Úrral. Elmondom lassan és
átgondol om az Úr imáját, a Miatyánkot. Mintha
csak Jézussal együtt mondanám. Könyörgök
Vele, de egyben igérem, hogy minden Amen!
úgy van, úgy lesz, amint a Miatyánkban lefek
tetett irányelvek megszabják.

Jegyzet: A protestánsok a Miatyánkhoz hozzá
teszik: ,.Mert tiéd az ország, hatalom és dicsöség
mindörökké Amen," Ez a mondat azonban hiány-
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zik a SzenUrbnak Egyházunk áItal hitelesnek el
ismert latin kiadásából, a Vulgatéböl, valamint a
legrégibb és legnagyobb becsben álló görög kéz
iratokból is. Éppen olyan kevéssé ismerik azt Ter
tullián, Cyprián, Origenes és Jeruzsálemi Cyrill,
akiktöl a legrégibb Miatyánk-magyarázatok hátra
maradtak. Hogy miképen kerűlhetett bele némely
görög szentírási szövegbe, annak az a magyarázata,
mert mint a latinok az imák végére az Ú. n. doxo
lógiát (Dicsöség az Atyának stb.) szokták tenni,
úgy a görögök az idézett kis záró mondatot: Mert
tied az ország stb.

Valamely leíró tehát odatette a Miatyánk mellé
a kézirat szegélyére. Innen az újabb másoláskor
becsúszott a szővegbe. Ilyen hibás szöveg fekhetett
Luther előtt, mikor a Szentírást németre fordította.
Már csak azért is átvette, megtartotta, hogy ez se
legyen úgy, ahogyapápistáknal. Meg aztán kicsit
ütni is akart rajtuk, mint akik még a Miatyánkot
sem tudják helyesen.

Akárhány protestáns tudós, mint Grotius és
Griesbach is elismerte, hogy ez az adalék nem
hiteles és csak úgy van becsempészve a Szent
lélek által ihletett szövegbe,

1 Mt. 6, 13. _ 2 Mt. 26, 39. - J Lk. 16, 28. 
• V. ö. Gen. 27, 34. - • Jel. k. 19, 20. - 6 V. Ö.

Jel. k. 20, 10. - ' Apologie IV. 15. - s Lk. 19, 40.
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PÜNKÖSD UTÁNI XII. VASÁRNAPOT KÖVETŐ HtT

XLI

AZ ISTENI GONDVISELÉSRÖL I

ptNTEK

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg: "Ne
aggódjatok éltetekről, mit egyetek, se testetekről,

mibe öltözzetek. Nem több-e az élet az eledelnél
és a test az öltözetnél ? Nézzétek az ég madarait,
hogy nem vetnek, nem aratnak, se csűrökbe nem
gyüjtenek és a ti mennyei Atyátok táplálja azokat.
Nem értek-e ti többet azoknál? Ki adhat pedig
közületek gondjai által nagyságához egy könyök
nyit? És a ruházatról mit aggódtok? Nézzétek meg
a mezök liliomait, mint növekednek, nem dolgoz
nak és nem fonnak, pedig mondom nektek, hogy
Salamon minden dicsőségébensem volt úgy öltözve,
mint egy ezek közül. Ha pedig a mezei füvet, mely
ma vagyon és holnap a kemencébe vetik, az Isten
igy ruházza, mennyivel inkább titeket, kicsiny
hitüek?! Ne aggódjatok tehát, mondván: mit eszünk
vagy mit iszunk vagy mivel ruházkodunk? Mert
mindezt a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti
Atyátok, hogy mindezekre szükségtek vagyon. Ke
ressétek azért elöször az Isten országá t és az ö
igazságát és ezek mind hozzáadatnak nektek. Ne
aggódjatok tehát a holnapért, a holnapi nap majd
gondoskodik magáról. Elég a napnak a maga baja."

Második előgyakorlat. Szemlél em, amint az Úr
Jézus a "Boldogság hegyén" tanítja a lelki táplá-
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lékra áhítozó népet. Leolvasom arcukról a nagy
vigaszt, amely szívüket az isteni ige hallatára el
tölti.

Harmadik előgyakorlat. Kérek nagy, odaadó,
gyermekded bizalmat a Gondviselésben.

1. VAM ISTEMI GOMDVISEL~S, MERT ISTEM BÖLCS

Hogy van isteni Gondviselés, Isten ezt nem
csak a mindenség nagyszerű berendezésével.
hanem a Szentírásban is számtalanszor kijelen
tette. De talán sehol sem szebben és világosab
ban, mint a fent idézett szővegben. Egyébként
is ,,Isten és a Gondviselés oly belső össze
függésben van, hogy egymás nélkül el sem gon
dolhatók. Aki a Gondviselést tagadja, Isten
létét is megtagadta. viszont aki Istenben hisz,
vanja a Gondviselést is" - mondja már az
őskereszténység egyik legnagyobb gondolko
dója, Lactantius. (De ira deorum. 9.)

Lehet egyben homályos előttünk a Gondvise
lésnek mindenre kiterjedő müködése, de másban
megint világos, mint a nappal. "Isten ugyanis
nem hagyott mindent homályban, hogya Gond
viselésben higgy, viszont mást meg elrejtett
előtted, nehogy tudásod kevélységbe ej tsen."
(Aranyszájú Szent János.l

Az isteni Gondviselésre méltán és biztosan
következtethetünk elöszőr is az Isten végtelen
bölcseségéböl, amelyről azt állítja az Irás:
"Bölcseséggel alapította az Úr a földet, és érte
lemmel állította fel a Földet."

Vagyis Isten nagyon jól és tisztán látja a
teremtésben a saját célját, s azt a célt, amelyet
teremtményeinek kitüzött és ismeri a legalkal
masabb eszközöket, hogy az meg is valósuljon.
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"Ö nemcsak bölcs, hanem maga a "bölcse
ség", akitől és aki által mindenki bölcs, aki
csak a bölcseséget birtokolja." "Miért is minden
földi bölcseség, bármily éleslátó is, Isten böl
cseségéhez hasonlítva, valóságos oktalanság. '"
A világ legelismertebb tudósai legnagyobb ál
mélkodással zengenek himnuszokat a teremtő,
világfenntartó és kormányzó isteni bölcseség
nek. Magában a természetben oly nagyszerű
Isten bölcseségének megnyilvánulása, hogy so
kakat tévedésbe ejtetf. "Azt hitték, hogya ter
mészet maga az Isten. Mily csodálatos! az
órát összetévesztették az órással. a művet a
mesterével." [Lamarck.]

És íme, mégis! "Míg a rnühelyben nincs az
embernek bátorsága a mestert bírálgatni, a
világban azonban minden tudákos merészkedik
kritikát gyakorolni Isten felett." (Szent Agos
ton.] Miért? mert a mi rövidlátásunk szerint
nem találunk mindent rendjén. Hasonlítunk
ahhoz a cipészhez, aki megnézte Tiziánnak
egyik világhírű festményét, amelynek a mai
napig bámulatára jár a világ. És mi volt a
véleménye? "A kép nem ér semmit, mert a var
rás ezen a cipőn egészen el van hibázva." Mikor
Apellesnek, az ókor le~ünnepeltebb festőjének
egyik képét Nagy Sándor bírálgatta, a háttér
ben a művész inasa kikacagta a királyt. Látta,
hogy mennyire nem ért a művészethez. Napó
leont is, aki olykor szívesen elegyedett a nép
közé, egyik kofa kérdőre vonta: Miért nem
csinál már rendet, mert ez így nem rnegy to
vább! Mire Napóleon: "Kedves Nénémasszony,
maga csak árulja a salátát, meg a zöldséget s
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hagyjon, hadd tegyem én m"eg a magam dolgát.
Mindenki maradjon a maga hivatásánál."

Ismerjük el mi is, hogy Isten sokkal böl
csebb a világnak kormányzásában és az én sor
som intézésében, mint én csak megsejteni is
bírnám. Ö tud még a görbe vonalakon is egye
nesen írni.

Ó Uram! "A halandók gondolatai bátortala
nok és terveik ingatagok ... Alig sejtjük azokat,
mik a földön vannak, csak fáradsággal jövünk
rá arra, mi szemünk előtt vagyon, az égieket
pedig ki tudná kiíürkészni Z'"

2. VAN ISTEtI! GONDVISELÉS, MERT ISTEN MINDENHATÓ

Annál is inkább hiszem, Uram, hogy van
Gondviselés, mert te nemcsak bölcs, hanem ter
veidnek mindenható végrehajtója is vagy.
"Bölcseséged elér egyik végtől a másikig, 
hatalommal s a mindenséget üdvösen igaz
gatja."•

Hiszen te magad mondod önmagadról: "Ha
tározatom beteljesül, és minden akaratom meg
valósul." És ami a legcsodálatosabb, a világon
millió és millió szabadakarat müködik, minden
belső kényszer nélkül magát elhatározva tesz
jót, rosszat, s mégis ezek által Isten eléri ter
veinek megvalósulását, tulaj don, öröktől meg
határozott célját. Csak egyet nem tud Isten:
hibázni. Ami tökéletlen, ami homályos, ami ke
vésbbé méltó szentségéhez és bölcseségéhez,
csakis arra képtelen. Nem fizikailag, hanem
azért, mert minden tökéletlenség lényegébe üt
közik. Mily bizalomkeltő ez ismétl

Isten tud raj tam segíteni. Ebben őt nem kor
látozhatja semmi.
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3. VAN ISTENI GONDVISELls. MERT ISTEN ,OsÁGOS

Isten végtelenűl jó. "Te pedig, Istenünk,
kegyes vagy és igaz, türelmes és elnézéssel in
tézesz mindent..·• "Isten készségesebb neked jót
adni, mint te azt tőle elfogadni. Inkább ösztö
nözve érzi magát téged nyomorúságodból meg
menteni, mint te vágyol attól szabadulni."
(Szent Agoston.)

A bártfai templom szárnyas oltárán fensé
gesen van ábrázolva a középkornak egyik ked
velt eszméje: a kegyelmi trón. A mennyei Atya
kimondhatatlan gyengédséggel, de egyben arcán
részvétet keltő, szívfacsaró fájdalom kifejezésé
vel nyujtja a világnak keresztrefeszített, ki
szenvedett Egyszülöttét. F eIül a Szeretet Lelke
lebeg. "Isten, aki tulajdon Fiát sem kímélte,
hanem odaadta értünk, mindnyájunkért: rnikép
ne ajándékozna vele együtt mindent nekiinh?"

Ha tehát Isten bölcs is, hatalmas is, jó is,
vajjon ne volna Gondviselés?

Beszélgetés az Úrral. Örülj tehát lelkem és
ujjongj, hogy ily fenséges és jóságos Gond
viselés vezetése, uralma alatt élsz és haladsz
örök célod felé. Miért is, Uram! "minden aggo
dalmamat tereád bízom, mert neked gondod
van reám"."

Mit tehetnék én a magam igazi érdekében,
aki maga a tudatlanság, tehetetlenség és rossza
ság vagyok? Amde a Te bölcseséged, Uram!
majd kipótolj a az én tudatlanságomat. minden
hatóságod az én hitványságomat, jóságod az én
gyarlóságomat. Én már ezentúl csak neked élek,
a te érdekeiddel, ügyeiddel tőrődöm, azokról
gondoskodom. Én gondoskodom Terólad, Te
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pedig énrólam. "Enyém a kedvesem és én
az ővé."" Te viselsz majd gondot az én meg
élhetésemre, becsületemre és örök ügyeimre és
érdekeimre.

Felteszem magamban, hogy ma és ezentúl
bizonyos szerit könnyelrnúséggel hagyatkozom
Isten gondviselésére. Teszem a dolgomat jó
szándékkal, lehető jól, A többi Istennek gondja.
Jelszavam lesz: "Vesd az Úrra gondodat, s Ö
majd gondoskodik rólad.""

l Mt. 25, 34. - 2 Péld. 3, 19. - " Szerit Ágos
ton: Solíl. - • Szent Gergely: Morál. - ' Bölcs.
9, 14-16. - 6 V. ö. Bölcs. 8, 1. - ' Iz. 46, 10. 
'Bölcs. 15, 1. - • Róm. 8, 32. - 10 V. ö. I Pét.
5, 7. - " É. é. 2, 16. - 12 54. zsolt. 23.
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PÜNKÖSD UTANI XII. VASÁRNAPOT KÖVETŐ HéT

XLII

AZ ISTENI GONDVISEL~SROL II

SZOMBAT

Előgyakorlatok, mint az előző elmélkedés
ben.

l . • HE AGGÓDJATOK éLTETEKRŐl. MIT EGYETEK,
SE TESTETEKROl, MIBE OUÖZZEIlK"1

Mikor az édes üdvözítö a Gondviselésbe
vetett feltétlen bizalomra oktat, egyben elítéli
az aggodalmaskodást, amely öt szempontból
lehet hibás:

al ha felesleges, társadalmi állásunkhoz ép
pen nem szükséges dolgok miatt nyugfalanko
dunk, hogy azokat elveszítjük, vagy meg nem
szerezhet jük j

b] ha túlságosan törődünk a jövövel, amely
nek alakulása, eshetőségei amúgy sincsenek
hatalmunkban:

cl ha nem rendezett a szándékunk a rnulan
dókat illetőleg. Elöbbre tesszük a földieket,
mint az égieketj

dl ha az eszközök, amelyeket céljaink el
érésére használunk, nem megengedettek.

el Végül, ha túlságosan aggódunk és nyug
talankodunk, amikor szükséges dolognak is
szükében vagyunk.
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Ez az utóbbi félelem, szorongás elárulja,
hogy u mulandókhoz még valamelyest rendet
lenül ragaszkodunk, és hogya Gondviselésben
még nem eléggé bízunk. Mintha bizony nem
volna Atyánk az égben s nem tudná, hogy
gyermekeinek mire van szűkségűk. Ha mindent
a papíron írónnal kiszámíthatunk, akkor kevés
szerepe van a bizalomnak, amely pedig Isten
nek annyira kedves. Az aggodalmaskodás még
magukban a lelki dolgokban sem tetszik Isten
nek. Mikor Márta Jézus kiszolgálásában túl
ságosan szorgoskodik, az Úr Jézus azt ke
vésbbé helyesli, viszont a Mária által élvezett
lelki nyugalmat dícséri.'

Időszerű, hogy mi is itt egy kissé leüljünk
az Úr Jézus lábához, és önvízsgálatba merül
jünk.

Vajjon nem foglalja-e el túlságosan a mu
landokra vonatkozó gond a lelkemet? Nem
tolakszik-e ez a gond nagyon elötérbe s nem
gáncsolja el törekvésemet az egyetlen szüksé
gesre, ami Isten tökéletes szolgálata?

Némelykor bizony még a lelki embereken
is ki ütközhetik "a szemek kívánsága", vagyis
az ösztönös vágyamulandókból minél többet
összeharácsolni s aztán nem tudom én kire
hagyományozni. Vajjon nem érhetne-e minket
is az Úr Jézus részéről a szemrehányás: "Esz
telen! Az éj jel számonkérik tőled lelkedet,
amiket tehát szereztél, kié lesznek? Igy jár,
aki kincset gyüjt magának, és nem gazdag az
Istenben." Óvakodjunk tehát, nehogy a ren
detlen gondosság szükkeblüvé és szükmarkúvá
tegyen bennünket, főkép mikor másokról is
kel1 gondoskodnunk. Míg az okos bőkezűség

22 337



és nagylelkűség jókedvet teremt Isten seolgé
latában, addig a fösvénység csak befagyott lel
keket és savanyú arcokat termel, amikre a jó
Isten nem is szeret nézni.

Értsük meg az űdvözítőt: vajjon nem tanít-e
bennünket bizonyos szent kőnnyelmüségre?
"Ne aggódjatok - úgymond - éltetekről, mit
egyetek, se testetekről, mibe öltözzetekl'" Ta
nuljatok meg már egyszer bíznil "Mindíg a
gyenge hitre vall, - mondja Szent Teréz 
amikor az ember a nagy Istenben nem tételez
fel akkora hatalmat, hogy azoknak, akiket sze
ret, ne tudná megadni a szükséges táplálékot."
"Az Urat szomorítja és szívét bántja a biza
lomnak hiánya", - mondja Kis Szent Teréz.

Hiszen nincs senkinek, Istennek sem kifo
gása, ha mi magunkra és hozzátartozóinkra is
gondolunk. De ne felejtsük, hogy "Isten job
ban tudja, mit tegyen, mint mi, hogy mit aka
runk." (Szent Teréz.) Miért is hagyjuk ügyein
ket önfeledten őreá. Mikor Bramante a Szent
Péter-templom nagyszerű tervével elkészült, kis
fiával kűldte azt be II. Gyula pápának. Ez el
ragadtatással szemléli a nagyszerű munkát s
kinyitva szekrényfiókját, amelyben aranypén
zét őrizte, így szólt: "Markolj bele, fiacskám,
s vidd el édesapádnak" . .. Mire a kis kópé
talpraesetten feleli: "Markolj te bele Szent
atya, neked nagyobb a kezed" ... Igy tegyünk
mi is a jó Istennel ... "Minden aggodalmunkat
őreá bízva, mert neki gondja van ránk."

2. • HE AGGÓDJATOK A HOLHAPtRT'·6

Az Úr Jézus e szavakkal elejét akarja venni
annak a kínos gondnak, amely sokakat a bi-
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zonytalan jövő miatt emészt. Nemcsak azért
aggódnak, ami a jövőben valószínű, ez elvégre
eléggé megokolt lenne, hanem a miatt is, ami
csak lehetséges. Igy aztán rengeteg energiáj uk
megy tönkre, amit a jelen rnegszentelésére
fordíthatnának. Mert "a bátortalanságnak és
kétségbeesésnek mélyéből nem jön erő elő. Az
erő az Istenbe vetett bizalomnak és vállalko
zási szellemnek magasából sugárzik." [Faulha
ber.]

Se szeri, se száma azoknak is, akik a bér
cekr öl, amelyek az egekbe nyúlnak, lemonda
nak, s egész életükben vizenyös lapály felett
szallonganak. beérve a tucatélettel, mert a
félelem a jövö eshe töségeitöl mint ólomsúly
nehezedik szárnyukra. Hány és hány hivatást
tett tönkre a félelem a saját és övéik sorsa
miatt, s hány lendülettel induló pályát tört
derékon. A vakond szomorú munkatársa a
kertésznek. A félelem a vakond a jó Isten
kertjében. Számtalan életet gyilkol és tesz
tönkre. Nemcsak lelki, hanem testi életet is.
"Bagdad felé tartott a vándor, - beszéli a
keleti mese - mikor a dögvésszel találkozott.

- Hová mégy ? - kérdi a vándor.
- Bagdadba - feleli a dögvész.
- Mi járatban vagy? - folytatja a vándor

kérdezösködését.
- ötezer embert akarok láb alól eltenni

- volt a válasz.
Néhány nap mulva ismét találkozik a ván

dor a dőgvésszel.

- Hazudtál - támadt a vándor a dög
vészre - hiszen te nem ötezret, hanem ötven
ezret gyilkoltál meg ...
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- Tévedsz - szólt a dögvész - én csak
ötezret öltem, a többit valamennyit a tólem
való Félelem pusztította el."

Miért is bizalom és semmi félelem! "Isten
könyörületének olaját a bizalomnak kis kor
sójába rejtegeti" - mondja szépen Szent Ber
nát. Válasszuk rni is jelszónak, mint Néri Szent
Fülöp: "Félelem és aggályosság, kerüld el a
házam tájat!"

Nevezetesen pedig mikor arról van szó,
hogy Isten ügyében valamit merjűnk, valamire
vállalkozzunk, kövessük Szent Teréz tanácsát:
"Hányszor kipróbáltam magam is! Amikor va
lamely Istennek tetsző munka elején legyőztem
a természet ellenkezését, mindannyiszor sze
renesés voltam ügyemben ... Azért ha vala
kinek tanácsot kellene adnom, azt mondanám:
Tanuld meg, semmit se adni a természet félel
mére és sohasem bizalmatlankodni Isten jó
ságában, valahányszor ő valami nagyobbra,
magasabbra hív."

"Gyáva népnek nincs hazája" - sem itt,
sem fent. Viszont a bátraké a föld és az ég.

3.•LEGYETEK IGYEKEZETBEH HEM RESTEK'?

De azért a Gondviselésbe vetett bizalom
ne ejtsen minket fatalizmusba, amely ölbetett
kezekkel, tétlenül várja a lelkiekben és anya
giakban a sültgalambot. Ez egészen Isten szán
déka ellen van. Mint Szent Ignác mondja, úgy
kell tennünk, mintha a dolog sikere csak raj
tunk állna, viszont úgy kell bíznunk, mintha
a teljes eredmény Isten rnűve volna. Isten
azért adta a szellemi és testi erőinket, hogy
kifejtsük azokat, mint a filozófia mondja, "sem-
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mi képesség sincs hiába." Isten segíti a haj óst,
de azt akarja, hogy az használja az evezőt."
"Isten adja a diót, de nem töri fel" - mondja
az orosz közmondás.

Miért is legyünk "igyekezetben nem res
tek, lélekben buzgók",' úgy a tökéletesség dol
gában, mint egyebekben, amiket Isten hiva
tásunknál fogva reánk bízott.

Beszélgetés az Úrral. Ó örök Isten, akinek
gondviselése tevékeny aggályosság nélkül, s tö
rődik és foglalkozik velünk minden nyugtalanság
nélkül, vedd el szívemböl a töprengést, amely
neked nem tetszik. Add, hogy a te gondviselé
sedet utánozva, én is derült lélekkel szorgos
kedjam a te szolgá latodban. Add, hogya mult
ban elkövetett hibáimat szelíd s nyugodt fáj
dalommal bániarn. s azon legyek, hogya jövő
ben neked tetsző utat mindíg eltaláljam. Bíz
zak és remélj em, hogy kegyelmed segítségé
vel gondviselésed oltalma alatt örök célomat
elérem. Felteszem magamban, hogy főleg ma,
szent és tökéletes napot akarok élni. Szent
napokból tevődik össze a szent élet. A többi
Isten dolga, aki majd megteszi a magáét.

J Mt. 6, 25. - ' V. ö. Lk. 10, 41. - ' Lk.
12, 20-21. - • Mt. 6, 25. - a V. ö. I Pét. 5. 7.
-. ' Mt. 6, 24. - ' Róm. 12, 11. -- '. c. 0,
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PÜNKÖSD UTÁNI XIII. VASÁRNAP

XLIII

AZ ISTENI GONDVISELÉSRÖL III

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg:
"Nézzétek az ég madarait, hogy nem vetnek, nem
aratnak, sem csürökbe nem gyüjtenek és a ti
mennyei Atyátok táplálja azokat", És a ruhá
zatról mit aggód tok ? Nézzétek meg a mezök lilio
mait, mint növekednek, nem dolgoznak és nem fon
nak; pedig mondom nektek, hogy Salamon minden
dicsőségében sem volt úgy öltözve, mint egy ezek
kőzűl . . ."

Második előgyakorlat. Szemlélem az édes Od
vözítöt, amint a szabad természet ölén tanítja a
népet föleg a gyermekded bizalomra az isteni
Gondviselés iránt.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
a természet pompás könyvéböl én is megtanuljak
olvasni s Isten iránti szeretetre és bizalomra gyul
ladjak,

1. JÉZUS ÉS A TERMÉSZET

"Jézus mint minden nagy szellem, szerette a
természetet. A bűnös, aki meg akar tisztulni, a
Szent, aki imádkozni akar, a költő, aki alkotni
kiván, kimenekül a hegyek közé, fák árnyé
kába, zúgó vizek mellé a rétekre, amelyek
az égnek lehelik illatukat, vagy a napégette
magános sziklafalak mőgé." (Papini: Storia di

342



Cristo.] Jézus is sokszor felkereste a természe
tet. Soha senki mélyebb bepillantással és mele
gebb szeretettel nem szemlélte annak szépségeit
és titokkal teljes életének szövevényét, mint ó.
Belsöséges viszonyának szálai a természethez
hármas szeretetéből szövődtek. Szeretetéből a
mennyei Atya, a bölcs és jóságos Teremtő
iránt, aztán az emberek iránt, akiknek a Te
remtő ily kedves és szép földi otthont alko
tott, végÜl szeretetéből maga a természet
iránt, amelyet a bűn átka alól meg akart vál
tani.

Most is éppen a Genezáreti-tó regényes
vidékén, egyik hegyen tartózkodik s a máso
dik Szentírásból, az Atya keze által írt és
illusztrált könyvből, a természetből olvas fel
és tanít.

Ő mindent pompásan megértett, amit az Atya
a természet által nekünk mondani csak akar
s arra oktat minket, hogy mindazt mi is meg
értsük. Azt akarja, hogy tanuljunk a csirkéit
szárnya alatt rnelengetö tyúktól, az ágról
ágra szállongó, "égi" madaraktól, a búzaföldek
zöldje kőzt, az átlangyosodott levegőben haj
longó, karcsú, kecses, fehér, piros, sárga és
lila liliomoktól.

Mindezekbe, mint költőileg is gyönyörű
képekbe öltözteti az Úr Jézus a legmélvsége
sebb igazságokat, mint ahogy magamagát is az
Eucharisztia igénytelen, de oly vonzó, étvágy
keltő színébe burkolja. Arra igyekszik ben
nünket is rávenni, hogy Isten rnűveire, még a
legcsekélyebbre is, minő a kis virág s a pil
langó, tisztelettel tekintsünk s meg-megkér-
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dezzük tőlük, hogy mire akar általuk bennün
ket figyelmeztetni a jóságos Teremtő.

Ebből is láthatjuk, hogy Jézus éppen nem
tagadja az életet, mint Nietzsche vádolja, hanem
inkább minden tettével és szavával igenli azt.

Mily szégyelni való és szomorú dolog vol
na, ha nekünk a természet mit sem jelentene;
ha a csillagos égnek derült nyári éjtszakán szá
munkra nem volna egyéb mondanivalója, mint
hogy ma szép idő van; ha nem tanulnánk hű
séges istenszolgálatot a fénytől, amely "ha
kűldi Isten, elmegyen. s ha hívja, remegve en
gedelmeskE..dik neki", és a csillagoktól. ame
lyek "örömmel ragyognak örhelyűkön, ha hívja
őket, azt mondják: "Itt vagyunk!" - és kész
séggel ragyognak alkotójuknak".'

A teremtményekben nekem is - miní
Szent Agostontól tanulom - Istenhez vezető
lépcsőket kell látnom. "Kérdezem a földet:
vajjon te vagy-e az én Istenem és feleli: Nem
én vagyok. Kérdem aztán a tengert, a viha
rokat, magát az eget, de mindezek ugyanazt
felelik. De legalább mondjatok valamit róla!
Mire a teremtmények mind egyhangúan fe
lelik: Ö alkotott minketl" A bámulatnál azon
ban nem szabad fennakadnom, hanem a néma
teremtményeknek saját lelkemmel, szívemmel
kell hangot adnom.

Régi zsidó legenda szerint, miután Isten a
rnindenséget meg teremtette, az angyalokat
megkérdi, mit tartanak művéről? Az egyik így
válaszolt: A munka nagyszerűen fenséges, csak
egyben hiányos. Hang kellene, erős, tiszta,
magasztos, amely éjjel és nappal mindent be
töltve zengené a Teremtőnek hála- és dicsőítő
énekét.
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Ezt a hangot nekünk, embereknek, kell ál
landóan pótolnunk.

Még a sürgönydróton jó és rossz időben
üldögélő madarak is olyanok, mint a hang
jegyek, amelyeket lelkem leénekel, Istent és
gondviselő szeretetét magasztalva.

2. .HfzzfTEK AZ fG MADARAITI·

Csakugyan, Isten jóságát bámulom, aki még
a legjelentéktelenebb teremtményeiről is atyai
lag gondoskodik. Valóban: "Isten a nagy dol
gokban nagy, de a kicsinyekben sohasem ki
csiny," (Szent Agoston.)

Ime, itt vannak a madarak! Kecsesen öltöz
teti őket az Úr, télen és nyáron más-más ruhát
szabva rájuk és hiánytalanul táplálja őket,
"a galambot, amely szerelemről búg a ház
tetőn, a sast, amely hatalmas, kiterjesztett
szárnyával csap le zsákmányára, no meg a
levegőben repkedő verebeket, amelyek nem
eshetnek le, csak úgy, mint a császárok, ha
Isten nem akarja". [Papini.] Sőt még kicsi
nyeikről sem feledkezik meg Isten. Azért kérdi
Jób: "Ki készíti elő a hollónak eledelét, ami
ker a fiókái Istenhez kiáltanak és étek nélkül
röpk ödnek Z'" Ha tehát Isten ahollófiak ele
delér.il is gondoskodik, amelyeknek pedig nem
is atyj 1. hanem csak ura, vajjon megfeledke
zik-e gyermekeiről és azoknak sokkal fontosabb
örök érde.ceiröl ? Ha meghallja az éhező ma
dárfiak sikolyát és részvéttel van irántuk, vaj
jon megfeledkezhetik-e valaha mirólunk7 "Nem
értek-e ti többet azoknál ?'" - kérdi maga
Jézus. S vajjon megcáfolhatom-e ezt az érve
lését? Nem kell-e szégyenkeznem. amikor ed-
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digi kishitüségemre, zúgolódó gondolataimra
és szavaimra gondolok? "Mit feleljek én, 
mondom Jóbbal - ki könnyelműen szólottam?
Kezemet a számra teszem! Egyszer szólottam,
bár azt is hagytam volna! Meg másszor, de
nem teszem többé:"

Sőt hálát adok az Úrnak nemcsak a nekem,
hanem minden élőnek juttatott jótéteményei
ért és a Zsoltárossal áldom őt: "Mindeneknek
szeme benned bízik, Uram, és te idejében meg
adod ételüket. Megnyitod kezedet és betöltesz
minden élőt áldásoddal. ".

Még "Az oroszlánkölkek (is) prédáért or
dítanak s eledelt kérnek az Istentől maguk
nak" és kapnak. "Ö ad enni a barmoknak."

Ó jóságos Isten! aki magad mondád: "Nem
helyes elvenni a gyermekek kenyerét, és az
ebeknek vetni",' ha az oktalan állatokat ki
rályi bőkezűséggel ellátod, vajjon szükkeblű
lész-e gyermekeiddel? Ha a vadállatokat sem
feleded, vajjon saját képedre alkotott s Fiad
vérén megváltott fiaidat pusztulni engednéd ?

"Áldják tehát az Urat irgalmasságáért, az
emberek fiaival művelt csodáiért. hogy az el
epedőket kielégítette, az éhezőket jókkal be
töltötte,"" Miért is "vesd lelkem az Úrra gon
dodat, s ő majd eteti lelkedet és testedet, s
gondoskodik terólad.,. Nem engedi, hogy
örökké ingadozzék az igaz. "II

3. _NÉZZÉTEK MEG A MEZŐK LILIOMAIT I-

Linné, a nagy botanikus megdöbbenve állott
meg egyszer egy kis virá.gszál előtt, bámulva
abban Isten lábnyomát. "Reám minden fűszál
csakoly jelentős. mint akár a kölni dóm, és sok-
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szor többet tanulok attól, mint emettől." (Lang
behm.] Ám akkor mit szóljak azokról a virágok
ról, amelyek felöltöztetésében a Teremtő való
sággal remekelt? Maga mondja szent dicsekvés
sei: "Nézzétek a liliomot! Vajjon nem kell-e
még Salamonnak is királyi pompájában mellette
magát elszégyelnie? Pedig ez a hitvány kis nö
vény ma van és holnap kemencébe vetik.':"
Vajjon nem lesz-e gondja arra, hogy testemet
tisztességes ruhával fedje és lelkemet a kegye
lem díszköntösébe öltöztesse?

Elfogadom végül édes üdvözítőmtől azt az
oly jól eső pirongatást, gondolva eddigi kis
hitűségemre. "Ne aggódjatok tehát mondván:
mit eszünk, vagy mit iszunk, vagy mivel ru
házkodunk? Mzrt mindezt a pogányok kere
sik. Hiszen tudja a ti Atyátok, hogy mindezekre
szükségetek vagyon.'?"

Beszélgetés az Úrral: "Ó imádott mennyei
Atyám! Mostantól egyetlen gondom lesz, hogy
neked szent békében és örömben szolgáljak,
minden egyebet a te szerető gondviselésedre
bízva. Elég nekern hinnem és tudnom, hogy Te
gondolsz reám, ismersz engem, s jól tudod,
mire van szükségem s mi válik nagyobb ja
vamra és boldogságornra." "Nem bántja az
igazat, bármi is történjék vele, a gonoszok
azonban tele vannak baj jal.""

F elteszem magamban, hogy bizonyos szent
kőnnyelműsépgel fogadom Isten kezéből a kel
lemeset és kellemetlent, tudva, hogy minden az
ö kezéből jön és nagyobb javamra válik.

i Ml. 6, 26--29. -- Bar. 3, 33-35. Jóh
38, 41. - ' Mt. 6. 26. -- Jób 39. 34-35. -
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ft 144. zsolt. 15, 16. - r 103. zsolt. 21. -' 146. zsolt.
9. - • Mt. 15, 26. - " 106. zsolt. 8, 9. - II V. ö.
54. zsolt. 23. - " V. ö. Mt. 30. - " Mt. 6, 31-32.
- 14 Péld. 12, 21.
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PÜNKÖSD UTÁNI XIII. VASÁRNAPOT KÖVETO HtI HlTFO

XLIV

AZ ISTENI GONDVISELÉSRŐL IV

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szöveg: "Ke
ressétek (azért) először az Isten országát és az
ő igazságát, és ezek mind hozzáadatnak nektek."

Második előgyakorlat. Szemlélem, mint az előző

elmélkedésekben a "Boldogság hegyén" az édes
Üdvözítőt, amint az áhitatos figyelemmel hallgató
népet oktatja.

Harmadik előgyakorlat. Kérem a kegyelmet,
hogy én is mindenekelőtt az "Isten országát és
igazsál!át" keressem.

l. .AZ ISTEN ORSZÁGA ls IGAZSÁGA·

Midön az Úr Jézus nekünk az Atya jósá
gos és gyengéd gondviselését megígéti. tő
!ünk viszont azt igényli, hogy félretéve rnin
den aggodalmat, elsösorban Isten országát és
igazságát keressük. Ö maga ezt mintegy hét
hasonlatban is igyekszik velünk rriegértetni.
Kettöt ezek közül a földművelésböl vesz, a
többit pedig a mustárrnagtól, a kovásztól, a
földbe elásott kincstól. a talált igazgyöngytöl
s hálótól kölcsönzi. Mindezekbe az oly egy
szerű képekbe mélységes, örök igazságokat
burkolt. Megtanuljuk belölük, hogy az Isten
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országa "valami lelki és örökkévaló dolog,
amely majd csak a mennyországban éri el töké
letes befejezettségét", (Róm. káté.] Itt a földön
a hit, a remény és a szeretet által lépünk be
az Isten országába. (Róm. káté.) Ez az ország
az isteni, rendezett, szent szereteten épül és
ez teszi lényegét, tartalmat." Bizonnyal erre vo
natkozólag mondja Urunk: "Az Isten országa
bennetek vagyon." Nagyon világos, hogy ezt az
országot Isten kegyelmével nekünk kell önma
gunkban felépítenünk. Isten adja hozzá az Úr
Jézusban a mintát, tervet, ad hozzá anyagot, mű
ízlést, szellemet és erőt. De a munka a mienk.
"Aki a földön csúszik, aki a földben turkál,
aki kedvét leli az aranyban, az állat ... Aki
úgy él, hogy szemét a mennyre függeszti, kí
vánja a mennyet, reméli, hogy örökre az égben
él majd, az Szent. Az emberek nagyobb része
állat. Jézust azt akarja, hogy az állatok szen
tekké nemesedjenek. Ez az egyszerű és mindíg
eleven értelme Isten országának s a mennyek
országának." "Az Isten országa tehát a mi
művűnk a magunk boldogságáért. A mi akara
tunktól függ, a mi "igenünktől", vagy "nem
ünktől". Legyünk tökéletesek és a mennyek
országa kiterjeszkedik majd a földön is, Isten
országa kialakul az emberek közt is. De
evégből szüksége van az embernek, mint Jé
zus magát kifejezi, a metanoiára, gondolat
világának megváltoztatására, lelke átalakulá
sára, röviden: meg térés re. Mert ez az igazi
megtérés. nem pedig a puszta ajkkal kifejezett
szánom-bánom."

Az "igazság" pedig, amelyet keresnünk kell:
az Istennek tetsző cselekedetek, a paran-
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csok megtartása, az: erkölcsi erények gyakor
lata. Ezáltal jutunk az "igazságnak", a meg
szentelö malasztnak állapotába. Ezt, igen, ezt
kell mindenekelőtt keresnünk. Hiszen ez az
Isten országa legkifejezettebben bennünk. Ez
a mi lelkünk igazi s egyedüli szépsége, Mert
"miként a lélek adja meg a testnek sz épségét,
úgy Isten, aki a kegyelmi állapotban lévő
lélekben. mint országában lakozik, adja meg
a lélek szépségét. Csak a lélek teszi a testet
szeretetreméltóvá. Ha távozik, a hulla már
borzalmat ébreszt. Akármennyire tetszett is a
test, ha a lélek otthagyta, sietsz eltemetni. A
test szépsége tehát a lélek, a lélek sz épsége
pedig Isten". (Szent Agoston.) "Valóban, Isten
nek is csak az tetszik benned, ami Tőle van,
ami tetőled van, az nem tetszik neki." (Szent
Agoston.) "A lélek a reá vetődő isteni kegye
lemsugárból él." (Guardini.) "Mint a napsugár
tól éled a csíra és hoz gyümölcsöt, úgy adja
meg a kegyelem a lélek termékenységet."
(Pad. Szent Antal.)

Az Isten országának kűlső kereteket Krisz
tus Egyháza, a katolikus Egyház szelgáltat. Az
Egyház egyben Isten csűrje, földi magtára és
kincsesháza. Az Egyház földjén fakadnak bő
ven a kegyelem forrásai. Az Egyház a lelkek
elemi, közép- és föiskolája. Itt képződnek a
lelkek és érnek meg az Isten égi országára.

Az Isten országa tehát hasonlít az alagút
hoz. Mikor belépsz, a végén csak kicsiny vilá
gos pontot látsz. Minél előbbre haladsz, ez a
pont nőttön-nő és világosodik. Végre kiérsz
a teljes napvilágra, s ragyogva áll előtted Isten
fenséges terve, az Isten országa, a mennyek
országa.
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2. "KtRESSmK ELOSIOR AZ ImM
ORSIAGAT ts IGAISAGAT"

.Keressétek!" Ne aggodalmasan, kicsiny
hittel, mert ez Istennek még a lelkiekben sem
tetszik.

De teuékenyen, buzgalommal.
Keressétek előszőr. Tehát a lelkieket, Is

ten országát bennem és kívülem, tökéletessé
gem ügyét mindennél előbbre kell helyeznem.
Egy gondolat emberének kell lennem. Azért
jöttem a világra, azért léptem a pályámra,
hogy szentté legyek. Ez a cél; a többi mind
csak eszköz. Hogy nehéz vagy könnyü-e, kel
lemes, vagy kellemetlen-e az eszköz, az mel
lékes. A fő, hogy célhoz visz.

Tehát a világnak és életnek javait és elő
nyeit mind erre a célra kell beállítanom. Ez
az a "reliqua", a "többi mind", amelyről Szent
Ignác beszél.

A világ, amely mindent a feje tetejére ál
lit, egészen máskép gondolja, képzeli. Előtte a
fő a "többi rnind". Aztán jön csak, ha ugyan
gondol arra, lelki üdve, végül Isten, aki leg
feljebb mint eszköz jön számításba, mint se
gítő a többi rnindhez.'

Ezen botor és igazságtalan beállítás ellen
lép fel az Úr, mikor hirdeti: "Keressétek elő
szőr az Isten országát és igazságát. Mindkettőt
egyszerre, mert elválaszthatatlanok. Isten or
szágát felépíteni, megvalósítani és elnyerni nem
lehet, csak az igazságnak, erényeknek szorgos
gyakorlata által

352



3. •ts EZEK MIND HOZZÁADATNAK NEKTEK·

Az üdvözítő ezzel szavát adja, és övéit biz
tosítja, hogy amennyiben ők önfeledten csak
az ő országát keresik, viszont róluk s minden
javukról kegyesen és bökezüen gondoskodik.
Tapasztalják majd, hogy míg a világ fiai rnin
den aggodalmas szorgoskodásuk mellett is sok
szor nélkülöznek, nekünk csakúgy meglesz
mindenünk, mint az ég madarainak s a mező
liliomainak, bár érte mit sem fáradnak. És be
válik a Zsoltáros szava: "Gazdagok nyomorba
juthatnak és éhezhetnek, de akik az Urat ke
resik, semmi jót sem nélkülöznek."'

Mikor azonban az Úr Jézus az Isten orszá
gának s a lelki érdekeknek előbbrehelyezését
oly komolyan hangsúlyozza, éppen nem akarja
mondani, hogy az embernek a mulandó ja
vakra ne legyen éppen semmi gondja. Hiszen
az anyag is Isten teremtménye és szükséges
eszköz az örökkévalók megszerzésére. Mikor
tehát az anyagi és mulandó dolgokat okkaI
móddal megszerezzük és igénybevesszük, vol
taképen ezzel is csak az Isten országát keres
sük. Ezt jól meg kell jegyeznünk, s a földi jót
szent hálával és célszerűen élveznünk.

Az igazán lelki ember a földet, mint a si
rály a vizet, csak érinti, de aztán megint fel
száll a magasba: "Akik élnek ezzel a világgal,
mintha nem élnének, mert elmúlik ennek a
világnak alakja.'"

"Hozzáadatnak nektek," Az Úr Isten az
ószövetségben, amikor az emberiség még gyer
mekkorát éli, az ő hűséges sz olgé latáért
csaknem mindíg földi jutalmakat tüzött ki.
Igért tejjel-mézzel folyó országot, hosszú éle-
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tet a földön, s ellenséggel szemben oltalmat.
Tőlünk az Úr, akik a nagykorúságot Krlsztus
ban elértük, több önzetlenséget s nagylelkű
séget kíván. Mi nem földi jutalomért szolgá
lunk neki, sőt még az égi jutalom sem a fő
a mi szemünkben. Nekünk elég, ha "Ö lesz a
mi igen nagy jutalmunk",' az Ö elismerése, tet
szése, dicsősége. Innen van, hogy Urunk nem
azt mondja, ha az ő országát keressük, "a többi
mind" lesz a jutalmunk, bérünk, hanem azt
csak mint ráadást kapjuk meg tőle. Mint rni
kor valaki húst vásárol, odavetnek még hozzá
egy darab csontot, mint mondják, ráadásuL
Külön fizetést nem várnak, kérnek érte. Igy
adja nagy bőkezűséggel az Úr azoknak, akik
az Isten országát tőle hűséges szolgálatukkal
megvették. ráadásképen a földi javak elégsé
gét, sőt olykor bőségét.

Beszélgetés az Úrral. Ó jó Uram! Mily bölcs
dolog neked, egyedül neked szolgálni és min
denekelőtt a te országodat keresni. "Nekem
azonban jó az Istenhez ragaszkodnom, az Úr
ban, az Istenben bíznom."

Jó nekem Isten gyermekének lennem, ez az
én egyetlen örömöm, reményem és büszkesé
gem.

Mikor Napóleon császárrá koronáztatása
után Milánóba ment, hogy a lombard koronát
is fejére tegye, maga vette azt le a dóm oltá
rárói és illesztette fejére. Közben büszkén így
szólott: "Ezt a koronát Isten adta nekem, jaj
annak, aki ezt el akarná venni tőlem!"

Igy vagyok én is, Uram, az istenfiúság ko
ronájával, a Te országod koronájaval. Te adtad
azt nekem. s jaj annak, aki azt el akarná ra-
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bolni tőlem. Szembeszállok vele és megvédem
a te kegyelmeddel és segélyeddel szent jogo
mat.

Felteszem magamban, hogy mindenben, még
a legcsekélyebben is, többre értékelem a lelkit,
mint az anyagit, az örökkévalót, mint a rnu
landót, rniért is lehetőleg a tökéletesebbet
választom.

, Mt. 6, 33. - ' V. ö. XIII. Leó: Tamatsi Iulura.
- " Lk. 17, 21. - • V. ö. Papini i. m. - ' V. ö.
XV. Elmélkedés: Mialyánk. - n 33. zsolt. 11. 
- ' I Kor. 31. - ' V. ö. Gen. 15. 1. - e 72. zsolt. 28.
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PÜNKÖSD UTÁNI XIII. VASÁRNAPOT KÖVETO HtT KEDD

XLV

AZ ISTENI GONDVISELÉSRŐL V

A VÁLASZTOTTAK SZENVEDéSEI

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szőveg: "Ne
ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!'"

Második előgyakorlat.Képet alkotok magamnak
az isteni Gondviselésről, ahogy azt az őskeresztény

müvészet ábrázolni szokta. Felhőből előnyúló kéz,
amely egészen a földig ér. lsten maga rej tve van,
de bölcsesége és hatalma megnyilatkozik az élet
nek és világtörténelemnek eseményeiben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
"bölcsesége elrejtett titkait, amennyire ez üdvös
ségemre válik, nyilatkoztassa ki nekem".'

l . • MINDENT JÓL CSELEKEDETT·)

Isten "mindent úgy alkotott, hogy helyes le
gyen a maga idején, .. Csakhogy az ember nem
tudj a kifürkészni Isten művét, melyet teszen kez
dettöl fogva mindvégig. úgy találtam tehát, hogy
nem tehet jobbat az ember, mint hogy örvendez
zék",' E helyett azonban nemritkán bírálgat juk a
Gondviselés munká ját, kri tizál juk elj árását.
F öleg akkor történik ez, amikor azt tapasztal
juk, hogy a választottak sokat szenvednek, míg
el1enben a bűnösök és vallástalanok a világon
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Ieltünöen sok előnyt és szerencsét élveznek. Ne
ítéljünk, nehogy vakmerő rövidlátásunkért
megítéltessünk. Annyi bizonyos, hogy Isten
.snindent jól. cselekedett",

A keresztényhez. főleg a tökéletességre tö
rekvő lélekhez, mi sem méltatlanabb, mint a
pesszimizmus. Egyik amerikai iskolában pálya
díjat tűztek ki a legjobb gondolatra. Ezt a követ
kező eszmének ítélték oda: "Az emberek zúgo
lódnak, hogy Isten a rózsát tövissel teremtette.
Inkább köszönj ék meg az Úrnak, hogya tövisek
közt rózsa is tenyész.' - Igen! az igazaknak
sok, mondjuk feltűnően sok a szenvednivalójuk.
De azért távolról sem csupa szenvedés és kál
vária az életük. Hogy a lelki örömről és béké
ről ne is szóljunk, amely éppen az igazak ki
váltsága és a mennyország előíze, mily sok és
tiszta örömet nyujt a választottaknak is a szép
természet, a társasélet, a nemes barátság, a
tudomány és művészet. Ha az élet csupa szen
vedés volna, amivel tel jesen kiegyeztethetetlen
a jóságos Istennek vi láguralrna, akkor gyer
mekkorunk ártatlan örömeire miért tekintünk
oly szívesen vissza, s miért esik a földi élettől
való válás gondolata is nehezünkre? Isten nem
szívesen látja a duzzogó arcokat, mert ebből
azt látja, hogy gyermekei vele nincsenek meg
elégedve. Miért is a Szentek, mint Kis Szent
Teréz, szerették volna bajukat, bánatukat Isten
előtt is leplezni, nehogy megnehez ítsék neki,
amikor irgalmának legnagyobb műveit rajtuk
végrehajtja. Igyekeztek tehát vidámak lenni.
Köztük a legtöbbet szenvedők voltak a leg
derültebbek és igaza volt Szalézi Szent Ferenc-
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nek, mikor azt állította: "a szomorú Szent, na
gyon szomorú szent",

A Szentek vidámsága szenvedés és üldözte
tés idején ama sziklaszilárd meggyözödésükön
alapult, hogy Istennek a kereszttel a legj óságo
sabb szándékai vannak.

Fontolgassuk mi is azokat!

2. AZ IGAZAK SZEMVED~SEIHEK OKAI

A) Előző életük vétkei.

Most talán igaz, jámbor, istenfélő, tisztes
életet élsz? De ilyen voltál-e mindíg? És ha
nem, vajjon vezekeltél-e komolyan a multadért?

Ha Isten már kiszólított volna az életből,
hol volnál most? Talán legjobb esetben a tisz
títóhelyen, amelynek büntetései sokkal szigo
rúbbak és tartósabbak, mint a földi csapások
okozta szenvedések. Ez a gondolat adta Szent
Agoston ajkára a sokszor emlegetett mondást:
"Itt égess, Uram, itt vágj, csak aztán az örökké
valóságban kímélj I" Mily jóságos tehát az Úr,
hogy itt a földön, ahol a büntetés enyhébb és
egyben érdemhozó is, s jutalmat is szerez, en
gedi letörieszteni büntetésedet.

B) A szenoedes az igazak próbaköve.

Amint a próbakő igazolja az aranyat, úgy
szerzi meg a szenvedés az elismerést és dicső
séget a választottaknak.

Haszontalan, értéktelen dolgokat nem szok
tunk kipróbálni, hiszen tönkre menne és a
próba megrnutatná sí lányságukat. Próbára csak
nemes és értékes dolgokat érdemesítünk. Sodo-
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mát és Gomorrát Isten nem próbálta ki, hanem
egyszerűen elpusztította, míg el1enben Abra
hámnak. hű saolgájának, kemény próbákat kel
lett kiállania. Emlékezzünk csak arra, amikor
Isten tőle egyetlen fiának, összes reménységé
nek feláldozását kívánta. Az evangéliumi dús
gazdagot Isten próba alá nem vetette, de bezzeg
a szegény Lázárnak micsoda megpróbáltatáso
kat kellett szenvednie. A próba tehát meg tisz
teltetés Isten részéről. "Mivel kedves voltál
Istennek, megpróbáltatásnak kellett érnie
téged" - mondja Ráfael angyal Tóbiásnak.
"Próbára tesz titeket az Úr, a ti Istenetek, hogy
kiderüljön, szeretitek-e őt teljes szfvetekböl, és
teljes lelketekből, vagy sem...• Erre a próbára
Istennek teljes joga van. Hiszen ő kimondhatat
lan sok gondot fordít mindenegyes lélekre,
pazar kézzel szórja reája kegyelmét. Most már
látni akarja, mint valami jó tanító, nevelő, mire
is vitte a növendéke? A szenvedés a vizsga,
amelyen a növendék az igazi erényben való
haladását megmutathatja. "Észrevetted-e szol
gámat, Jóbot? - szólt Isten a sátánhoz, nincs
a földön hozzá hasonló férfiú: feddhetetlen és
igaz, istenfélő és a gonosztól tartózkodó l'"

Az effajta próba Istennek, a mindentudónak
ugyan nem szűkséges, hanem az igaznak mód
felett hasznos. Istennek ugyanis nincs csepp
öröme sem a mi szenvedésünkben. Emberileg
szólva, neki nehezebb nekünk fájdalmat okozni,
mint az anyának gyermekét az operáló orvosi
kéz alá nyujtani. Ha mégis megcselekszi, ezt
csakis a mi legnagyobb javunkra teszi. Mi indítja
erre? Ime egyik ok. Legyünk bár a kegyelem
állapotában, ámde az áteredő bűn sok rossz
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haj lamot ültetett s hagyott hátra szívünkben.
Ott lappang szüntelen a hiúság, érzékiség, kap
zsiság, önzés, gőg és egyéb veszélyes haj Iam.
Ezek a mi igazi ellenségeink, Isten szemmel
tartja őket, inkább, mínt jómagunk. Segélyünkre
síet s a szenvedéssel beolt minket a szerivedé
lyek járványa ellen.

e) A szenuedés fejleszti ki lelki szépségeinhet.

Utas jött egyszer Carrarába, a híres márvá
nyok hazájába. Tanulmányozza a nagy kőtöm
böket. A kérdésre: Mit keres itt? - azt feleli:
szentet. Akkor menjen a templomba, mondják
nevetve a munkások neki, mert itt csak kövek
vannak, nem pedig szentek. Az úr csak tovább
kutatott, míg végre egy tömbnél megállott. 
Itt van a szent - szólott. S valóban, műterrné
ben ebböl véste ki az óhajtott szentet. Sok csa
pásra volt erre szüksége, és ha a márvány érezni
tudna, sok kint és fáj dalmat okozott volna neki.
A szenvedés a kalapács és véső Isten kezében.
Ezekkel belőlünk, alaktalan tuskókból, faragja
ki a szentet.

Dl A szenoedés égi választottság záloga.

A szenvedés az ártatlan, kegyelmi állapot
ban a legnagyobb biztosíték, hogy az égre va
gyunk kiválasztva. Maga a Szentlélek hirdeti
ezt Pál ajka által: "Akiket eleve ismert Isten.
azokat eleve arra is rendelte, hogy hasonlók
legyenek Fia formájához s így ő legyen első
szülött a sok testvér között."

Ámde Jézusban, a fájdalmak férfi ában a leg
jellemzőbb az ártatlan. megváltó szenvedés.

Lehet-e valami boldogítőbb, megnyugtatóbb,
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örvendetesebb tudat, mint a bátorító remény az
örök üdvre? Ezt a reményt pedig az ártatlan
vagy legalább bűnbánó szívvel viselt külső és
belső szenvedések öntik lelkünkbe. Minden más
jele a kiválasztottságnak könnyen tévedésbe
ejthet. Az ember sokat imádkozhatik, böjtől
het, áldozhatik és alamizsnálkodhatik és e
mellett lelki állapotát illetőleg gyászos téve
désbe eshetik. A szenvedés azonban az isteni
jóváhagyásnak pecsétje. Ha Istennek nem kelle
nél, a szenvedés keresztj ét nem tüzné kebledre.

Beszélgetés az Úrral. Használhat juk az Egy
ház liturgikus imáját: "Isten, kinek gondvise
lése rendelkezéseiben sohasem téved, könyö
rögve kérünk, fordíts el tőlünk minden ártal
mast, s adj meg nekünk minden üdvöst. A mi
Urunk Jézus Krisztus által."

Felteszem magamban, hogy ma különös
megértéssel s hálával fogadom, ha a jó Isten
valami kellemetlent küld.

"Én azonban örvendezem az Úrban és viga
dozom szabadító Istenemben.'!"

l Mt. 7. 1. - ' V. ö. 50. zsolt. 8. - 3 Mk. 7, 37.
- • Préd. 3, 11-12. - • Tób. 12, 13. - • Deut.
13, 3. - 7 Jób 2, 3. - s Róm. 8, 29. - • Pünkösd
utáni VII. vasárnap. - ro Hab. 3. 18.
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PÜNKÖSD UTÁNI XIII. VASÁRNAPOT KÖVETO HÉT

XLVI

AZ ISTENI GONDVISElÉSRÖL VI

A BOIIÖSÖK oSZEREHCSDEo

SZERDA

Előgyakorlatok. mint az előző elmélkedés
ben.

l. A BONÖSÖK oSZERENCS~JEo

A bűnösök "szerencséje" nem kisebb bot
rány sok rövidlátó ember szemében, mint az
igazak sok megpróbáltatása, szenvedése. Allító
lag ezen a világon csak a gonoszok boldogul
nak. ők örvendenek a jólétnek, s mintha csak
különös protekciót élveznének.

Már a Zsoltáros is élénken visszatükrözi ezt
az emberi gondolkodásmódot.

"Az én lábam majdnem megingott, lépésem
maj dnem megtántorodott. mert elfogott a go
noszokkal szemben az irígység, amikor láttam
a bünösök jólétét. Hiszen nekik halálukig nin
csenek kínjaik és nem tartósak csapásaik. Az
emberi sors nyomorüságát nem viselik, az em
bereket sujtó csapások nem érik őket ... '"

"Hogyan lenne erre gondja az Istennek?"
Ez a panasz tehát nem új dolog, csak olyan

régi, vén, mint maga a világ. Hogy azonban
mil yen túlzott és i2aztalan a Gondviselés ellen
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ez a vád, maga a Zsoltáros nyomban tanúsítja:
"Gondolkodtam, hogy ezt megértsem, de nehéz
volt nekem; míg Isten szentélyébe be nem
mentem, és meg nem értettem végső sorsukat.
Bizony tőrt vetsz nekik (a gonoszoknak), leta
szítod őket, rnidön fölemelkednek. Mint pusztul
nak, vesznek el egy szempillantás alatt! Tönkre
mennek gonoszságuk miatt! Mint ahogy elenyé
szik az álom, ha felébred az ember, úgy tűnnek
el, Uram ...U'

De boncoljuk csak a kérdést részleteire,
hogy mi is belássuk, milyen igaz a Zsoltáros
tapasztalata és megállapítása.

Először is való-e az, hogy a bűnösök mind
nyájan, vagy legalább többnyire szerencsések
ezen a világon? Tehát az istentelen, vallásta
lan élet valóságos varázsvessző volna, amellyel
az ember csalatkozhatatlanul pénzhez, élvezet
hez s egyéb földi előnyökhöz juthat, s talizmán,
amellyel minden bajtól. szenvedéstől, csapástól
szabadulhat? A tapasztalás igen sokszor meg
cáfolja ezt. Forduljon elő valami vasúti szeren
csétlenség vagy egyéb katasztrófa, vaj jon csak
az igazak vesznek el abban, s a bűnösök pedig
valamennyien épségben maradnak? Alig hihető!
Bizony elpusztul ilyenkor jó és rossz, mert
Isten nem csodákkal kormányozza a világot.
No meg a kórházak és börtönök csak az iga
zakkal telnek meg? Az orvosok s a bírák egész
másként vélekednek. Azt szokták mondani:
Addig jár a korsó a kútra, míg eltörik. S az
öngyílkosok? Vaj jon erényes, vallásos életnek
szokott az öngyilkosság záradéka lenni? A
bűnösök szerencséj éről szóló közvélemény tehá t
legalább is túlzott és maguk a bűnösök legke-
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vésbbé bíznak benne. Hiszen csapásokban a leg
többje nem a bűnözéshez. hanem Istenhez for
dul vissza. Valóban, nem minden rossznak van
jó sorsa, sőt a legtöbbnek előbb vagy utóbb
nagyon rosszul megy a dolga. A Biblia tele,
a világtörténet bőven szolgál ilyen példákkal.
Gondoljunk Sodomára, a vízőzőnre, Júdás
sorsára és az istengyilkos Jeruzsálemre.

Hány fiatalember és leány teszi tönkre er
kölcstelen élettel a jővőj ét, becsületet, szeren
cséjét. Nézzük aztán a bűnösök "szerencséjét"
a családi életben. Nem mind arany ám, ami
fénylik. Békés, biztos családi fészket csakis az
erényfa ágai közé lehet rakni.

Ahol nincs istenfélelem, ott nincs lelkiisme
retesség, hűség, kölcsönös megértés és türelem,
mert nincs igazi szeretet. Kopogtass csak be,
vagy inkább nyiss be - kopogtatás nélkül 
sok modern család otthonába, s ott felleled a
másvilági pokol képét és bevezetését.

2. MIBEN SZERENCSÉSEK A BONÖSÖK !

Legfeljebb ideiglenesen a mulandó dolgok
ban, anyagi vállalataikban. És ez nem is csoda.
Sőt az volna a csoda, ha ez nem így volna.
Hiszen nekik mindenük a föld. Minden tehet
ségük, idejük és törekvésük arra irányul. Akár
hányszor bámulatos áldozatkészséget is fejte
nek ki a siker érdekében. Hány pénzember
nemcsak minden idejét, de idegét is felőrli a
spekulációban. Hozzá félredob minden aggály t
és lelkiismeretességet, s megragad minden esz
közt, csakhogy el ne szalassza a nyereséget. Nem
volna-e csoda tehát, ha semmire sem menne?
Hogyan? Isten minduntalan csodákkal nyúljon
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bele a világ szerkezetébe? Hadd találják meg
tehát a világ fiai is azt, amit keresnek. Hadd
gyönyörködjenek néhány pillanatig a szappan
buborékban, amelyet annyi fáradsággal fújtak
fel! Itt azonban jó volna azt is fontolóra venni,
hogy a bűnösök s általában a másvallásúak fölé
nyüket nem ritkán éppen a vallásos emberek
léhaságának és hanyagságának köszönhetik.
Miért engedik azokat a nyakukra nőni? Miért
erősítik pénzükkel. szavazatukkal s juttatják
hatalomhoz ellenségeiket? Az öreg rigó a mese
szerint nagyon ajánlotta kicsinyeinek, hogya
kendermagot. amelyet a fa alatt elvetettek,
gondosan irtogassák. Nem hallgattak reá. A
kender tehát felnőtt, fonál lett belőle, aztán
hurok meg háló. Igy kerültek a rigófiak a
kalitkába, keserves tömlöcbe ...

3. MI~RT SZEREHCS~SEK A BOHÖSÖK I

al A világnak ezek a helótál egyébként is
mi másért vannak, mint hogy Isten gyermekeit
kiszolgálják. Talán senki sem értette annyira
át ezt az igazságot, mint a nagy gondolkozó
Ágoston és senki sem írt róla szellemesebben.
Szerinte Isten nagy művész, aki még az ördö
göt is arra használja, hogy általa valami jót
tegyen; mert különben a gonosz nem is létez
nék. Annál inkább a jóra aknázza ki a bűnö
söket. "Minden bűnös - mondja - vagy azért
van, hogy megtérj en, vagy pedig azért, hogy
általa az igaz gyakoroltassék az erényben...'

"Az aranyműves veszi az aranyat és leméri.
A festő meg tudj a, hogy a fekete színt a képen
~ova alkalmazza, hogy az műve díszére váljék.
Es Isten ne tudná, hogya bűnösöknek a vilá-
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gon milyen szerepet juttasson, hogy a teremt
ményei közt a szép rend fennmaradjon? Ha
Isten a letűnt századokban a bűnösöket nagy
türelemmel fenn nem tartja, az igazak seregei,
akik most köztünk élnek, kiktől származtak
volnaZ'"

Tehát voltaképen minden az igazakért.
Aki másnak szerenadot ad, azokkal, akik azt
mellékesen élvezik, rnit sem törődik. Minden
az ünnepeltért. Igya világon: minden a válasz
tottakért. Értük kel fől és nyugszik Ie a nap,
értük ragyognak a csillagok, értük váltakoznak
az évszakok. Értük termi a főld gyümölcseit.
Értük nyílik a virág és dalol a madár, csobog
a csermely. Minden a v-álasztottakért. A többi
csak amúgy mellékesen élvezi Isten jótétemé
nyeit. Igen, minden lia választottakért, hogy ...
elnyerjék a Krisztus Jézusban levő üdvösséget,
a mennyei dicsőséggel együtt".•

b] Egy másik oka, hogy Isten miért olyan
türelmes a bünösök iránt, az Ö végtelen irgal
ma. Ha csupán igazságos volna, bizonnyal
sokkal hamarabb lesujtana és kivágná a tenné
ketlen fügefát. De jósága nagylelkű türelemre
serkenti. Talán majd kedvezőbb időjárás, gon
dosabb kezelés ismét termékennyé teszi. Ágos
ton is hosszú ideig korhadt fa volt Isten kertjé
ben. De Isten csak várt, várt. Közben édes
anyja, Monika, sok imával és könnyhullatással
ápolgatta ezt a fát. Végre a kegyelem napja
újra rűgyet fakasztott rajta, visszatért beléje
az isteni élet, pompásan kivirágzott és dús
gyümölcsöket hozott az Egyház dicsőségére és
az emberi nem kimondhatatlan nagy javára.
Ki hitte volna, hogy egykor az egyházüldöző
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Saulból is nagy világapostol válik?.. Ki
tudja, hogy ez vagy az az istentelen író, poli
tikus stb. nem lesz-e még az Isten Egyházának
apologétája, oszlopa? "Mert Istennél semmi
sem lehetetlen." Nem méltóbb-e ez Istenhez,
míntha a rosszra nyomban lesujtana?

c) A bűnösök "szerencséje" végül nagyon
gyakori esetben az isteni igazságosság félel
metes műve. A kereszt pásztorbot ja visszavonná
öket az üdvözülendök kicsiny nyájához, de ezt
a kegyelmet eljátszották. Most tehát siralom
házban vannak, ahol a halálra ítéltek rendesen
meg szokták még kapni azt, amit csak kívánnak.
Annál is inkább, mert valamelyes jót ők is
csak tettek, ne mondhassák tehát, hogy
ök ezért egyáltalán semmi jutalmat sem vettek.

"Isten igazságosságának éppúgy megvan
nak a titkai, mint irgalmának! Az igazságosság
nak titka, hogy az Isten az embert szabadakarat
jára hagyja s így önszántából rohanhat a sze
rencsétlenségébe, a pokolba." (Faulhaber, Zeit
Iragen.]

Valami csodálatosan nagyszerű és vigaszos
van még ebben a tragédiában is. Mindennek
örülnünk lehet és kell, ami Istent megdicsőíti.
Folignói Angelának legkedvesebb imája ez volt:
"Uram, szentséges ítéleteid által ments meg
engem!" Meg is magyarázza, hogy miért. "Azért
mondom ezt, mert Isten jóságát nem kevésbbé
ismerem meg a jó és szent emberben, vagy sok
jó és szent emberben, mint a kárhozottban, vagy
akár a kárhozottak egész tömegében. Ezt
a mélységet Isten csak egyszer mutatta meg
nekem s én nem tudom annak emléket s az
általa ébresztett örömet sohasem feledni. És
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ha minden más hitigazságot elfelejtenék, ez az
egy sohase mosódnék el lelkemben, t. i. az ő
ítéleteinek i~azsá~ossá~a. Minő rnélységek
vannak ezekben az ítéletekben l" ...

Beszélgetés az úrral. Aldom és magasztalom
az ő ítéleteit. És mínthogy tőlem függ, hogy
inkább irgalma és jósága, mint igazságossága
érvényesül-e rajtam, szívvel-lélekkel s teljes
meggyőződéssel hódolok meg előtte. Én már
az ő szerelmének akarok örök emlékmüve lenni.
Erre kérek kegyelmet.

Felteszem magamban, hogy ma Isten szent
igazságosságának fényében járok, amellyel a
legkisebb hiba és tökéletlenség is szinte végte
lenül eIlenkezik.

I 72. zsolt. 2, 5. - ' U. o. ll. - a U. o. 16, 20.
- • In Ps. 54. - 'Agoston 301. - • II Tim.
2. 10. - ' Lk. 1, 37.
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PÜIlKÖSD UTÁHI XIII. VASÁRHAPOT KÖVETO HlT CSÜTÖRTÖK

XLVII

AZ ISTENI GONDVISELÉSRŐL VII

AZ IMA ls A GOHDVISELlS

Első előgyakorlat. Az evangéliumi szőveg: "Kér
jetek és adni fognak nektek, keressetek és talál
tok, zörgessetek és megnyittatik nektek."

Második előgyakorlat. A hegyibeszéd jeleneté
nek elgondolása. Nezem az arcokat, de nézem egyben
a szíveket, amelyekben az imában való bizalom és
a lelki étvágy az imára felébred.

Harmadik előgyakorlat. Kérem, hogy ezt a
kegyelmet én is elnyerjern.

l. AZ IMA SZEREPE A VILÁGTERVBEll

Az ima állítólagos hatástalansága és cél
talan volta ugyancsak olyan probléma, amely
feleletre vár, amikor a Gondviselésről elmél
kedünk. úton-útfélen halljuk az erre vonat
kozó vádakat Isten ellen, s talán saját szívűnk
ben is felmerült már a kétség, hogy voltaképen
nem haszontalan portékát kínál-e teremtmé
nyeinek az Úr, amikor az imát olyan sürgetően
ajánlgat ja, mondván: "Mindenkor imádkozni
kell és abba bele nem Fáradni."

Sokan hivatkoznak a saját szomorú tapasz
talataikra. Bizonyos kereskedő túladott remek-
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művű feszületén, amelyhez sokáig áhítatos sze
retettel s bizalommal ragaszkodott, mert végre
sok sikertelen ima után - mint állította 
maga meggyőződött, hogy nem az imádságon,
templombajáráson, hanem az ügyességen, szor
galmon és a jó spekuláción fordul meg rnin
den.

Mások megint az ima hiábavalóságát "tudo
mányosan" is igyekeznek beigazolni, s a Gond
viselést szinte önmagával akarják ellentmon
dásba keverni. "Isten a világot - mondják - a
beléje fektetett törvények szerint kormányozza.
Minden már öröktől fogva el van határozva
s így naív, gyermekes gondolkodásra vallana
azt hinni, hogy Isten minden apró-cseprő imád
ságért változtat tervein. Ez a nehézség azonban
csak a mi gyarló eszünkjárásában, nem
pedig a dolgok valóságában gyökerezik. Isten
ugyanis előrelát mindent. Imáidat is és azt is,
hogy ezeket az imákat meghallgatja. Ha nem
imádkoznál, Isten ezt látná előre, no meg azt,
hogy éppen azért, mert nem kérsz, nem is kapsz
tőle. Szépen megfelel erre Aquinói Szent Tamás
is: "Nem azért imádkozunk, hogy az isteni
Gondviselés tervein változtassunk, hanem in
kább azért, hogy imádságunkért megkapj uk azt,
amit Isten öröktöl fogva nekünk szánt." Bölcs
megfejtését adta a nehézségnek Euler, a világ
egyik leghíresebb számtantudósa is: Midőn
Isten a világ kezdetén a dolgok fej lődését meg
állapította, s mindazt, ami majd az idők fo
lyamán végbemegy, elrendezte, figyelemmel
voll az eljövendő események minden körül
ményére. Főleg gondolt eszes teremtményeinek
kívánságaira és imáira. Ezekkel egyezően szabta
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meg a történendőket. Ha tehát kérünk valamit,
nem szabad úgy képzelni, mintha Isten csak
akkor értesülne imádságunkról. Nem! Isten
öröktől fogva ismerte ezt az imádságot s a világ
folyását az illető imádkozónak javára, üdvös
kérése szerint rendezte be. Igy tehát az imád
ság meghallgattatása nem egyéb, mint a dolgok
rendes folyásának következménye. És így leg
többnyire minden csoda nélkül hallgatja meg
az Úr övéinek könyörgését. De azt sem tagad
juk, hogy kivételesen valóságos csodákat is
müvelhet.

Ebből is látom tehát, mennyire igaz a pró
fétai mondás: "Örök szeretettel szeretlek té
ged, azért könyörületességemben magamhoz
vontalak téged."

Azért ajánlja, javallja, sőt parancsolja ne
kem is az Úr az imát, hogy többet és jobbat
adhasson ama javakból. amelyeket öröktől
fogva nekem szánt.

2. AZ IMA HATÁSOSSÁGA

Az emberi nem közrneggyözödése, hogy az
imának megvan a hatása Isten szivére. Hiszen
csekély kivétellel minden ember imádkozik.
Ösztönösen érzi, hogy nem hiába. Mint Kis
Szent Teréz kedvesen mondja: "a jó Istennek
az a gyenge oldala: nem tud az imának ellen
állni". Ugyancsak ő állítja, hogy az ima hason
lít a királynőhöz. akinek rnindíg szabad bejá
rása van a királyhoz, s nála mindent ki tud
eszközölni. Lacordaire, a híres domonkos szó
nok, az imát ugyancsak királynőnek, könyörgő
felségnek mondja, aki az alázatosság köntösé
ben, lehaj tott homlokkal, kitárt karokkal lép
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az égi Király elé. Állandóan járja útját a
gyengék szívéből az Erősnek szívéhez, s mínél
mélyebből fakad, annál magasabbra hat ... Ha a
kis rovar, amelyet eltíprunk, mínket kérni tudna,
bennünket mérhetetlen részvétre hangolna. Ha
sonlóan, éppen mert olyan nagy a nyomorúsá
gunk, azért olyan hathatós Isten szívére az
imádságunk. "Senki sem találja az isteni irga
lom kapuját zárva, aki komoly imádsággal ko
pogtat rajta." (Róm. káté.] Ha pedig az ima
hatásosságának okát kutatj uk, nagyon meg
nyugtató igazsághoz jutunk.

Imánk kieszközlő ereje nem a mi érdemünk
ben, jócselekedeteinkben, de még kegyelmi álla
potunkban sincs, jóllehet ennél jobb ajánló
levéllel Isten trónjához nem járulhatunk, ha
nem Istennek irgalmas jóságában és ígéreteiben
gyökerezik. Szóval nem azért hallgat meg min
ket Isten, mert mi jók vagyunk, hanem azért,
mert Ö jó. Bizalmunkat az ima erejében szent
bizonyosságra az üdvőzitőnek isteni szava, ígé
rete emeli: "Kérjetek és adni fognak nektek,
keressetek és találtok, zörgessetek és megnyit
tatik nektek. ..•

"Akármit kértek maj d az Atyától az én
nevemben, megteszem az t." Valóban fej edelrni
ígéret, amely minden testi-lelki szűkségűnkre,
vágyunkra és igényünkre kiterjed. Legfeljebb
két korláttal van elhatárolva. "Adni fognak
nektek" - mondja az Úr Jézus. Az ígéret
tehát elsősorban nekünk, a mi javunkra szól.
Továbbá "az én nevemben" - mondja Urunk.
Az üdvözítő nevében pedig csak üdvöset kér
hetünk. Ha nem üdvöset kérünk, Isten azt saját
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érdekünkben nem adja meg, de ad helyette
jobbat.

Legyen tehát az, amit Istentől kérünk:
al jogos és illendő, nehogy az Úr Jézus

nekünk is azt mondhassa, amit a két Zebedeus
testvérnek felelt: "Nem tudjátok, mit kértek.?"

b] Legyen kérésünk tárgya üdvünket ér
deklő, s lehetőleg katolikus, mindenkire kiter
jedő. Földi vonatkozású dolgokért, legalább is
ne sokat imádkozzunk, hiszen ezeket, ha Isten
országát keressük, amúgyis "ráadásul" meg
kapjuk:

"Mulandó dolgokért - mondja Eckehart
- az embernek sohasem kellene imádkoznia.
Nem illik, hogy ilyennel járuljunk egy Isten
elé, aki örök." "Az igazi, tiszta könyörgés lé
nyegében nem egyéb, mint a mennyei dolgok
utáni szívbeli epedés" - mondja ugyanő. És
ismét: liA legjobb ima, amelyet az ember végez
het, az egyetlen kérés: Uram, ne adj nekem
semmi egyebet, csak amit te akarsz, s tégy
velem mindent s olymódon, ahogy neked
tetszik."

Amit Nagy Szent Teréz mond a XVI. szá
zadban, amikor az induló reformáció annyi
lelket hozott zavarba és sodrott végveszélybe,
ma sem vesztette el korszerúségét: liA világ
lángokban áll. Krisztust ismét halálra ítélik és
ezer hamis vádat hoznak fel ellene. Az Egy
házat meg akarják fojtani, s mi mégis oly
kérésekre pazaroljuk az időt, amelyeket ha
Isten meghal lgatná, talán arra szolgálna, hogy
egy lélekkel kevesebb jusson a mennvországba?
Nem! Most nincs idő arra, hogy Istennel je
lentéktelen dolgokról tárgyaljunk."
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Én is gondolok ma Jézus Szívének nagy
érdekeire, hogy azokat, főleg a szeritáldozás
után a mennyei Atya elé terjesszem.

3. A JO IMA FELTtTEUI

Imánk annál hatalmasabb lesz, minél inkább
érvényesülnek benne a jó ima feitételei.

Nevezetesen legyen imánk:
al hitbőllakadó. bizalmas. Vagyis szilárdan

és rendületlenül legyünk meggyőződve, hogy
Isten végtelen jósága és hatalma meg tudja,
meg is akarja adni, amit tőle kérünk, ha üd
vösséges dologért és állhatatosan esedezünk.
"Ha a hit hiányzik, az ima elveszett" - mondja
Szent Agoston.

b] Legyen imánk kitartó és állhatatos. Szent
Monika 18 évig imádkozott fia megtéréséért.
De aztán belőle is, fiából is nagy szent lett.
Kis Szent Teréz 1887-ben még a szülői házban
sokat imádkozott egy Pranzini nevű három
szoros gyilkos megtéréséért. Sokáig úgy lá t
szott, hogy hiába. A gonosztevő minden lelki
vigaszt megátalkodottan utasított vissza. Kis
Teréz áldozatokat hoz, misét mondat és sokat
imádkozik azért a veszendő lélekért, kinek
szomorú lelki állapotáról hallott. És íme, mikor
Pranzinit a vesztőhelyre vitték, az utolsó pil
lanatban mégis csak kérte az őt akarata elle
nére is kisérő lelkész től a feszületet, s láthatá
gyengéd áhítattal és bánattal csókolta azt meg.
Az ima győzött.

cl "Azt akarod, hogy imád az Istenhez
repüljön? Szerezz neki két szárnyat: a bőjtöt
és az alamizsnát" - mondja Szent Agoston.
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Beszélgetés az Úrral. Kérem öt, tegyen meg
engem is az ő isteni gondviselése eszközévé.
Emmerich Katalinnak már fiatal kora óta sok
szor mutatta be az Úr hosszú képsorozatokban
a testi-lelki szanvedöket. betegeket, kisértet
teket, foglyokat, haldoklókat, eltévedt utaso
kat, hajótörötteket, stb. akiknek a Gondviselés
éppen az ő imája révén kivánt segélyt folyó
sitani. Értésére adta Isten, hogy ezek meg
segítésében őt senki sem pótolhatná, és nélküle
elvesznének.

Gondoljak én is olykor magam elé ilyen
képsorozatot. Mert Isten egyiket a másik által
akarja tárnogatni és az üdv révpartjára kalau
zolni.

Felteszem, hogy ma sóhajokkal, fohászokkal
leszek kis gondviselése a rámbízottaknak, de
meg mindenkinek, akit a Gondviselés talán
éppen nekem osztott ki, hogy öket imával meg
mentsern.

l Mt. 7, 7. - 'Lk. 18, 1. - a Jer. 31, 3.
4 Mt. 7, 7. - • Jn. 14, 13. - • Mt. 20, 22.
, V. ö. Mt. 6, 33.
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Az okok, amelyek miatt Isten őrangyalokat
rendelt.

Első előgyakorlat. A szentírási szőveg: "Angya
lainak megparancsolta felőled, hogy minden uta
don őrizzenek."

Második előgyakorlat. Elgondolom a jelenetet,
amikor Ráfael angyal Tóbiást útjában barátilag
kiséri, oltalmazza, célhoz segíti és épen haza
vezérli.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
adjon nagy bizalmat a szent angyalokban s köz
vetve az ő atyai Gondviselésében.

1. ELSO OK: ISTEN SZERETETE IRÁMTUNK

Megfontolom azt az oly vigaszos és ter
mékeny igazságot, hogy Isten minden ember
mellé léte első pillanatától kezdve őrangyalt
rendelt, hogy ez őt istápolja és az örök célhoz
kalauzolja. Ez Egyházunknak hivatalos taní
tása. A római kátéban ugyanis ezt olvassuk:
"Isten az ő angyalát nemcsak alkalomszerűen
és meghatározott egyes esetekben küldi hoz
zánk, hanem mindegyikünk rnellé létünk kez-

376



detétől fogva őrangyalt rendel." És ismét: "Mi
ként a szülök, ha gyermekeiknek bizonytalan
és veszélyes útra kell indulniok, melléjük kí
sérőről és oltalmazóról szoktak gondoskodni,
így ad a mennyei Atya is mindenikünknek
külön egy-egy angyalt vándorutunkban a meny
nyei hazába, hogy éberségével és segítségével
az ellenség tőreit kikerüljük és borzalmas nyilt
támadásait visszaverjűk," Az Egyház egyéb
ként az őrangyalok tiszteletére külön ünnepet
is rendel, (Okt. 2.)

Mi indította Istent erre a végtelenűl kegyes
intézkedésére, hogy számunkra őrangyalt küld?
Kétségtelenül elsősorban nagy szeretete irán
tunk. Megmutatja ezzel. hogy mennyire szívén
viseli üdvösségünket.

"Nemde, az angyalok mindnyájan szolgáló
lelkek, szelgálatra küldve azokért, kik hiva
tottak az üdvösséget örökölni?" Tehát nekünk
embereknek "szolgáló lelkek"! Jóllehet termé
szetük és méltóságuk szerint messze fölénk
emelkednek. Szent Agoston így elmélkedik
róluk: .Két dolgot teremtettél. ó Isten, kez
detben. Az egyik egészen közel áll hozzád (az
angyalok), a másik pedig egészen közel van
a semmihez (az anyag). Az egyik felett nincs
semmi kívüled, a másik alatt nincs már más,
csak a semmi." (Vallomások.)

És íme, ezek a fenséges fej edelmí lények,
akiknél már csak az Isten nagyobb, a szegény
félig anyag ernber szolgálatára vannak kiren
delve. Milyen megbecsülése ez az emberi
léleknek!

Azért mondja Jézus: "Vigyázzatok, hogy
meg ne vessetek egyet e kicsinyek közül, mert
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mondom nektek, hogy azok angyalai az égben
mindenkor látják Atyám orcáját, ki mennyek
ben vagyon." Más szóval: Atyám annyira
szeret titeket, hogy azokat, akik trónja előtt
udvarolnak neki, elküldi, hogy a ti állandó
segítőtársatok, barátotok, szolgátok legyen.

Hála neked, ó jóságos, őrök Atyám! Ezek
után már nem csodálkozom, mint Dávid, aki
nek azt sugalltad: "Mi az emberfia, hogy meg
látogatod? Kevéssé tetted őt kisebbé az angya
loknál, dicsőséggel és tisztelettel koronáztad
meg ...• Nem kell-e tehát e fennkölt szellemek
kel, ezekkel a félistenekkel már csupa hálából
és szeretetből is a te hűséges szolgálatodban
és dícséretedben versenyeznem?

2. MÁSODIK OK: A MI HAGY GYElIGES~GUHK

Igen, látta Isten a mi nagy nyomorúságun
kat, esékenységünket s hogy milyen óriási
veszélyben forog a mi halhatatlan lelkünk.
Igaz ugyan, hogy ő közvetlenül is tudna raj
tunk segíteni, de mégis jobbnak látta a világ
rend szépsége miatt is, bennünket angyalai
szorgos gondjaira bízni, mint Dávid hárfáján
zengi:

..Nem ért téged balszerencse. csapás nem
jut sátrad közelébe, meri angyalainak meg
parancsolta lelőled. hogy minden utadon őriz
zenek, kezükön hordozzanak, hogy kőbe ne
üssed lábadat:"

Micsoda kegy és jóság jut ezekben a költői
szavakban kifejezésre! Látom belőlük, hogy
nemcsak egy, hanem sok angyal foglalkozik az
én [avamrnal, üdvöm nagy ügyével. Mondhat
nám, egész szent, mennyeí diplomáciai testület
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intézi sorsomat. Az angyalok összefognak,
egymás kezére járnak, szolidárisak. "Meg
parancsolta angyalainak."

Aztán ..minden útamban" velem vannak.
Szent angyalomhoz is elmondhatom: "Ha fel
szállok az égbe, te ott vagy, ha leszállok az
alvilágba, jelen vagy, ha lelölteném a hajnal
szárnyait s a tenger túlsó szélén telepedném
meg, ott is a te kezed lenne a vezérem, s a te
jobbod tartana engem.!"

Igen, az angyal "kezén hordoz engem" ...
Olyan vagyok tehát, mint aki angyalszárnya
kon utazik, vagy még inkább, mint a gyermek,
akit ölében hord az édesanyja, nehogy lábát
az éles kö felsértse, s melenget, nehogy az
idő viszontagságainak ki legyen téve. Ó, milyen
jó is hozzám Isten, mily kegyes és szeretettel
teljes! Mennyi odaadással tartozom ezért vi
szont neki! Lehet-e még más gondom is, mint
hogy Neki, egyedül Neki szolgáljak? Ti pedig,
boldog Szellemek, alázattal kérlek titeket, hogy
ne hagyjatok magamra engemet. Kísérjetek
továbbra is az útban, míg majd ott fenn, szem
től-szemben meglá tIak benneteket és együtt
áldjuk majd a gondviselő, jó, nagy Istent,
közös Atyánkat.

3. HARMADIK ox. A GONOSZ ELLENStG
ÁDÁZ INCSELKEDtSE

Már Szent Pál mondja: "Nem (csak) a test
és vér (emberek) ellen kell tusakodnunk, ha
nem a fejedelemségek és hatalmasságok ellen,
ennek a sötétségnek világkormányzói ellen,
a gonoszságnak égi magasságokban lévő szel
lemei ellen." Ezek a hatalmasságok a bukott
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angyalok, akik bár a kegyelmet elvesztették,
de lángelméjüket. erejüket és egyéb termé
szeti képességeiket megőrizték.

Ezek a pokoli szellemek gyülölnek bennün
ket és irígykednek reánk, mert emberek va
gyunk, Isten képmásai és gyermekei, hivatottak
az ö helyüket az égben betölteni. Hatnak kép
zelötehetségűnkre, érzéki tennészetünkre. Su
gallataikkal igyekeznek minket megtéveszteni,
veszélyes alkalmakba keverni. Olykor meg nyilt
támadást intéznek. vagy valóságos viharokat
támasztanak ellenünk. Főleg akkor teszik ezt,
ha Istenért valami nagy dologba kezdünk.
Ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy az egész vilá
got fellármázzák, hogy minket elgáncsoljanak.
Sajnos, az emberek, még a jók is, igen sokszor
hisznek nekik s lépre mennek ... Azt mondják,
az ördögnek több apostola van tizenkettőnél.
Ahol templom épül, ott az ördög is bizton épít
magának melléje kis kápolnát. Isten majma a
gonoszlélek. Neki is kellenek papok, apácák,
és prédikáltat magának kenettel teljesen. Lót
nak-futnak az ő ügyében, csakhogy neki lel
keket nyerjenek. Mi lenne belőlünk s annyi
szegény lélekből, ha Isten még hatalmasabb
védelmi seregről nem gondoskodott volna?
Nyissuk csak ki lelki szemünket, s mi is ta
pasztaljuk, amit Elizeus, aki így szólott szol
gájához: "Ne félj, mert többen vannak velünk,
mint velük!" S a szolga csakugyan meg is
látja az örangyalok hatalmas védőseregét.

Ma is Egyházunk óriási, jól tervezett, kon
centrikus támadásnak van kitéve. Tudjuk, hogy
a gondolat, a terv honnan ered. Ismerj ük a
sötétség világkormányzóit. "az égi magasság-
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ban levő szellemeket". "Ennélfogva - int az
Apostol - vegyétek fel az Isten fegyverzetét,
hogy ellenállhassatok a gonosz napon.!"

Főleg pedig kérjük a szent őrangyalokat
és frissítsük fel magunkban és másokban az ő
tiszteletüket.

Beszélgetés az Úrral. Tehetjük ezt az Egy
ház imáj ával: "Isten, aki kimondhatatlan gond
viselésedben szent angyalaidat méltóztattál
küldeni őrizetünkre, alázatos kőnyőrgésűnkre
add meg nekünk, hogy oltalmuk mindíg meg
óvj on s örökké örvendhessünk velük. Amen."

Felteszem, hogy ma a szent őrangyaira
sokszor gondolok s mindíg és mindenütt szent
jelenlétének tudatában járok.

1 90. zsolt. 11. - ' Zsid. l, 14. - J Mt. 18, 10.
- 4 8. zsolt. 5, 6. - "90. zsolt. 10-12.
6 138. zsolt. 8, 10. - : Ef. 6, 12. - 8 IV Kir. 6, 16.
-" Ef. 13.
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E/őgyakorlatok, mint az előző elmélkedés
ben.

l. MIMDEM EMBERMEK VAN ORANGYALA

Mélyítsük el ebből a szempontból az előző
elmélkedésnek gondolatait. A jóságos isteni
Gondviselés mindenegyes embernek rendelt
őrzőangyalt. Nemcsak az igazaknak s válasz
tottaknak, hanem a bűnösöknek is, még azok
nak is, akiknek vesztét előre látja.

Hiszen Ő a legőszintébben "azt akarja.
hogy minden ember üdvözüljön s az igazság
ismeretére eljusson".'

Ez annál is bámulatosabb. mert hiszen egyet
len angyal akár egész városnak gondj át el
láthatna. Ime. mégis külön-külön minden em
ber neki kijelölt angyalt kap oldala mel lé, aki
aztán kiséri, óvja, dorgálja. vigasztalja. Még
akkor sem tágít oldala rnellöl, ha a lélek fel
lázad Isten ellen és nem hallgat őrangyala
sugalmaira. Ha a pártfogolt ja. neveltje szépen
halad az erény útján, nagy öröme van benne.
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Ha rossz útra tér, azért a jó angyal a boldog
ságból, amelyet Isten állandó szemléléséböl
merít, mit sem veszít. Kitart és teszi köteles
ségét.

"Míg Isten lelkünkben van, addig az angyal
csupán mellettünk. Olyan, mint a szobatársunk,
Isten pedig a mi életünk." (Szent Bernát.) Mily
csodálatos tehát a Gondviselés kegyessége!
De egyben ez a tény sok tanulságot is kínál
megszívlelésre.

Nevezetesen, hogyan legyünk mi is test
véreinknek és a reánk bízottaknak látható
őrzöangyalai?

Először is sohase mondjam Kainnal az
Úrnak: "Talán bizony őrzője vagyok-e én
öcsémnek?" "Mit tudom én, hol van, merre
jár?" Tehát legyek állandóan azokkal, akikre
felügyelnem kell. A nevelőnek ugyanis mindent
kell látnia, tudnia, a nélkűl.: hogy ezzel a rá
bízottaknak terhére válnék. Olyan legyen, rnint
a levegő, amely szinte láthatatlanul ott van:
de nem nyomasztóan, hanem éltetően. Aztán
szent közömbösséggel kell eltelve lennem, vaj
jon Isten elöljáróm által őrizetre kit és mit
bíz reám? Lám, az a magasztos, fennkölt szel
lem sem panaszkodik, hogy csak egyel bíztak
rá, talán éppen koldus vagy pogány gyerme
ket, míg társa királyfira vagy magára a pápára
vigyáz.

De Miollis digne-i püspök papot küldött
egyházmegyéj ének egyik világhátamögőttí kis
falujába, ahol csupán mintegy 100 hivő élt,
vagy inkább tengődött a hegyek között. "De
méltóságos uram, - szólt erre a pap főpász
torához - engem küld oda, akiben még duzzad
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a tetterő és munkakedv, s már oly régen tel
jesítek szolgálatot? Reám bíz egy száz lelkes
plébániát?" "Kedves plébános úr, - válaszolt
erre a püspök - lám, az ön őrangyalának ön
egyedül az egész pléhániája, és neki ez egészen
elég." Aztán mosolyogva tette hozzá még: ..És
ha majd az ön őrangyala önnel elvégezte dol
gát, nem lesz kifogása, hogy megint csak ilyen
kicsiny plébániával kell újra elkezdenie."

Édes Istenem, én sem vetek meg egyet sem
azok kőzül, akiket Te annyira szeretsz, s meg
szívlelem Jézusom szavát: ..Vigyázzatok, hogy
meg ne vessetek egyet e kicsinyek közűl!"

2. AZ IHT~ZM~HYEKHEK IS VAH OUHGYALUK

Az isteni bölcseségnek és jóságnak tetszett
a szent angyalokat a mindenség kormányzásába
bevonni, őket mindenre kiterjedő gondviselése
eszközeivé tenni. Rendelt ezért őrzőangyalt
egy-egy plébániának, zárdáknak. rendtartorná
nyoknak, püspökségeknek. magának az Egyház
nak, akinek nevét is tudjuk. Ez Szent Mihály
főangyal, akihez XIII. Leo pápa rendeletéből
minden szentmise végén az Egyházért külön is
imádkozunk.

A pápát állítólag, akit "Lumen de coelo">
nak neveztek, egy látomása bírta ennek az
imának sürgős elrendelésére.

Van továbbá őrangyala az egyes országok
nak. Ime, egyik angyal így beszél Dániel pró
fétához: ..A perzsák országának fejedelme
huszonegy napon át ellenem állt, de íme Mi
hály, a legfőbb fejedelmek egyike, segítségemre
jött és én öt hagytam ott a perzsák királyánál. ..•
Szép bepillantást enged ez a kinyilatkoztatás
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a szent angyalok azorgos tevékenységére a lel
kek, társulatok, a világ javának és békéjének
érdekében. Hogy miért nem látszik mindíg
szent diplomáciájuk sikere, megmagyarázza
Aquinói Szent Tamás: "Az isteni bölcseség
némely rossz dolgot is eltűr, amelyet a gonosz
lelkek a világon művelnek, hogy abból valami
jót hozzon elö. Éppen azért a jó angyalok sem
akadályozzák meg bukott társaik minden ga
razdálkodását."

De a Gondviselés terveit azért ezek nem
tudják elrontani és Isten számadásait nem
húzhat ják keresztül. Ezt már a jó angyalok
nem engedik. Hiszen amint Damasceni Szerit
János mondja: "A szent angyalok erősek és
készek; csak Isten intésére várnak, hogy nyom
ban ott teremjenek, s az ő szent akaratát
végrehaj tsák. Védik az egyes világrészeket,
gondoskodnak országokró I és népekről, ame
lyek védelmére öket a nagy Világteremtő
rendelt~; Intézik sorsunkat és segítségünkre
vannak.

Sőt, mint jámborul hihető, vannak angya
lok, akik még az állat- és növényországra is
gondot viselnek, hogy az egyes fajok ki ne
vesszenek, s igy az idők végéig az ember szol
gála tára legyenek. Nem tehetek tehá t lépést,
nem tekinthetek sem jobbra, sem balra, hogy
lelki szemem az én érdekemben tevékenykedő
angyallal ne találkozzék. Nem jártak tehát
messze az igazságtól a pogányok sem, akik a
természeti erők müködésél bizonyos szeIlemi
lényeknek, géniuszoknak tulajdonították.

Mily becéző gondnak vagyok tehát tárgya
Isten részéről. Adhatok-e elég hálát, tűrhe-
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tem-e, hogy szívembe férkőzzék a bizalmatlan
ságnak legkisebb árnyéka is? Szerethetek-e
mást, mint az engem ennyire szerető Istent?
Szolgálhatok-e másnak, mint neki?

3. AZ ANGYALOK MILYEN ÖRÖMMEL SZOLGÁLNAK

Azt is nagy haszonnal tehetem elmélkedé
sem tárgyává, hogy az angyalok milyen öröm
mel és szinte élvezettel teljesítik velünk szem
ben védői tiszt jüket s állnak mindenkor és
mindenben szolgálatunkra. Oka ennek első
sorban:

aj az Úr Isten iránti legodaadóbb hódola
tuk. Hiszen ezt a szent hivatalt Isten bízta
reájuk. Márpedig lehet-e teremtménynek na
gyobb boldogsága és öröme, mint mikor a
Teremtőjének tehet szolgá latot, okozhat örö
möt? Figyeljük csak meg Ráfael angyal szere
pét Tóbiás idilli történetében. Jóllehet, mint
maga mondja, "egy ő a hét közül, akik az Úr
előtt állnak"," mégis mennyi figyelemmel, kész
séggel és örömmel jár el Tóbiás ügyeiben,
mintha akár egy hatalmas égitestet kellene
pályáján irányítania. Ilyen valamennyi angyal.
Ó szent angyalok, "ti erős hősök, kik teljesí
titek szavát, mihelyt meghalljátok parancsának
hangját, áldjátok az Urat seregei mind",' hogy
titeket ily tökéleteseknek alkotott, s belétek
annyi jóságot oltott. Aldjátok helyettem is, s
kérjétek, hogy én is titeket az Úr szolgálatá
ban, a készségben és pontosságban utánozhas
salak.

b] Másik oka az angyalok szolgá latkész
ségének velünk szemben, irántunk való lángoló
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szeretetük. Mennyi részvéttel vannak eltelve
velünk, kisebb, gyengébb testvéreikkel szemben,
mutatja szerepük a megváltás történetében,
Mennyire örültek a mi szerencsénknek, mikor
az ő Uruk értünk a természetünket magára
vette s embernek született! Milyen szerenádot
adtak ekkor Betlehem mezői felett Isten dicső
ségére és a mi vigasztalásunkra, örömünkre !
Érzületük milyen szép kifejezésre jut, amikor
egyikük János apostolnak megjelenik. János
leborul előtte, Mire az angyal előzékenyen el
hárítja magától ezt a tiszteletadást és így szól:
"Vigyázz, ne tedd ezt, szolgatársad vagyok én
neked és testvéreidnek, akiknél Jézus tanú
bizonysága van." Ezzel azt akarja mondani:
Testvérek vagyunk, s nekem nagyobb öröm,
hogy nektek, embereknek Jézus kedvéért szol
gálhatok, mint hogy az Úr angyala vagyok.

c) Harmadik oka az angyalok szolgá lat
készségének a hő vágy, hogya társaik bukása
folytán támadt hézagok az égben betöltve
legyenek.

Innen van, hogy mint Urunk Jézusunk
mondja: "Oly nagy öröm lészen mennyben
(vagyis az angyaloknál) egy megtérő bünösön,
rnint kilencvenkilenc igazon, kiknek nincs szük
ségük bünbánatra,"O

Viszont ha bánkódásra képesek volnának,
"a béke követei (angyalai) keservesen sírná
nak':" az igazak bukásán, a lelkek pusztulásán,
Siránkoznának a mi lanyhaságunkon is a jó
Istennek, a közös Atyának sz olgálataban. Nincs
bennük egy csepp irígység sem. Ha egy-egy
lélek magasrangú angyal üresen maradt helyét
tölti be, ha akár a kerubok vagy szeráfok
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sorába jut, vagy akár királynőjük lesz, csak
örülnek s gratulálnak neki. Igy kellene nekem
is szívből kívánnom, hogy testvéreim jók, szen
tek s az égben minél dicsőbbek legyenek, s
nálam magasabbra emelkedjenek.

Szeressem és tiszteljem a szent angyalokat,
barátkozzam velük, mert ez a barátság vala
hogyan közli szellemüket és jótulajdonságaikat.

Beszélgetés az Úrral: "Isten, ki csodálatos
renddelosztod szét az angyalok és emberek
szolgálatát, add kegyesen, hogy azok, akik
örökké szolgálva elötted álJanak a mennyben,
életünket őrizzék a földön. A mi Urunk Jézus
Krisztus által."

Felteszem, mint tegnap, a gyakori meg
emlékezést napközben a szent örangyalról,
kérve az ő hathatós támogatását, főleg a kí
sértés idején.

l I Tím. 2, 4. - ' Gen. 4, 9. - " U. o. 
• Mt. 18, 10. - 5 Dan. 10, 13. - o Tób, 12, 15. 
; 102. zsolt. 20, 21. - ' Jel. k. 19, 10. - o Lk.
15, 7. - ru V. ö. Iz. 33, 7.
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L

AZ ISTENI GONDVISELÉSRÖL VIII

A SZENT ANGYALOK ~S A GONDVISEL~S c)

Első előgyakorlat. A szentírási szöveg: "Bizony,
bizony mondom nektek, látni fogjátok az eget meg
nyílni, és az Isten angyalait föl- és leszállni."

Második előgyakorlat. Elgondolom azt a fen
séges jelenetet, amelyre Jézus a fent idézett sző
vegben céloz. Nagy sürgés-forgás az ég és föld,
a látható és láthatatlan világ között. Angyalok
szállnak fel és le, hogy ügyeinket a mennyei Atyá
nál közvetítsék, lebonyolítsák.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogya
szent angyaloknak közvetítö tevékenységébőlminél
több lelki hasznot és tanulságot merítsek.

l. AZ ANGYALOK LESIÁLLlfAK

Tehát - hála Istennek! - ismét tárva
nyitva felettünk az ég, amelyet bezárt haj dan
a bűn. A mennyei hazával való kapcsolatunk
ismét helyreállott. Vannak követei az égieknek
mihozzánk, és viszont. Milyen öröm és vigasz
talás ez számunkra, milyen reményforrás !

De mit jelent az angyaloknak ez a "leszál
lása"? Nagy titok ez. Sokkal többet mond a
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helyváltoztatásnál. Értenünk kell az angyalnak
és az embernek különbözö állapotát. Hol va
gyunk mi, és hol az angyal? Mi, Éva árva
gyermekei itt a siralomvölgyben bolyongunk,
ö, az angyal, otthon, minderr j ó forrásánál
pihen, szüntelen látva az Istent. Mi sirunk,
jajgatunk Babilon vizeinél, ö szent élvezettel
issza az élet vizét Isten városában.

Pedig mi testvérek vagyunk. Közös az
Atyánk, közös a hivatásunk. Tehát ez nem
maradhat állandóan így. Az angyal leszáll,
hozzánk leereszkedik, hogy velünk, testvérei
vel irgalmat gyakoroljon.

Amúgy is nagyon jól tudja ö, hogy a jó
ságos Istennek jogara alatt - akinek irgalma
minden munkája fölött vagyon - nincs és nem
is lehet valami nagyobb és fenségesebb, mint
hogy segítségére siessen a szenvedönek, nyo
morultnak, szűkölködönek. Mit tegyen? Az
égben nem talál olyat, akin segíthetne, akit
boldoggá tehetne. Van azonban elég ilyen a
földön. Leszáll tehát közénk.

Ismerjük meg ebböl is, milyen nagy dolog
az irgalom gyakorlása. Hiszen e nélkül még
az égben is hiányzik valami. Milyen példa és
buzdítás ez reánk, ha Isten testi-lelki javak
kal böven áldott meg minket, Iöleg a szeren
csétlenségnek és nyomornak eme éveiben ...
Lám, olyan öröm jót tenni, hogy még az an
gyalok is szinte megírígylik tölünk.

Ha azonban az angyali lélek legmélyébe
pil1antunk, találunk ott még egy mélyebb okot,
mint a jóttevésben rej lö gyönyörűség. És ez a
hála Isten iránt, aki öt a szörnyű kísértés pil
lanatában a bukástól kegyelmével megőrizte.
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Ö is tehát adósa Istennek. Tartozását lefizeti
nekünk, mert reá is vonatkoznak az Úr Jézus
igéi: "Amit egynek e legkisebb atyámfiai közül
cselekedtetek, nekem cselekedtétek."

Azért csak jöjjetek, kedves angyalok! Száll
jatok le hozzánk. Van itt bö aratása azoknak,
akik irgalmat gyakorolni akarnak s a mennyei
Atyát kívánják utánozni.' Ime, itt csupa szen
vedö, mert csupa ember. Valamennyi rab. Rabja
a halandó testnek, a nyomorúság e fészkének,
amely ólomsúllyal nyomasztja az égbe törö
lelket.

Valamennyi tudatlan; homályban botorkál
és tévelyeg. Oszlassátok el a ködöt, amely a
tisztalátásban akadályozza öket.

Valamennyi az érzékek csábjának átkos ha
talma alatt áll. Ó ti, tiszta lelkek, akik az élve
zetek égi forrásaiból merítetek, hozzatok ne
künk is a mennyei tiszta vigaszból néhány ki
józanító harmatcseppet.

Valamennyiünk szívében ott az irígység cs í
rája. Innen a sok érzékenykedés, egyenetlen
ség, megszőlás és haragtartás. Ti, a szeretet és
békesség lelkei, oldjátok fel bennünk a gyűlöl
ködés keserű ízét s legyetek számunkra a szent
egyetértésnek láthatatlan szerzöi, eszközlöi.

Ámde hol lenne a vége, ha az angyalok min
den jótékony munkáját felsorolnánk. Hiszen ök
minden szükségűnkben részt vesznek, rnindíg
együtt éreznek velünk és rajtunk segíteni ál
landóan készek. Éjjel-nappal óvnak-védnek,
nincs pillanat, amelyben reánk gondot ne vi
selnének. Mi is kérdezhetjük tehát méltán
Tóbiással: "Mit adhatnánk nekik, ami méltó
lenne ezekért ?'"
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A szent angyalok nagylelkű, önzetlen bará
tok, akik akkor érzik magukat leginkább meg
jutalmazva, ha nekik a jótevésre minél több
alkalmat nyujtunk. Hálásak, ha sugalmaikat
követjük, kezüket sok imával, könyörgéssel,
dicsérettel, hálaadással mintegy megtömjük.
hogy legyen mit a mennyei Atya elé vinniök.
No meg főleg, ha a tökéletességre komolyan
törekszünk, hogy így egykor az égben nekik
méltó társaik legyünk.

2. AZ ANGYALOK FELszAuNAK

Igen, "felszállnak", de nem úgy, hogy ez
által tőlünk eltávoznak. Amint elhagyják az
eget, a nélkül, hogy Isten látásáról, és így a
voltaképeni mennyországróllemondanának,
úgy felszállnak, a nélkül, hogy ami őrizetünk
kel egy pillanatra is íelhagynának. ök minde
nütt Isten szemléletébe vannak merülve és így
mindenütt végtelenűl boldogok. "Hogyan is
világosítanák meg - kérdi Nagy Szent Ger
gely - a vakot, ha maguk nélkülöznék a
reájuk özönlő isteni világosságot?" Bizonnyal
erre céloz Debora is, amikor fenséges diadal
énekében zengi: "Az égből harc indult ellenük
(Isten népe ellenségei ellen), helyükről és pá
Iyájukról harcra keltek Sziszárával a csilla
gok."·

Nincs okunk tehát aggodalomra. Ha fel
szállnak, viszik magukkal:

al imáinkat, könyörgéseinket. Miért? Hi
szen azoknak Jézus ígérete folytán amúgy is
megvan már a hatóerejük, s szállnak tömjén
füstként az égbe, amint azokat a szeretet
lángja szívünk oltárán megolvasztja? Amde, jól
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tudjuk, mert tapasztaljuk, hogy valóságban az
érzékiség mennyire ránehezedik az imádkozni
kivánó lélekre. Mennyi a zavaró és szórakoz
tató körülmény, amely állandóan akadékosko
dik, hogy Istennel találkozzunk és zavartala
nul társalogjunk. Szinte erőszakra van e vég
ből szűkségűnk, S nem kell-e olykor Iélnünk,
hogy imánk a felhőket áttörni nem tudja és
saját terhe erre a sárgolyóra visszasujtja. Nos,
itt van szerencsénkre a szent angyal. Hiszen
éppen az ő feladata, hogy imánkat a saját
jával rnintegy összeolvasztva, a Magasságbeli
nek bemutassa. Vigaszomra így szól hozzám is,
mint Tóbiáshoz; "Én az Úr elé vittem imád
ságodat."

b) Igy mutatja be az angyal az égbe fel
szállva a mi gyakran bizony gyarló és töké
letlen jócselekedeteinket s erénygyakorlatain
kat is.

c) Különös gyönyöre azonban a szent őrző
angyaloknak, amikor a bűnbánók könnyeit az
égbe vihetik és bemutathatják az Úrnak. Ho
gyan dicsekszenek ilyenkor szent társaiknak!
Elbeszélik, hogy hosszú, türelmes igyekvésük,
tanácsaik, imáik végre megtermették gyü
mölcseiket. A bünös valahára lerakta fegyve
rét, a kevély fő meghajolt, a gőgös vállak végre
is magukra vették az Úr édes-kedves igáját.
A bünös szemek megnyíltak sés megsiratták a
szomorú multat. A bilincs szét van törve, a
vagyonban, becsületben okozott kár jóvá van
téve. És ilyenkor - mint Jézus maga meg
mondotta - uj jongásba tör ki az egész menny
ország, és az irgalom Atyját valamennyien há
lálkodva áldják.
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d) No meg a türelmes szenvedőkkel, főleg
a betegekkel mennyi örömük van az angyalok
nak! Szent tisztelettel tekintenek reájuk, mert
bámulják rajtuk az üdvözitő díszjeleit. Sőt
szent irígység fogja el őket. Hiszen ők
Urunkért - bármennyire kívánnák is - nem
szenvedhetnek. Mi most ezt az örömet és szent
irígységet alig értjük és keresztünkről szívesen
lemondanánk bárki javára. De mennyire más
ként gondolkodunk majd az égben, amikor ez
igazi értékeknek tiszta tudatára ébredünk.
Tanuljuk megbecsülni a mennyei dolgokat! Mi
emberektől körülvéve azok véleményéhez, hiú
ítéleteihez alkalmazkodunk. Milyen csalódás!
Láthatatlan világ is van ám, amelyről azt
mondja Szent Pál: "Az élő Isten városához
járultatok, a mennyei Jeruzsálemhez, és a sok
ezer angyalok seregéhez." Nekünk tehát ezek
gondolataihoz, értékeléséhez és ízléséhez kell
símulnunk.

e) De mi lesz akkor, ha az angyalok min
den törekvése, hogy rajtunk segítsenek, du
gába dől s megtörik a rni szabadakaratun
kon ? . ,. Ha a Babilonon, amely apuhaságba
merült, önmegtagadásról tudni sem akaró lélek
jelképe - segíteni már nem lehet? A szent
angyalok, ezek a mennyei orvosok, összejönnek
és mintegy konzíliumot tartanak felette és meg
állapítják: "Gyógyítottuk Babilont, de nem
gyógyult meg, hagyjuk magára, és menjen
kiki országába,'" Legfeljebb csak a tulajdon
őrzőangyal virraszt még mellette, hogy a halál
óráján Krisztus ítélőszéke elé kisérje.

Beszélgetés oz Úrral,' "Véghetetlen örök
Isten! Magasztaljuk nevedet; angyalaid sere-
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gében hőn imádunk tégedet. Országodban ők
királyi széked előtt állanak és ott a mi ne
vünkben is szüntelenül áldanak." Majd a szent
angyalokhoz fordulhatunk: "Köszöntünk és
magasztalunk édes őrzőangyalunk. Éretted a
nagy Istennek mély hálával hódolunk, hogy
tégedet tiszta lélek, bünös gyarlóságunk gyá
mol ává rendelt a mi jóságos Urunk." (Tárkányi
után.)

Feltételem ismét csak a szent angyalokkal
való barátkozás, hogy értelmünket fényesebbé,
szívünket melegebbé, lelkületünket magukhoz
hasonlóbbá, angyaliasabbá, tisztábbá tegyék.

, Jn. 1, 51. - ' Mt. 25, 40. -' V. ö. Lk. 6, 26.
- • Tób, 12, 3. - ' Bír. 5, 20. - • Tób, 12, 12. 
; Zsid. 12, 22. - s Jer. 51, 9.
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Előgyakorlatok, mint az előző elmélkedés
ben.

l. A FELEJTETT JÓBARÁT

Valóban, ilyen a szent őrangyal. Ez a ha
talmas és dicső égi fejedelem nem tartja rang
ján alulinak, hogy velünk állandóan foglalkoz
zék, bennünket jótéteményekkel halmozzon el.
És mi a hála? Feledjük őt és nem törődünk
vele. Alig van vallásunknak igazsága, amelyet
annyira tudatlanra vennénk és segélylorrasa.
amelyből ritkábban s hanyagabbul merítenénk.
Vajjon nem gyakorlati tagadása-e ez a Gond
viselésnek ?

Hogy ebbe a hibába ne essünk s e miatt je
lentékeny károkat ne szenvedjünk, vegyük me
gint csak fontolóra a jótékony szerepet, ame
lyet a szent őrangyal velünk szemben betölt.

Először is újra meg újra fel kell frissiteni
emlékünkben. hogya felejtés onnan ki ne töröl
hesse, hogy szent angyalunk állandóan ve
lünk van. Képzelődésünket ugyan kár volna
ezzel Iárasz tani, de tudatunkban kell annak
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lehető gyakran. szinte állandóan meglennie.
Milyen szép példát adnak erre a bretagneiak,
akik a vándort, ha találkoznak vele, még ha
egyedül megy is, igy köszöntik: Légy üdvö
zölve te és útitársad f

Ilyenkor a kisérő őrzőangyaira gondolnak.
Voltak Szentek, akik az őrangyal jelenletét va
lamiképen érzékelték is. Igy Római Szent Fran
ciska állandóan jobbján látta a szent őrangyalt,
aki magából olyan fényt árasztott, hogy a Szent
még éj tszaka is Eo mellett zsolozsmázhatott. Az
angyalok többnyire bájos gyermekalakot ölte
nek, amikor megjelennek. Ez mindenesetre ked
vességüket és szeretetrernéltóságukat jellemzi,
de nem hatalmas erejüket és bölcseségüket.

Szalézi Szent Ferenc beszéli egyik kispap
járól. hogy őrzőangyala jelenlétét szintén vala
miképen érzékelte. Ha az ajtón ki-bejárt, a
szent angyalt engedte előre. Miután azonban a
Szent Püspök klerikusát áldozópappá szentelte,
az angyal a papi rnéltóságra való tekintettel ezt
az előzékenységet magától elhárítva, előre en
gedte védett jét. Ezt a bizonyos versenyt egymás
megbecsülésében mások is észrevehették. Ez a
naiv kis példa, amelynek a nagy genfi püspök
ad tekintélyével emberi hitelességet, nálunk is
valami jó gyakorlatnak vagy szokásnak lehet
kiindulópontja.

2. Al ANGYALOK SZEREPE LELKI tmONKBEN

A keresztény aszkétika már ősidőktől fogva
a lelki életben három fejlődési fokozatot szo
kott megkülönböztetni: a tisztulás, a felvilágo
sodás és az egyesülés útját, állapotát. A szerit
angyalok mind a három útban nagyon tevé-
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kenyen müködnek közre és vannak segítsé
günkre.

al Minden igyekezetükkel azon vannak,
hogy hibáinktól. gyarlóságainktól mind gyöke
resebben megszabadul iunk, szóval tisztuljunk.
Mikor Izaiást az Úr magas prófétai tiszt jére
meghívja, előbb alaposan megtisztítj a. Hogyan?
Maga a Próféta beszámol errő!. "A seregek
Urát láttam szememmel! Erre az egyik szeráf
odaröpült hozzám, kezében izzó kőszén volt,
melyet csípővassal az oltárról hozott és meg
érintette szájamat, és így szólt: "Ime, azzal,
hogy ez megérintette ajkadat, eltünt a te go·
noszságod és bocsánatot nyert bűnöd."

Jelképe ez annak a folyamatnak, amely lel
künkben általában végbemegy, s aminek a szent
angyalok tevékeny eszközlői. Mennyi belső
szemrehányáson, kétségen és aggályon kell át
mennünk, míg hibáinktól. tökéletlenségeinktől
megszabadulunk és az önszeretet salakjának
legfinomabb rétegeitől is megtisztulunk. A
Szentek mind átmentek rajta. Ha Római Szent
Franciska csak hiábavaló gondolatokkal is fog
lalkozott, az angyal, akit különben állandóan
szemlélt, egyszerre a belőle áradó fénnyel
együtt eltünt, és csak akkor jelent meg újra,
ha a Szent hibáját megbánta s azért megveze
kelt. Általában a paradicsomi bukástól kezdve
az utolsó ítéletig a szent angyalok Isten javító
szándékból eredő csapásainak eszközei.

b] Hogy pedig a szent angyalok bennünket,
embereket oktatva, vigasztalva megvilágosita
nak, arra számtalan példát találunk a Szent
írásban és a Szentek életrajzaiban. Hogy csak
néhányról emlékezzünk meg, mikor Ágár úrnő-
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jének, Sárainak szigorú bánásrnódja elől a
pusztába menekül, angyal figyelmezteti köte
lességére: "Térj vissza asszonyodhoz és alázd
meg keze alatt magad l'" Vajjon nem sugallt-e
már az őrangyal valami hasonlót lelkiismere
tünk által nekünk is, mikor kevélységből vagy
érzékenykedésbői kivontuk magunkat a szent
engedelmesség igája alól?

Hogy milyen bölcsen és kedvesen oktatja
Ráfael angyal az öreg és az ifjú Tóbiást, az
Irás müvészi szépséggel beszéli el az ő köny
vükben. Angyal küldi a pásztorokat Jézus já
szolához, minden világosság és vigasz fény
forrásához, angyal ad utasítást az Apostolok
nak nyomban az Úr égbeszállta után. Angyal
szabadítja meg az Apostolokat börtönükből és
küldi, bátorítja őket: "Menjetek, álljatok oda,
és hirdessétek a népnek a templomban ezen
életnek minden igéjét."" Angyal utasítja Kor
nélius századost, hogy Péter apostolt magá
hoz hivassa s általa a keresztény tant megis
merje s elfogadja.' Angyal oktatja Kortonai
Szent Margitot: "Az Úr akarja, hogy alázatos,
engedelmes és Iránta gyermekdeden tisztelet
tudó légy!" Angyal irányítja Római Szent Fran
ciska erényéletét is. Mérsékli vezeklését és a
tökéletességre való törekvésben túlságos és így
rendetlen hevét.

Az effajta sugalmakat, mikor lelkemben
megcsendülnek - én se utasítsam vissza. Gon
doljak ilyenkor jóakaró tanácsadómra, a szent
örz öangyalra,

cl De az egyesítő szeretetnek is buzgó esz
közlői a szent angyalok.

ők ütik lelkünkön azt a szeretetsebet, ame
lyet Keresztes Szent János így énekel meg:
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"Ó édes égetés
ó kedves, drága seb."

Mikor Isten a lélekkel menyegzöjét tartja,
rendesen az angyal az, aki ennek jelképét. a
gyűrűt, a választottnak uj jára húzza. Angyal
kezek szekták, mint kis Cupidók a lelkeket
átalszegezni. Szent Teréz így beszél róla Ön
életrajzában: "Angyalt láttam abaloldalról
testi alakban, ami nálam ritkaság. Nagy arany
dárdát tartott kezében, melynek csúcsa kissé
tüzes volt. úgy tünt fel előttem, hogy többször
belédöfte szívembe ... A borzasztó kín (ame
lyet ezzel előidézett), oly végtelen gyönyörü
séget is okozott, hogy lehetetlen volt kívánnom,
hogy megszűnjék, A lélek ilyenkor semmi más
sal nem éri be, mint magával Istennel ..."

Kis Szent Teréz életében is olvashatunk
valami hasonlót. Az angyali közremüködésről
nála sincs okunk kételkedni. "Nincs a földi dol
gok közt, - írja Terézke - ami csak távolról
is hasonlítana az isteni (szeretet) lángok erejé
hez, mindent magába olvasztó hevéhez. úgy
érzem, hogy láthatatlan erő vonz hozzá (Isten
hez), és elmerit benne, úgyhogy tűzzé, lánggá
változtat engem is. Ó, mily édes ez a tűz, mily
gyönyörüséges ez a láng."

3. A SZEIIT AIlGYAlOK ts LELKIGYAKORLATAIlIK

Hogy pedig a lelkigyakorlatainkban, neve
zetesen imaéletünkben a szent angyaloknak mi
lyen jelentős szerep jut, azt az előző pontok
ból máris bizton következtethetjük. Még magá
ban a szentmisében is, ahol Jézus személyesen
jár közben értünk az Atyánál, a Szentlélektől
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vezetett Egyházunk az angyal közbenjöttét kéri:
"Alázatosan kérünk mindenható Isten, vitesd
ezeket [Krisztus tes tét, vérét) szent angyalod
kezével magasztos oltárodra, isteni Fölséged
színe elé ..... [Kánon.]

Mennyivel több szerep jut a szent angya
loknak, amikor mi az ajak áldozatát, a zsolozs
mát mutatjuk be Istennek. Hogy zsolozsmaink
ban résztvesznek az angyalok, azokat javítva,
értékesítve, már Dávid elárulja, amikor így zsol
tározik: "Magasztallak az angyalok színe
előtt."• De ebben egyúttal ellenöreink is. B. Fa
ber, mikor a zsolozsmáját végzé, míndíg maga
mellett gondolta a jó angyalt, aki az üdvös
gerjedelmeket, de a gonoszlelket is, aki a hibá
kat jegyezte.

Elmélkedéseink sikere is sokban függ a jó
angyalok sugalmaitól.

Beszélgetés az Úrral és szent angyalaival.
Kérek tőlük segítséget, főleg imáirn felmeleg í
tését és emelését, előbb azonban hálálkodom
azért, amit eddig tőlük kaptam. Fel is teszem
magamban, hogy ma én sem kapok imába a
nélkül, hogy szent angyalom jelenlétére ne gon
dolnék, s hozzá ne folyamodnám, hogy velem
tartson. .

1 Iz. 6, 5-7. - 'Gen. 16, 9. - • Ap. csel.
5, 20. - • Ap. csel. 10. - • Önéletrajz 196. l. 
• 137. zsolt.
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PÜNKÖSD UTÁNI XIV. VASÁRNAPOT KÖVETO HtT KEDD

LII

AZ ISTENI GONDVISELÉSRÓL VIII

A SZENT ANGYALOK ts A GONDVISELtS E)

Első előgyakorlat, mint az előző elmélkedésben.

Második előgyakorlat. Lehet az őrangyalnak
egyik népszerű elképzelése; pl. amint a gyerme
ket a hídon vagy más veszélyes úton kiséri, vagy
az ellenségtől óva védi.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy
a szent őrangyal által nyujtott felelte sok jótéte
ményt sok hálával és annak felhasználásával viszo
nozzarn.

1. AZ ORZOANGYAL S A BETEGEK ts HALDOKLÓK

Hogy a szent angyalok a betegágyon sem
hagynak el bennünket, az mennyei jóságukból
önként következik. Hiszen a betegségben több
nyire minden földi vigasz csődöt mond, és mi
gyakran mindenkitől elhagyatva sínylődünk.
Vajjon nem sokszorozza-e meg ilyenkor a leg
hűségesebb - jól1ehet eddig talán felejtett 
barát igyekezetét, hogy minket segítsen? Ezer
meg ezer példa igazolja, hogy a szent angyal
a betegeknek és haldoklóknak legj abb és leg
önzet1enebb támasza.
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Midőn Kostka Szent Szaniszló Bécsben egy
lutheránus házában betegen fekszik, angyal
hozza el számára a szent útravalót, hogy a
vele annyira rokonlelkületü ifjút megvigasz
talja,

Néri Szent Fülöp maga látja, amint a szent
angyalok sugalmazzék Lelliszi Szent Kamill
rendje ápolóit, hogy a betegek s haldoklók vi
gasztalására mit mondjanak.

Magyar Szent Erzsébet szent őrangyala ma
dárka alakját öltve látogatja meg betegágyán,
és olyan édesen énekel neki, hogy a Szent nem
csak a gonosz szellem támadásaitól maradt
ment, hanem az édes vigaszek tengerébe me
rült.

Szent Domonkosról is beszélik, hogy halála
közeledtével látja a szent angyalt, aki barát
ságosan int neki s szeretettel felszólítja: "Jöjj
kedvesem, jöjj az örömre!"

Tolentinói Szent Miklóst halála előtt hat
hónapon keresztül hivogatj a az angyal a meny
nyei paradicsomba. Ennek folytán a Szentet
olyan nagy epedés fogja el az ég után, hogy
Pállal nem szűnik meg ismételgetni: "Kívánok
feloszolni (meghalni) és Krisztussal lenni."

Mi is, ha szent őrangyalunkat tiszteljük,
bizalommal tekinthetünk a betegség olajfák
hegyi óráira, midőn annyi szükségünk lesz a
vigasztalásra, amelyet emberektől már alig re
mélhetünk. A válás a mulandók tól, a bizonyta
lan jővő sors, a testi szenvedések, a lelkiismeret
aggályai s a gonosz szellem támadásai bezzeg
még a legerősebb lelkeket is nagyon kipróbál
ják ilyenkor. De ne féljünk! Ott lesz az őr
angyal is, aki minket is, mint a haláltusát vívó
Urunkat, "megerősít".]
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1 AI OUMGYAL ÉS A TISZTULÓ LELKEK

Keresztény közhit. amely a magánkinyilat
koztatásokkai is teljesen összhangzásban van,
az, hogy az őrangyal szerepe nem szűnik meg a
halál óráján sem. Mennyei védőnk elkíséri lel
künket a tisztítóhelyre is, ha itt a földön még
nem fizettük le a bűneinkért járó büntetéseket.

Pazzi Szent Magdolna látja, amint egyik
rendtestvérét az angyal a tisztítóhelyről az égbe
viszi.

Római Szent Franciska is szemléli, amint az
őrzőangyal a reá bízott lelket a tisztítóhelyre
vezeti és aztán várakozik reá. Amint szentmi
séket, imákat s jócselekedeteket aj ánlottak fel
ezért a lélekért, nyomban bemutatta ezeket a
mennyei Atyának. És amennyiben Isten a köz
benjárást elfogadta, az angyal ezt a lélek meg
felelő enyhítésére fordította.

Bízzunk mi is elhunytjaink őrangyala kezére
minél több lelki alamizsnát. Kérjük főleg az
angyalokat, hogy az értük bemutatott szent
misékből Krisztus drága vérét vigyék és öntsék
a tisztítótüzre, hogy szeretteink megenyhülje
nek és minél előbb Isten színelátására rnehes
senek.

3. AZ ÓRAHGYAL S FÖLDI lLETUHK
VEszll VEI ls SlUKSlGLETEI

Az őrzőangyalok feladata és szerepe a
rni földi életünk védelme is. A Szenti rás ezt
kiemeli s a keresatény közhit ezt talán leg
inkább hangsúlyozza. Oka ennek bizonnyal az,
mert ebben nyilatkozik meg az örangyalok se
gitsége legkézzelfoghatóbban és így legcsodá
latosabb módon
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A Zsoltáros zengi: "Az Úr angyala táboroz
azok körül, kik őt félik, és szabadulást hoz
nekik....' Igy hozott szabadulást Dánielnek és
társainak a tüzes kemencében is és "olyanná
tette annak belsej ét, mintha harmatos szellő
fújdogált volna benne, s a tűz egyáltalán nem
érintette őket, sem fáj dalmat, sem semmiféle
bántódást sem okozott nekik".• Majd mikor
Dárius király őt a perzsa főemberek agyarko
dá sára az oroszlánok vermébe dobatta, mint
maga elbeszéli: "Az én Istenem elküldötte an
gyalát és (ez) bezárta az oroszlánok száját és
ezek nem ártottak nekem."'

Judit is, mikor életére és erkölcseire oly
veszélyes vállalkozása után Betuliába Holofer
nes levágott fej ével győzelmesen visszatér, így
nyilatkozik: ..Magának az Úrnak életére rnon
dom pedig, hogy megőrzött engem az ő angyala,
mikor innen elmentem, ott tartózkodtam, meg
ide visszatértem és nem engedte, hogy be
mocskolják szolgálóleányát. ..•

Némelykor a szent őrzőangyal érzékelhető
módon lép közbe, ahogy Overberg Bernáttal
(t 1826-ban), a hires papi nevelővel tette, akit
hallhatóan figyelmeztetett, hogy utitársaival
azonnal hagyja el azt az erdei házat, ahol éj
jelre megszallett. Később tudódott ki, hogy ott
meg akarták őket gyilkolni, hogy kocsijukat,
lovaikat és holmijukat elrabolják.

1913 november 8-án Znojemski Rudolf had
apród a Zrínyi hadihajó fedélzetén jár-kel, mi
kor hirtelen azt hall ja, hogy valaki nevén szó
lítja. Megáll és hátranéz. Ebben a pillanatban
esik lába elé az egyik emelödaru nagy vas
horga, amely valószínűleg halálra sebes iti, ha
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csak egy lépést is tesz előre. Sohasem lehetett
megtudni. hogya titokzatos hang kitől szár
mazott. Mi méltán hihetjük, hogy az őrangya
lától.

Nemritkán valami bajnak, szerencsétlenség
nek ösztönszerű előre megérzése vesz rajtunk
erőt s figyelmeztet, hogy a veszélytől menekül
jünk. Itt alig lehet másra gondolni, mint hogy
ezt az érzést jó őrangyalunk ébresztette ben
nünk.

Különösen gyermekeknél tapasztaljuk az
őrangyalek csodálatos közbej öttét. IX. Pius
(1846-1878) mint gyermek, grófi szűlei házi
kápolnájában ministrál. Midőn az oltár lépcső
jén térdel, az oltárnak ellenkező oldalán alak
jelenik meg neki, aki integetve, mind sürgetőb
ben hivogatj a őt. Végre, bár húzódozva, feláll
és a másik oldalra megy, A következő pilla
natban a tetőzetről nagy szobor zuhant le ép
pen arra a helyre, ahol a leendö nagy pápa
térdelt. Az őrzőangyal megmentette őt Egy
háza számára.

Hasonló példákkal mi is találkoztunk már
az életben.

Miért is valahányszor útra indulunk, vagy
akárcsak otthonunkat elhagyjuk, az őrangyal
hoz folyamodni el ne mulasszuk. De gondoljunk
útközben is többször reá. Hosszabb utakra az
Egyház külön imát is ajánl papjainak és szer
zeteseinek, amit a világiak is nagy haszonnal
alkalmazhatnának. Ebben az ú. n. Itinerárium
ban is különös ima van a szent őrangyalhoz.
amelyet elmélkedésünk végén beszélgetésnek
használhatunk lassan és megfontoltan mondva,
mintegy átízlelve azt, gondolva közben az élet
egész vándorút jára.
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Beszélgetés az Úrral: "Isten, ki Izrael fiait
a tengeren száraz lábbal átmenni engedted, és
a Három Bölcsnek útját Tehozzád a csillag ál
tal megjelölted. adj nekünk szerenesés utat és
jó időt, hogy angyalod kíséretében és oltalma
alatt a helyre, ahova indultunk, megérkezzünk.
s végül azután az örök élet révpartjára szeren
csésen el jussunk."

Felteszem magamban, hogy ma a házat, sőt
szobát sem hagyom el egy fohász nélkül a szent
örangyalhoz.

, Lk. 22, 43. - ' 33. zsolt. B. - J Dán. 3, 50.
- • U. o. 6, 22. - 5 Jud. 13, 20.
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LIII

AZ ISTENI GONDVISELÉSROL VIII

A SZEHT AHGYALOK ~S A GOHDVISEL~S F)

SZERDA

Első és második előgyakorlat, mint az előző
elmélkedésekben.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Ura t, hogy
a kötelezettségeknek. amelyeket az angyalok ré
széről tapasztalt jótétemények reám rónak, híven
megfeleljek.

l. KÖTELElEnS~GEIM A SZENT
OAAHGYALLAL SZEMBEN

Hogya szent őrangyallal szemben köte
lességeim is vannak, úgy hiszem, sohasem ké
telkedtem, és most is készségesen elismerem.
De üdvös lesz most már a mó dj át is külön
fontolóra vennem.

al Ne legyen nap, hogy az őrangyal tiszte
letére valami, legalább kis imát ne végezzek.
Ha mást nem, legalább rnondjarn el azt a kis
imát, amelyet gyermekkoromban a katekizmus
ból tanultam. Vagy a közismert rövid kis fohász
ima is megfelelő: "Istennek szent angyala,
akire az isteni Jóság az örizetemet bizta, vilá
gosíts meg engem, őrizz, vezérelj és kormá-
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nyozz. Amen." Fainben, Franciaországban,
Loup Jenőkét kicsi korában egy átvonuló ci
gánykaraván magával hurcolta. Később, mikor
már a fiú nagyobbacska lett, szerencsésen meg
szökött. Szűleíröl, hovatartozandőságárólazon
ban rnit sem tudott. Egyetlen nyom volt a rend
őrség kezében, hogy szüleit feltalálják: rövid
kis ima az őrangyalhoz. amelyet a gyermek
anyjától tanult; közölték ezt az imát az ujsá
gokban, és íme a szülök csakhamar jelentkez
tek és boldogan vették át a gyermeket. Ilyen
hálásak az őrangyalek a legkisebb tisztele
tért is ...

b] Ne múljék el október 2-a, az Örangyalok
ünnepe, sőt az egész október hónap a nélkül,
hogy a talán már kissé sablonossá vált őr
angyaltíszteletet magunkban és hozzá tartozóink
ban fel ne frissítsük.

Adjunk ezen a napon, illetőleg többször
októberben hálát Istenünknek, hogy nekünk az
őrangyalban ilyen fenséges névelőt, mestert,
védő l, barátot és társat adott. De adjunk hálát
az úrnak a jótéteményekért is, amelyeket az
őrangyalunkra halmozott, hogy őt a kísértés
idej én megőrizte s kegyelmével gazdagította,
kitüntette. Ezzel csak fokozódik maj d köztünk
s angyalunk közt a benső barátság. Minthogy
azonban minden barátság a hasonlóságon ala
pul, azért engedjük át magunkat mindinkább
az angyal nevelő, képző munkájának azáltal,
hogy sugalmait híven követjük s neki mint
testvérnek és mennyei pedagógusnak szót foga
dunk, s tőle minél többet eltanulunk. Igy ölt jük
majd magunkra mindinkább a testvéries angyali
vonásokat.
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1. LEGYÜIlK ÓRAIlGYALUHK TESTYlREI

a) Mint jó testvérek, sajátitsuk el példájából
az engedelmességet. Az angyalokat a keresztény
képírás szárnyakkal ábrázolja. Azt jelenti ez,
hogy ök, "az erősek, hösök teljesítik a
Magasságbeli szavát, rnihelyt meghallják paran
csának hangját"!'

Meghallották kegyelmének felhívását a
nagyangyalháborúban, mikor Szent Mihály
zászlaj ához csatlakoztak és átvették annak jel
szavát: "Ki olyan, mint az Isten?" Hűek ma
radtak. Azóta most már boldog biztonságban,
örömmel állnak az Úr rendelkezésére. És én
szegényember ne tanuln ék meg tölűk engedel
meskedni, a kísértés idején hűnek maradni?
Ez felmondását jelentené a barátságnak nem
csak Istennel, hanem velük is.

b) Az angyal iránti hálámat és testvéri sze
retetemet akkor is tanúsíthatom, sangyalomnak
a legnagyobb örömet úgy okozom, ha segítek
neki a Legfelségesebbet dícsérni. Már itt a
földön meg kelI kezdenem ezt az angyali test
vériséget a közös Úr s Atya magasztalásában.
együtt zengve: "Méltó a Bárány, aki megöletett,
hogy övé legyen a hatalom és istenség és böl
cseség és erö és tisztelet és dicsöség és áldás."

Isten magasztalásával kelI kezdenem a napot
és eltöltenem. Ha aztán pihenni térek, felkérem
angyalomat, hogy most már az éjtszaka nevem
ben és helyettem folytassa azt, mígnern új
napra virradva fel vehetem a szent versenyt vele.
Kérjük Iőleg, hogy az éj folyamán állj on tár
saival díszörséget helyettünk a tabernákulum
előtt.

c) De még inkább hasonlóvá és méltó leszek
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az angyali barátkozásra a tiszta élet által. Az
angyalokkal való gyakori, szinte álIandó érint
kezés ezt különben is önkénytelenül eszközli.
Hiszen maga a Szentlélek leszegezi az elvet:
"Amilyen (valaki) ő maga (pl. az angyal), olyan
a barátja." Az angyali barátság megköveteli
tőlünk a nagy szerénységet, szemérrnességet,
amelyet nemcsak Istennek, a legszentebbnek,
hanem az angyalnak állandó jelenléte is meg
követel. Az Apostol elrendeli, hogy a nők a
templomban csak fátyolban jelenjenek meg, "az
angyalok miatt".' Nehogy t. i. olyan gondola
tok támadjanak bennük s olyanokat ébressze
nek másokban, melyek az angyaloknak nem
tetszenek. A tisztaság gyengéd szeretete és
gondos őrizete nélkül nincs remény, hogy an
gyalunkat egyszer meglátjuk s nevét megtudjuk.
Mert az égbe, ahol az őrangyalom otthon van:
"nem lép be semmi fertőzött vagy undokság",'
Pedig milyen édes volna itt a földön megkez
dett barátságot egykor ott fenn is folytatni!
Miért is ami nem egészen tiszta, azt úgy te
kintsük, mint amihez semmi közünk sincs. Te
hát az Apostol intelme szerint: "Semmiféle
tisztátalanság.,. szóba se jöjjön köztetek.'"

Szent Ignác pedig szabályaiban szépen
mondja: "Ami a tisztaság logadalmát illeti,
magyarázatra nem szorul, mivel ismeretes, mily
tökéletesen kell azt megőrizni, hogy testünk
lelkünk tisztaságával az angyalok tisztaságát
törekedjünk követni," (28. szab.)

3. LEGYUNK TESTVÉREINK ANGYALAI

Igen! ez az, amivel angyalaikat nekik na
gyon tetszően tiszteljük és háláj ukat kiérde-
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meljűk, Legyünk tehát a szent angyalok munka
társai testvéreink lelkének művelésében és meg
mentésében. Boldog Faber Péter, ha valahova
indult vagy valamely községet érintett, lélek
ben mindíg üdvözölte az ott rnüködö őrangya
lokat és felkérte a közös munkára őket. És
sohasem csalódott, mert mindenütt csodálatos
eredménnyel dolgozott. Nem csoda tehát, hogy
mikor 1546-ban, negyven éves korában elhunyt.
lelkét égi barátaitól, az angyaloktól körülvéve
látták égbe szállani.

Óvakodjunk tehát, nehogy a gyermekded
lelkeket példánkkal. szavunkkal vagy kevésbbé
szerény magaviseletünkkel rnegbotránkoztas
suk. Hiszen mínt édes üdvözítőnk szinte fenye
getöen figyelmeztet: "Mondom nektek, hogy
azok angyalai az égben mindenkor látják Atyám
orcáját, ki mennyekben vagyon.";

De az még nem elég, hogy mi nem rontunk.
akik építő munkára vagyunk hivatva. Tekint
sünk tehát körül, hogy észrevegyük az alkal
makat, amikor feladatunkat: oktató, védő, ve-

. zető szerepünket betölthet jük. Ha valamiben,
ám ebben nagy segítségünkre lesz az őrangyal.

Ű majd megtanít. mikor célszerűbb a nyilt
figyelmeztetés s mikor a leplezett. Továbbá kire
miképpen lehet legjobban hatni. Majd eltaláljuk
akkor a kellő szót és megfelelő alkalmat. Észre
veszünk egyet és mást, amit tudnia és látnia
kell annak, aki mások vezetésére hivatott. Igy
aztán nemcsak a saját őrangyalunk szeretetét
érdemeljük ki, hanem a többi szent angyal
benső barátságára is méltán számíthatunk. Be
fejezhet jük a szent angyalokról sz ól ó elmél
kedési sorozatot a következő kis imával:
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,,6-szent Őrangyalom, a te gondviselésedre
bizta Isten az ő nagy jóvoltából életemet. Te
minden szűkségembenmelleHem állasz, nyomo
rúságomban, bánatomban vigasztalsz, csüggeteg
ségemben bátorítasz és közbenjárásoddal Isten
től szüntelen új meg új kegyelmeket szerzesz.
Gyermeki szívvel adok hálát minden eddigi
jótéteményedért és kérlek, szerető Gondvise
lörn, folytasd jóságos szorgoskodásodat a jövő
ben is. Őrizz meg ellenségeimtöl, óvj a bűnre
vezető alkalmaktól és nyerd meg Istentől a ke
gyelmet, hogy szent sugallataidat jó szívvel
fogadjam és híven teljesítsem. Kiváltképen
pedig arra kérlek. oltalmazz halálom óráján és
el ne hagyj, míg be nem vezettél az örök bol
dogságba. Amen."

Felteszem magamban, hogy csinálok ma
gamnak kis élettervet az örangyalkultusz szem
pontjából. Mit teszek mínden nap, minden héten
vagy hónapban az őrangyal tíszteletére, s ho
gyan aknázom kí ezt az olyan édes és üdvös
igazságot magam és mások lelki javára.

I 103. zsolt. 20. - ' Jel. k. 5, 12. -' Jézus,
Sir. f. 6, 17. - ' I Kor. 11, 10. -' Jel. k. 21, 27.
- ' Ef. 5, 3. - ; Mt. 18. 10.
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LIV

AZ ISTENI GONDVISELÉSRÖL IX

A MEGVÁLTÁSBAH ~RV~MYESULO GOHDVISEL~S

Első előgyakorlat. A szentírási szőveg: "Ebben
van számunkra a megváltás ... hogy (Isten) meg
hozva az idők teljességét, helyreállítson Krisztus
ban mindent, ami az égben és földön van."

Második előgyakorlat. Elgcndolhatom, amidőn
Gábor angyal köszönti Szűz Máriát s kijelenti neki,
hogy fiát Jézusnak kell hívnia, ami annyit jelent,
mint Szabadító, Odvözítő.

Harmadik előgyakorlat. Kérem az Urat, hogy mi,
akik az angyali üzenet által szent Fiának, Jézus
Krisztusnak megtestesülését megismertük, azokban
a javakban, amelyeket gondviselése ezáltal nekünk
felajánl, mindnyájan bőven részesüljünk.

1. A GOHDVISEL~S A BOMBEEstS ELOTT

Isten már kezdettől fogva mindenképen
megmutatta, hogy az embert gondviselése által
természetfeletti, örök céljára akarja eljuttatni.
Az ősszülőt mindjárt a teremtéskor a meg szen
telő malaszt, az eredeti, első igazságnak állapo
tába emeli fel, azzal az ígérettel, hogy összes
utódai is ebben születnek, ha atyjuk, Adám,
hűséges, engedelmes szolgája marad Istenének.
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Ezt az ál1apotot aránylag igen könnyű lett
volna valamennyiünknek megőrizni. Hiszen
hiányzott volna három rettentő akadály, amely
most, a bűnbeesés után, oly veszedelmes
szirtje, örvénye lelki életünknek, t. i. nem
dúltak volna bennünk a forradalmasított szen
vedélyek viharai, nem nyomasztott, húzott
volna bennünket a föld felé a testi nyomorúság
és gyengeség és nem lett volna annyi külső
ellenség, a gonosz világ. Az egyéni bukás
akkor sem lett volna kizárva, de a vétkest
Isten azonnal eltávolította volna az emberi
családból. A gonoszlélek akkor is tett volna
kísérleteket, hogy minket elcsábítson, de köny
nyű iett volna támadásait legyőzni. Hiszen
az értelem tisztán világított volna bennünk,
hogy cselfogásait felismerjük. s a kísértés tüzes
csóvái nem találtak volna bennünk, mint most,
gyúlékony anyagra, a "konkupiszcenciának"
nevezett rosszra való haj Iamban. Mindebből
látom Isten végtelen jóakaratát az emberrel
szemben és őszinte szándékát, hogy mindenkit
üdvözítsen. Mert "Isten azt akarja, hogy rnin
den ember üdvözüljön".'

Magam ugyan az eredeti igazságnak ezeket
a javait nem élvezem, de azért Istennek mégis
hálásan megkőszönörn. Hiszen nem Istenen
múlott, hogy azokban én már nem részesül
hettem. De meg azért is, éspedig még inkább,
hálálkodom, merthiszen az ő Gondviselésének
bölcsesége és jósága megtalálta a módj át, hogy
a megtestesülés által az én még nagyobb ja
vamra mindent helyreállítson.
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2. A GOMDVISELlS A BOMBEESls UTÁM

Isten kétségkívül megakadályozhatta volna
Adám bukását. Ha mégis megengedte, ezt csu
pán azért tette, mert látta azokat a mérhe
tetlen, végtelenbe nyúló előnyöket, amelyeket
az ő jóságos szeretete a bűnből elő tud hozni.
Megdicsőíti ezzel is önmagát. Ime most már
gyakorolni tudja a bámulatraméltó erényt:
az ellenségszeretetet. Jót tett velünk már
akkor, "mikor ellenségei voltunk",' Azóta
"napját felkelti jókra és gonoszokra s esőt ad
az igazaknak és hamisaknak".' Azóta atyai
szíve mindenkit utolsó leheletéig hív és vár a
bűnbánatra, hogy megbocsásson. Vajjon nem
dicsőségesebb-e ez reá, mint ha nem volna
senki sem, aki könyörületre szorul?

Ami pedig még nagyobb dicsőséget szerez
számára, ez az a mód, amellyel a nagy "helyre
állítást" végrehajtja. Leszáll az égből és maga
lép rnunkába, hogy gondviselését személyesen
gyakorolja. Az emberiséget kifejezhetetlen bő
kezűséggel kárpótolja mindenért, amit a para
dicsomban elvesztett. ,,6 boldog, ó szerenesés
bűn, - kiált fel ennek megfontolásakor az
Egyház - amelyet Isten ilyen s ekkora Meg
váltóra érdemesített." (Exultet.) 6 mennyei
Atya! meddig mehetne még tovább a te gond
viselésed, mikor tulajdon Egyszülöttedet adod,
hogy a szolgádat megmentsed ? 6 Istenfia!
légy örökre áldva. Vaj jon tudott volna-e bölcse
séged valami nagyobbat elgondolni, mint mikor
elhatároztad, hogy emberré leszel, hogy ne
kelljen az embernek vétke folytán örök halálba
mennie? 6 Szentlélek! adhattad volna-e vég
telen szeretetednek nagyobb bizonyságát. mint
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mikor az embert jótéteményekkel halmozod el,
nem tekintve annak teljes méltatlanságát ?
Ó teljes Szenthárornság! reám is, szegény bűnös
lélekre irgalommal tekints le és a bennem el
mosódott, sőt beszennyeződött istenképet
állítsd helyre!

3. MIT KAPJUNK KAISZlUSUNI

Sokkal többet, mint amit a bűn folytán
elvesztettünk. Jó ezt részletesen is fontolóra
vennünk s akkor megszününk majd elégedet
lenkedni s nem sopánkodunk majd "az elvesz
tett paradicsom" után annyi mélabúval.

al Adámban elvesztettük az eredeti meg
szentelő malasztot, de a szent keresztségben
Isten azért minket bőségesen kárpótol. Malasz
tot kapunk vissza, amelyen - mondhatnók 
Krisztus isteni vére csillog, s teszi azt mond
hatatlanul drágábbá és értékesebbé.

b] A paradicsomban nem lett volna ugyan
kísértés és csata, nyugodt derűvel éltük volna
le életünket. De viszont távolról sem lett volna
annyi érdemünk, s nem várt volna az égben
bennünket oly dicső korona.

cl Mentek lettünk volna ezernyi szenve
déstől és haláltól. De azt se felejtsük el. hogy
Krisztus mindezt számunkra, amikor azokban
személyesen résztvett, dicsővé s szinte kívá
natossá tette. A Gondviselés a kereszt által
nyujt módot a győzelemre és annyi nagyszerű
erényre. Hol maradna a türelem, a hit, a biza
lom, a szegénység erénye, hol maradna az
ezernyi áldozat, hol a hősiesség, a titkos és
nyilvános vértanúság, ha nem volna a föld
a siralomvölgy, a szenvedés és üldöztetés ta-
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nyája? Hol maradna a rengeteg jutalom és
boldogság, amely mindennek bére? Mondhat
juk, hogy a mennyország a bün s annak követ
kezményei folytán szebbé és boldogabbá vált.
Nem kell-e e miatt a Gondviselést bámulnom
és a helyett, hogy elégedetlenkedném. hálával
imádnom?

Jól mondta az Apostol: "Nem úgy áll a
dolog a kegyelemajéndékkal, mint a bünbe
eséssel ... Mikor elhatalmasodott a bűn, még
bőségesebb lett a kegyelem." Mit nyertünk
Krisztussal! Gondoljunk az új paradicsomra,
az új tejjel-mézzel folyó országra, az Egyházra.
Aztán a szentségekre. Mit kaptunk pl. a szent
keresztségben? Ez rendezi - mondhatnók 
sajtó alá életünk második, a kegyelem keze
által javított kiadását, amely elnyerí az örök
élet pályadíját. Valami isteni gyullad ki ezáltal
szívünkben, amely megújít bennünket és Isten
fiaivá avat. Mi, akiket kiskorunkban keresz
teltek meg, nem tapasztaljuk ezt a boldogító
élményt, amelyet a felnőtt korban, kellő elő
készülettel fogadott keresztség jelent. Szent
Agoston leírja azt: "Felvettük a keresztséget
s szétfoszlott az (aggodalmas) gond az elmult
bünös élet miatt. Nem tudtam eltelni ama
napokban a csodálatos édességgel, amikor
fontolgattam a te terved mélységét, amellyel
intézed az emberek üdvösséget. Mint sirdo
gáltam, amikor hallottam a te himnuszaidat és
énekeidet, megindulva belsőleg a te Egyházad
édes szavától. Ó ezek a hangok fülembe ha
toltak és szétöntötték szívemben a te igazsá
godat. Leheleted izzásba hozta buzgóségomat.
s könnyeim oly jólesően folydogáltak." [Coní.]
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Arról a végtelen kegyröl aztán mint véle
kedjünk, hogy Isten a bocsánatot nemcsak a
keresztségben, hanem szüntelen ismételve kész
megadni nekünk, éspedig csaknem hasonló
gyönyör és béke kíséretében. És nem áll-e meg
szinte az ember esze, ha kissé elmélkedve
gondol az Oltáriszentségre! Istenünket isszuk
esszük és beléje olvadunk s őt szívünk édes
rabjává tesszük. Mi ehhez képest az elvesztett
paradicsomi életfa?

Gyakorlati következtetés legyen számunk
ra, hogy necsak higgyünk, hanem éljünk is
hitünk szerint. Főleg mi, akiket Isten nagyobb
müveltséghez segített. Értsük meg, mikor Isten
bennünket műtermébenmunkába vesz. Hiszen mi
nagyobbra születtünk. Hitünknek egyik nagy
szerűségét és szépségét lássuk abban, hogy nem
ad Isten minket készen magunknak, hanem hagy
rnunkát nekünk. Igy aztán, ha szentek leszünk,
Istenünkkel együtt örülhetünk. Azért elő a
vésővel és kalapáccsal, elő a nyíróollóval és
baltával, hogy szívünkben Istennek hajlékot
építsünk, illetőleg Urunknak szépen rendezett
virágoskertjévé legyünk. A Gondviselés ezt a
megváltás által lehetövé tette, s tőlünk függ,
hogy valóság is legyen belőle.

Beszélgetés az Úrral. Ó isteni, édes Meg
váltó, tőlem telhető melegséggel adok neked
hálát atyai gondviselésedért, amellyel velem
az ártatlan paradicsomi állapot előnyeit és
örömeit megint, éspedig magasabb értelemben
és bőségesebben közlöd. Jobb veled itt harc
téren lenni, mint nélküled békét élvezni. Mert
a béke nélküled múlékony, s éppen azért nem
is igazi béke, mig el1enben a harcnak a te olda-
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ladon és a le támogatásoddal örök béke lesz
a vége, bére. Amen.

Felteszem magamban, hogy ma semmit sem
mulasztok el, amit a keresztény s állapotbeli
tökéletesség terén elérnem lehel. Teszem ezt
hálával és szeretetből.

l Ef. 1, 7-10. - ' I Tim. 2. 4. - " Róm. 5, 10.
-- l Mt. 5, 45. - ' Róm. 5, 15-20.
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PÜHKÖSD UTÁHI XIV. VASÁRHAPOT KÖVETO HtT

LV

Al ISTENI GONDVISELÉSRÖL X

A KATOLIKUS EGYHÁZ ts A GOHDVISELtS

ptHTEK

Első előgyakorlat. A szentírási szőveg: "A Böl
cseség házat épített magának, kifaragta hét osz
lopát, leölte áldozatait, elegyítette borát, meg is
terítette asztalát. Elküldte sz olgálóit", hogya ház
avatóra minden jóakaratú embert meghívjanak. s
felszólítja azokat: "Jertek, egyétek étkemet és
igyatok a borból, melyet nektek elegyítettem."

Második előgyakorlat. Az Egyházat elképze
lem, amint azt jelképileg ábrázolni szokták, pl. a
római Szent Péter-templom alakjában.

Harmadik előgyakorlat. Kérek odaadó hűséget
és tevékeny szeretetet Krisztus Egyháza, az én
lelki anyám iránt: "Ha megfeledkezem rólad.
Jeruzsálem [Egvháaarn], menjen feledésbe jobb
kezem!"

l. .A BÖLCSEStG HÁZAT tPITETT'

Fontolóra veszem, hogy az isteni Gond
viselés gyermekei számára házat épít, "mely
az élő Isten Egyháza, az igazság oszlopa s szi
lárd alapja".'

Célja ezzel az, hogy ebben a házban min
den eszközt bőségben rnegtaláljunk, amely
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szűkséges és alkalmas, hogya bűntől és pokol
tól szabaduljunk, tökéletesen, szentül éljünk
és így üdvösségünket elérjük. Igy valósul meg
bennünk Isten terve s nagyobb dicsősége.

A Gondviselés evégből tehát házat épített és
nem házakat. Miért is mindenkinek, aki azt
megismerte, belépni főbenjáró kötelessége. Ezt
a Szentíráson alapuló hagyomány mindenkor
mint magától érthetőt tekintette.

"Az Egyházon kívül minden egyebet fel
lehet találni, - mondja Szent Agoston - csak
egyet nem: az üdvösséget." "Csak egy Egy
ház van (a katolikus), amelyben üdvözülni
lehet, állítja Szent Tamás, amint Noé bárká
ján kívül sem lehetett megmenekülni."

Ugyanez már Szent Ciprián gondolata is,
aki hozzáteszi: "Nem lehet annak atyja Isten,
akinek nem anyja a katolikus Egyház."

Ó milyen hálával tartozom neked Istenem,
hogy engem ebben a Noé-bárkában születni,
vagy abba belépni engedtél. "Ha rabszolgaddá
lennék is, akkor sem tudnám meghálálni gond-
viselésedet. oo. .

2. KIFARAGTA HtT OSZlOPÁT

Az oszlop a szilárdságnak és dísznek jel
képe.

A vatikáni szent zsinat abban a bábeli zűr
zavarban, amely az újkorban vallási szem
pontból uralkodik, rnéltósággal teljesen hir
deti Krisztus Egyházának Ielisrnerhet öségét,
változatlanságát és szilárdságát. "Az Egyház
kiterjedettségének csodálatos módja, rendkívüli
szentsége, minden jóban való kimeríthetetlen
termékenysége, mindent felölel ö egysége, le-
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győzhetetlen fennmaradása által magában véve
is cáfolhatatlan bizonyságot tesz isteni kül
detéséről. úgy áll az Egyház, mint kiemelkedő
jel a népek kőzt." Igy hívja mindazokat ma
gához, akiknek még van hitük. Gyermekeinek
pedig megadja a bizonyosságot, hogy annak a
hitnek, amelyet vallanak, sziklaszilárd az
alapja.!" Ha már egyszer a katolikus Egyház
az üdvözülésre feltétlenül szükséges, ennek
így is kell lennie. Kell, hogy azt minden jó
akaratú ember minden nagyobb nehézség nél
kül felismerhesse. És csakugyan, ha imádkozik,
ha alázatos, ha tisztaéletű, fel is ismeri.

Hurter Frigyes - előbb protestáns törté
netíró - lelkész így okolja meg a katolikus
Egyházba lépését: "Engem nem valami külsőség
vezetett a katolikus Egyházba. úgy tettem, mint
aki házat akar vásárolni, s azért most nagy
körültekintéssel, kíváncslan szemügyre veszi.
Magam is átviz sgáltam az Egyházat, s több
bepillantást nyertem, mint akárhány, aki abban
születik. Soká tétováztam, míg végre kirnon
dottam: ez a ház tetszik nekem. S miután
meggyőzödtem. hogy ez a ház szilárd, ottho
nosan lakható s nekem megfelelő, akkor ha
tároztam el, hogy én ennél a háznál maradok."
"Engem az ilyen vizsgálódástól talán a Gond
viselés felmentett, de nem attól, hogy számot
adjak magamnak hitemről. A mi istenszolgála
Lunknak - mint Szent Pál mondja - "ész
szetűnele kell lennie.'" Azért kell, hogy hitün
ket jól megismerjük, és hivatásunk és művelt
ségünk foka szerint tanulmányozzuk. "A
fényesség ugyan fényesség marad, ha a vak
nem is látja azt", - mondja Szent Agoston -
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de az is igaz, hogy az önkéntes vakság az
örök sötétség honába visz, mert "aki nem hi
szen, elkárhozik"."

Azért hívogat Szent Agoston is - saját
példájára hivatkozva - mindenkit olyan
szívreszólóan az Egyházba.

Miután ugyanis saját megtérése megható
történetét elmondotta, így folytatja: "Gondos
kodjál tehát te is a tulajdon lelkedről. Ha
észretérve belátod, hogy elég volt a tévely
gésből, s a zürzavarnak egyszer már véget
akarsz vetni, ám akkor maradj azon az úton,
amelyet a katolikus Egyház tanítása neked mu
tat s ragaszkodjál a tanhoz. amely Krisztustól
az apostolokon keresztül szállott reánk, és száll
majd a következő nernzedékekre l"

Ha pedig egyszer az igazságot Egyházunk
tévmentes aj káró I megtanultuk. őrizzük azt a
szent világosságot sokkal inkább, mint ahogy
szemünk fényét óvni szoktuk, s azt a világ
minden kincséért fel ne áldozzuk.

Melanchtont, Luther vallásának egyik fő
oszlopát, az írót, tudóst tulajdon édesanyja
halálos ágyán kérdi: "Fiam, nyilatkozzál
őszintén, vajjon melyik hit az igaz: az új vagy
a régi (katolikus)? Istenre kérlek, ne titkold
el előttem, most, mikor Isten ítélőszéke elé
lépni készülük."

Melanchton egyideig hallgatott. Végre a
kevélységet legyőzte benne a fiúi szeretet.
"Anyám, - szólt - te csak maradj a régi
hit mellett. Az új hit könnyebb, de a régi biz
tosabb."

Valami hasonló kétség elé állít bennünket
az élet, amikor kísértve vagyunk a tökélete-
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sebbet elhagyni s a világ országútjára vissza
térni. A világban élni (talán!) könnyebb, de
a hivatásom mellett megmaradni biztosabb.

3. "kRISZTUS DICSOV~ TETTE MAGÁllAK
AZ EGVHAZAT"1O

Mind az ó-, mind az újszövetségi szent ira
tok, amelyek kétségkívül Krisztus rnessiási
országára, a katolikus Egyházra vonatkoznak,
annak szépségér öl mind elragadottan nyilat
koznak. Ez a sz épség az Egyház egyik bizony
sága igazsága mellett és egyúttal hatalmas
vonzóereje is. Maga Krisztus - akinek isteni
izlése van - annyira szereti Egyházát és
olyan kimondhatatlanul szépnek tartja, hogy
jegyesének tekinti. Miért is "önmagát adta
érte a végett, hogy megszentelje . .. dicsővé
tegye. .. hogy sem folt, sem ránc, sem más
efféle ne legyen rajta, hanem legyen szent és
szeplötelen"." Az Egyház hívei, sőt - sajnos
- szolgái is lehetnek gyarlók, bűnösök, de az
Egyház szépségét mindez nem érinti. Az Egy
ház tanaiban, szent szerkezetében végtelenü!
szent, szépséges és szeplötelen, s millió számra
termeli a szenteket. Lehetetlen volna ez, ha
maga nem volna szép és szent. Az Isten Egy
házának külső dísze is méltó az Isten kezéhez,
amely alkotta. Ez akárhányszor a kivül álló
kat is elbájolja.

Lehler protestáns dékán mondja: "A kato
likus istentisztelet nélkül nem volna Raffael.
sem Fra Angelico, sem Van Eyck, stb. akik az
Isten családját itt a földön ecset jükkel. véső
jükkel a szent sz épségnek oly gazdagságával
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díszítették fel, amely minden időnek kincse
marad ..."

Lavater is bámulattal hajol meg az Egyház
szépsége előtt és protestáns létére bevallja,
hogy az Egyház nagyszerű építményének össze
omlása az egész kereszténység rombadőltét
jelentené.

Kinsky bárónőt. a nyakas protestánst csak
művészi érzéke csalta be a római Szent Péter
templomba. Mikor kijött onnan, nem tudta
megállni, hogy egy campagna] polgárasszony
nyal szót ne váltson s fel ne kiáltson: "No
már a ti templomotokban a zene mégis csak
szép." "A ti templomotokban?" - kérdi amaz.
"Hát az úrnő nem katolikus?" "Nem", feleli a
bárónő. Mire Campagna egyszerű leánya ki
mondhatatlanul szánakozó és fájdalmas pillan
tást vetve a bárónőre. csak ennyit jegyzett
meg: ,,6 poverina!" ,,6 te nagyon szegény!"
Ez a megjegyzés és az azt kísérő szánakozás
volt a rés, amelyen a kegyelem világossága a
bárónő szívébe hatolt, a megtérésnek lett esz
kőzlője.

Milyen hálás vagyok, Uram, gondviselésed
iránt, hogy engem nem kell senkinek így le
sajnálnia. Hiszen engem te, az igazság napja
sugározol be Egyházad sz épségén keresztül.
"úgy érzem, hogy a fényes napból kivált égi
test vagyok, amióta katolikus lettem"
mondja a megtért Langbehn.

Mit teszünk mi katolikusok, hogy ebben a
szerencsében elszakadt testvéreink is minél
hamarabb és minél többen részesedjenek?
Legalább imádkozunk-e ezért elel:!et? Igyek
szünk-e hozzájuk jó iratokkal, lelvilágosítás-
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sal, tanáccsal s íöleg hamis ítéleteik eloszla
tásával férkőzni? Hiszen a legtöbbje olyan jó
ember, és természet szerint katolikus. Isten
ugyanis minden szívet az igazság megismeré
sére teremtett, s erre hajlékonnyá is tett.

Az előbb említett Langbeha beszéli:
Otthonában szokás volt, hogy miután a pro
testáns emberek az Úrvacsorát fogadták, a
templom üres falának egyik pontja felé meg
hajoltak. Senki sem tudta miért? De egyszer
már mindenki így tette. Ilyen a szokás zsar
noki hatalma. Később tünt ki az oka. Mikor
ugyanis a templomot tatarozták és a fedő va
kolatot eltávolították, szép Istenanya-kép
tünt elő. A régi katolikus időkből maradt e
kép s a szokás, hogy előtte meghajoljanak. Ez
megmaradt akkor is, mikor a kép már eltünt,
és az idők olyan szomorúan megváltoztak ...

Ó, ha mi is a salakréteget, amelyet a neve
lés s az Egyházunkat bántó prédikációk a
szegény protestáns szívekre vontak, el tudnók
ima, jó példa és apostolkodás által távolítani!
Mennyire "megsokasodnának s örvendezné
nek szent örömmel azok a szívek, amelyek
keres lék s megtalálták az Urat"."

Beszélgetés az Úrral. ömleng lelkemből a
a hála. Aldom az Urat és gondviselését, amely
lyel Egyházát megalkotta, nekünk ajándékozta.
Aztán engem is, mint hajdan Bálaámot, ösz
tönöz a Szentlélek, hogy magasztaljam az
Egyházat, amelyet az ószövetségben Izrael
népe már előre jelképezett és képviselt:
"Mily szépek sátoraid, Jákob, hajlékaid, ó
Izrael! Mint az erdős völgyek. mint a folyó
vízmenti jól öntözött kertek, mint a sátrak.
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melyeket az Úr állított fel, mint a vizekmenti
cédrusok. Ömlik a víz vedreiből, a vetés bő
séges vizek közé kerül .....n

Fel is teszem magamban, hogy ma munkái
mat és jócselekedeteimet tévedező testvéreimért
ajánlom fel s azért nagyon jól végzern.

I Péld. 9, 1-5. - 2 136. zsolt. 5. - ' I Tim.
3, 15. - • Exp. Symbo 9. - 5 Tób. 9, 2. - ft V. ö.
Iz. 11, 10. - ' Denz. 1794. - ' Róm. 12, 1. - ' Mk.
16, 16. - l" V. Ö. Ef. 5, 27. - II Ef. 5, 25-27.
'2 V. Ö. 104. zsolt. 3. - '" Num. 24, 5-6.
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PUllKÖSD UTÁNI XIV. VASÁRNAPOT KÖVETO HtT

LVI

"ÉN PEDIG MONDOM NEKTEK"I

SZOMBAT

Első előgyakorlat. A fent idézett szőveg.

Második előgyakorlat. Szemlelem az Urat, amint
a "Boldogság hegyén" ül és hegyibeszédét tartja.
Isteni tekintélyét kifejezhetetlen jósággal egybe
olvaszlva hatszor ismétli: "Én pedig mondom
nektek."

Harmadik előgyakorlat, Kérem az Urat, hogy
- miként ö maga szívemre köti: "Tanuljatok tö
lem!" - az ö igazi tanítványa legyek és evangé
liumát lehető hüen átéljem.

l . • tll"

A hegyibeszédnek már első akkordj ánál
érezhető, hogy az, aki rnost "megnyitotta szá
jár',' nemcsupán valami lángeszű törvénytudós,
hanem több, sokkal több annál. Egyszerre aztán
felemelkedik, mint a dombok közül a hegy
óriás, az isteni "Én", "Én pedig mondom nek
tek." Az az "én" nyilatkozik meg, aki hajdan
a pusztában azt mondotta: "Én vagyok, Aki
oagyol:" "Én. aki (atyáitokhoz) sz ólottam,
íme itt vagyok. ",

Szemléljük lélekben kissé elmerengve ezt a
nagy "Én"-t.
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Király ő, mint Pilátus előtt maga kijelenti
később: "Én király vagyok."

De nem olyan közőnséges király, aminő
akadt ezerszámra a föld hátán. Ö a királyok
Királya, uralkodók Uralkodója. Az ő "király
ságának nem lesz vége".' De még több, Ö az
örök dicsőség királya, maga az Isten. "Mert
őbenne lakozik az istenségnek egész teljessége
valósággal." Aki elmondhatta magáról: "Én
és az Atya egy vagyunk",' mielőtt Abrahám
lett, én vagyok"," "minden hatalom nekem
adatott mennyben és földön"."

Amde ezt a minden képzeletet és elgon
dolást felülmúló felséget nem tolja előtérbe,
nem érezteti, nem fitogtatja, hanem a jóság,
bájos kedvesség, szelídség és alázatosság lep
lébe burkolja. Ö csupa szeretet, sőt maga a
szeretet. Mint most, a hegyibeszéd alkalmából
is látjuk, a nép tódul utána, nem fél tőle, mint
hajdan, mikor mint Jahvé magát Sinai ormán
bemutatta. Étlen, szomjan követik őt a tö
megek, csakhogy szavát halljék és közelében
lehessenek. Aztán micsoda bölcseség lakik
benne! Tanítása olyan nemes és magasztos,
hogy valami tökéletesebbet elgondolni sem
lehet. Nincs és nem lesz soha senki, aki abban
hiányt vagy tökéletlenséget találhatna, vagy
olyat, ami az emberi méltóságnak ellent
mondana. Egyéni életében sem lehetett a tö
kéletlenséget még ellenséges, árgus szemekkel
sem felfedezni. Ezt még árulója, Júdás is el
Ismeri.

Akarata mindenható. Korlátlan ura az
egész természetnek. Viharok és szelek, álla-
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tok, növények és betegségek, a halál, sőt maga
az ördög engedelmeskednek neki.

Volt-e valaha uralkodó, akinek annyian
és annyira hódoltak; szívükkel, lelkükkel, va
gyonukkal és életükkel adóztak? Milliók ki
tüntetésnek tartották, hogy érte meghalhat
tak. Éspedig nemcsak akkor szerették öt,
amikor látták, hanem évezred multán is.
Sőt ma jobban szeretik öt, mint szerették
földi életében. Százmilliók hisznek feltétlenül
neki, építenek ígéretére, töltik be hajszál
pontossággal törvényeit, s keresnek és találnak
nála egyedül vigaszt az élet komoly óráiban.

Már mintegy húsz százada uralkodik így
Jézus Krisztus az emberi szíveken, és ha
talma nem csökken. "Jézus Krisztus ugyanaz
tegnap és ma és mindörökké."" Minden földi
nagyság úgy eltűnik mellette, mint a homok
bucka a Himalája tövében. Minden földi dicsö
ség pislogó mécses, ha ezzel az isteni Nappal
összemérem.

Ki mondhatta volna tehát nagyobb önérzet
tel: "ÉN"?

Ó Jézus, én is teljes szívvel-lélekkel hódo
lok neked: "Én Uram és én Istenern l?" Én is,
mint hajdan Tamás apostolod, e szavakba bele
zárom, amit túlbőségéből nem tud elmondani
szivern.

2. • tH PEDIG·

Szüntelenül ismétli az Úr egymásután: "Én
pedig".

Ez a "pedig" új világkorszakot jelent,
szembehelyezkedését az Úrnak nemcsak a nagy-
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tekintélyű rabbi-iskolákkal, hanem at eddigi
elavult emberi tanítással is.

"Az ember története - mondja Papini 
egy tanítás története. A nagy szellemű Kevesek
és nagyszámú Sokak háborújának története.
Története egy mindíg elhibázott és mindíg
újrakezdett nevelésnek, egy hálátlan, fáradsá
gos, kelletlenül fogadott, gyakran visszautasí
tott nevelésé, amelyet időnkint elhanyagoltak,
időnkint újrakezdtek ..." Az állatembert kel
lett ugyanis Isten gyermekévé, lelkiessé, tisz
tává, szentté nevelni ...

Isten adott e végből törvényt már kezdet
től fogva. "De ezt a törvényt sokkal gyakrab
ban áthágták, rnint megtartották. Az erősek
dacosan tűrték. a hatalmasok, akiknek tárno
gatniok kellett volna, kibújtak alóla, a gono
szok nyiltan megsértették. a gyengék kij át
szották. De ha teljes egészében mindnyájan
és rnindíg megtartották volna, akkor sem lett
volna elegendő arra, hogy legyőzze az újra
meg újra felbugyogó és szüntelenül kivirágzó
bűnt. .. Csak korlátozása volt az emberrel
született vadságnak. de nem gyökeres kiirtá
sa.':" Maga Isten is alkalmazkodva a gyermek
korát élő emberiség tökéletlen állapotához,
egyet és mást elnézett, eltűrt. Ilyen volt a
helyzet, mikor a nagy mindent "Helyreállító"
megjelent, s bejelenti: "Ime. itt oagyok:':"

Miután programmjának alaptételeit a "Bol
dogság" édes méz ébe burkolva beadagolta és
ezáltal a szíveket mintegy kellemes narkózisba
ejtette, akkor veszi elő az operálókését. Nyil
tan kijelenti: Eddig így volt, de ezentúl nem

432



így lesz. "Hallottátok, hogy mondatott a régi
eknek", én pedig mondom nektek" .":

Nekem is tehát végtére új emberré kell
lennem, kibontakozva a régi, állati emberből.
"Az éjtszaka előrehaladt, a nappal pedig el
közelgett,""

"EI a régi kovásszal, hogy új tésztává
legyetek!'?' Itt az idő, hogy "mi is éljünk új
életetl?"

Legyünk mi is a nyolc boldogság emberei:
szegények, szelídek, tiszták és békességesek,
kik Isten szíve szerint sírnak és megbocsátanak
üldözöiknek, akik komolyan veszik szabályait,
törvényeit a tökéletességnek".

3. • tN PEDIG MONDOM NEKTEK·

Az üdvözítő nemcsak nagy törvényhozó,
hanem éppen azért nagy lélekismerő is, Tudta,
hogy gyökeres erkölcsi változást bizonyos lá t
szólagos túlhajtások, mondhatnám forradalom
nélkül eszközöini nem lehet. Innen van, hogy
az ő reformjai sokak előtt túlhajtottaknak s
lehetetleneknek tűnnek fel. Pedig "parancsai
nem lehetetlenek, hanem tökéletesek", Lássuk
az eredeti szöveget: "Hallottátok, hogy rnon
datott a régieknek: "Ne ölj '" . " Én pedig
mondom nektek, hogy mindenkit állítsanak a
törvényszék elé, aki csak haragszik is fele
barátjára. Aki pedig felebarátjának azt mond
ja: buta (raka), állítsák a nagytanács elé, Aki
pedig azt mondja: istentelen (bolond), jusson
a tüzes gyehennába.""

A régi törvény amúgy nagyjában meg volt
elégedve azzal, ha állat - ember nem öli, gyil
kolja egymást. Jézus súlyosan ítél meg minden
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jogtalan és túlzott haragot. A régi törvény
tiltja a házasságtörést. Az új Törvényhozó
nem áll meg itten. Megköveteli a feltétlen tiszta
szívet olyannyira, hogy "ha jobb szemed meg
botránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el
magadtól l'?'

Szóval a szent tisztasaget veszélyeztető
alkalmakról és összeköttetésekről is le kell
mondanunk, még akkor is, ha olyan nehéz
volna ez reánk, mint a szemünktől megválni.

Sorra kerül aztán a hamis eskü, amelynek
gyökeres ellenszere az, hogy egyáltalában ne
esküdjünk. hacsak valami fontos ügy ezt köte
lességünkké nem teszi.

Aztán megint csak a felebaráti szeretetre
tér vissza az Úr, s azt ajánlja, hogya sértés
nek ellene ne álljunk és "a jobb orcánkat meg
ütőnek fordítsuk oda a másikat is"." Igy a
goromba bántalmazót bizonnyal a legnagyobb
zavarba hozzuk. Észreveszi, hogy sokkal na
gyobb erkölcsi erővel áll szemben, mint aminő
vel ő rendelkezik. Ez majd arra bírja, hogy
a bántást abbahagyja és szégyenkezve, talán
bocsánatot kérve távozzék. Ezt bizonnyal nem
szükséges szóról-szóra értenünk, de minden
esetre hathatós figyelmeztetés a szelíd és bé
külékeny lelkületre. Mindenütt tehát bizonyos
túlzás. De céltudatos túlzás. Az elgörbült fát
ugyanis nemcsak feláll it juk, hanem az ellen
kező oldalra hajlítjuk. Mikor aztán elengedjük.
felegyenesedve állja meg helyét.

~. Á HEGYIBEsztD vtGE

Ezt a pontot egészen az Úr Jézus szájából
vesszük.
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"Azért mindaz, aki az én igéimet hallja,
és azokat megcselekszi, hasonló lészen a bölcs
emberhez, ki házát kősziklára építette. És
szakadt az eső, jött az árvíz, a szelek fúj tak,
és ama háznak estek, de nem dőlt össze, mert
kősziklára volt alapítva.

És mindaz, aki ez igéimet hallja, de azokat
'meg nem teszi, hasonlóvá lészen a bolond em
berhez, ki házát homokra építette. És szakadt
az eső, jött az árvíz, a szelek fújtak és ama
házra rohantak, és összedölt az, és nagy volt
annak omlása ...

És lőn, mikor elvégezte Jézus a beszéde
ket, álmélkodának a seregek az ő tanításán,
mert úgy tanította öket, mint akinek hatalma
van .. :'2'3

A seregek erre lassankint szétoszlanak ...
Én pedig nagyot gondolok. Elhatározom, hogy
Jézussal maradok. Ezentúllábnyomon köve
tem ...

Beszélgetek vele és erre kérek tőle most
már buzgón kegyelmet és erre teszek valami
gyakorlati jófeltételt.

Jelszónak választom, s ezt a mai napon
sokszor ismételve mindenre alkalmazom:

"Mester, követlek téged, bárhová mégy'"''

1 Mt. 5, 28. - ' Mt. 11, 29. - J Mt. 5, l. 
• Ex. 3, 14. - • Iz. 52, 6. - • Jn. 18, 37. - ' Lk.
1, 33. - • Kol. 2, 9. - • Jn. 10, 30. - 10 Jn.
8, 58. - 11 Mt. 29, 18. - " Zsid. 13, 8. _ lJ Jn.
20, 28. " V. Ö. Papíní Storia di Cristo, 
" Iz. 52, 6. - " Ml. 5, 21-22. - " Róm. 13, 12.
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- II I Kor. 5, 7. - l. Róm. 6, 4. - 20 Mt. 5,
21, 22. -- Lásd Szentiványi: A századok halha
tatlan királya. - 21 Mt. 5, 29. - " Mt. 5, 39. 
.. Mt. 7, 24-29. - " Mt. 8, 19.

A. M. D. G.

Az Elmélkedések folytatása a "Példabeszédek
ben szólott" címü (I-II) kötetekben. Az utolsó
kötetben a Szentekről is adunk elmélkedéseket.
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P. MÜLLER ELMÉLKEDÉSI SOROZATA:

Harmatozzatok egek. Advent r. vasárnapjától Víz

leereszt utáni első vasárnapig.

Példát adtam nektek. Vizkereszt utáni első vasár
naptól hamvazószerdáig.

A kereszt iskolája. Hamvazószerdától nagy

szombatig.

A kereszt diadala. Húsvétvasárnaptól Szenthárom

ság vasárnapig.

Szeretett mínket, Sz entháromságvasarnap tól pün

kösd utáni 7. vasárnapig.

Tanuljatok tölem. Pünkösd utáni 7. vasárnaptól

a 15. vasárnapig.
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