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81öszó
Könyvem használhatóságát emelni fogja, ha elmondom, mint jutottam el ehhez a könyvhöz és hogy
mi vele a célom.
Utam a Bibliához a következő volt: Az Isten meghívott Szent Benedek családjába és mikor magam is
öntudatosan kezdtem követni Isten hívását, szetettem
volna megismerni tisztán és bensejében Szeni Benedek szelleméi. Tanulmányaim során boldog örömmel
láttam, mily gyönyörű annak a családnak szelleme,
melynek Isten kegyelméből és egyedül az Ő vezetésével tagja lettem. De ekkor örömömet meg akartam
másokkal is osztani és hirdetni kezdtem Szem Benedek
Atyánk szelleméi.
Ennek a szellemnek egyik jellemző vonása:
"Operi Dei nihil praeponaiurl" Valóban, a liturgia
annyira egybeforrt a szentbenedeki szellemmel, hogy
a kettőt különvála'Sztani nem lehet és így állottam be
én is, mint Szent Benedek gyermeke, a liturgikus apostolság munkájába.
Ezután ez a kettő, Szeni Benedek szelleme és a
liturgia szolgálata elvezetett a Szentiráshoz, melynek
szinién nagy és korszerű hivatása van napjainkban.
Összeölelkezett bennem ez a három: Szeni Benedek
szelleme, I(J liturgia szolgálata és a Szenilrás szeretete.
Ez a lelkület biztatott, hogy zárt lelkigyakorlaton
alapul a Szentírás könyvét vegyem. Igy tartottam
Pécsett a Női Lelkigyakorlatos Otthonban 1939. év
nyarán nyolcnapos biblikus lelkigyakorlatot az Apostolok cselekedeteiről. Homiliaszerűen dolgoztam fel az
egyes önálló részeket, mert a Szentiráshoz a homiliát
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tartom az egyetlen megFelelő szónoki műlajnah, Azóta
több más helyen is beszéltem erről és ezekből a beszédekből keletkezett ez a könyv. Mégpedig úgy, hogya
helyi vonatkozásokat és egyéni alkalmazásokat elhagytam, magukat a gondolatokat pedig elmélkedés Formájában tömörítettem.
Első célom ugyanis, hogy magának a szent szövegnek az olvasására és megismerésére segítsem el az
olvasókat. Ezért a szedésben is megkülönböztetve áll
előttünk maga a szeni szöveg, úgy, hogy a kiemelt
sorokat egymásután olvasva az Apostolok Cselekedeteinek összeFüggő szövegét kapjuk meg új átdolgozásban. Az átdolgozásban pedig két szempont vezetett.
Az egyik, hogyaszöveget adjam paralrázissal modern-ebb Formában. A másik, hogy alap alján levő jegyzeteket beoluaestottam a paralrázisba, mégpedig úgy,
hogy összeFüggően is lehessen olvasni, meg ha tetszik,
ki is lehessen hagyni.
A második célom volt, hogy rásegiisem az olvasókat a Szeniirásba való elmélyedésre és annak egyéni
életükben való felhasználására. Erre szolgálnak az
elmélkedések. De mert ezek már nem szeni szövegek,
hanem a tanulmányok és elmélkedések alapján a saját
szavaim, azért ezeket a szent s,zövegnél apróbb betűk
kel szedettem. hogy ezzel is mutassam tiszteletemet
a megezentelt szöveí iránt, amelyet szolgálni akartam.
A harmadik célom, hogy szenibeszédek számára
anyagui szolgálhasson munkám. I'apasztalatbói tudom,
hogy a kész prédikációkat nem lehet úgy elmondani,
amint olvastuk, hanem fel kell azokat higitani. Mármost a szentbeszéd maga még ízletes lehet, de ha
felhigitjuk, izeilenné válik. Ezért az elmélkedés gondolatait inkább tömöríteni igyekeztem, hogy azután
minden szónok egyéniségét beleoihesse és a sajátos
körülményekhez alkalmazhassa. De hogy még jobban
elősegíthessem ennek a harmadik célnak elérését, a
Függelékben külön is adok utasítást és vázlatokat a
ezentbeszédekre vonatkozóan.
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HA B i b l i a a z é l e t s z á m á r o" lehetne a'z
összeloglaló címe annak a sorozatnak, melynek egyik
kötete ez a munka, de amellyel együtt megjelenik
az Apokalipszis hét levl/léről tartott lelkigyakorlat.
Ha a jó Isten kegyelme megsegít, az újszövetség minden könyvét ezeretném így leldolgozni. Ha a kedves
Olvasók közül bárkinek is tetszett ez az első próbál·
hozás, kérem, imádkozzék a jó Isten kegyelméért, hogy
annak segítségével be tudjam lejezni ezt a tenremet.

Budapest, 1941, Szent Pállordulásának ünnepén.
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L FEJEZET

A BIBLIAR6L ÉS BENNE AZ APOSTOLOK
CSELEKEDETEIRÖL
1. A Biblia az élet számára ... Ez lehet az összefoglaló címe annak a sorozatnak, melynek első könyveként bocsátjuk közre ezeket az elmélkedéseket.
Szándékunk a jó Isten kegyelmével az egész Szentírást így végigelmélkedni és elmélkedtetve megismertetni.
Csodálatos a Szentirás nagyon sok szempontból j
mi itt csak egész röviden kettőt említünk meg:
B ő ven lehet meríteni belőle I Prohászka és az
igazi nagy lelkek kötetekre valót tudtak elmélkedni
róla. Aki nagy lélekkel merít belőle, annak sokat ad,
de akinek gyűszűnyi a lelke és így gyűszűnyi lélekkel
közeledik hozzá, azt is betölti a maga mértéke szerint.
S o k s z o r lehet belőle meríteni! Habent plures
haustos - mondja Szent Agoston a zsoltárokról, de
elmondhatjuk az egész Irásról. hogy valóban sokszor,
mindíg ad nekünk üdítő lelki italt. Egy-egy szava,
gondolata többszöri elolvasás után is az ujság erejével
hat. Pap egy életen át imádkozza a Breviáriumban a
Szeritírást és esetleg 25 év mulva ragyog fel lelkében
teljes fényében valamely sző, amit pedig talán míndennap elimádkozott. Lelki állapotunk szerint mást és mást
találunk ugyanabban a szövegben az újraolvasás alkalmával.
2. Felvethetjük azonban a kérdést, hogy miért
választottuk elsőnek az Apostolok cselekedeteit és
miért nem az evangéliumokhoz fordultunk.
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aj Először is azért, amiért az emberek általában
szívesen fordulnak vissza a maguk történelmének fényes idejéhez, hőskorához. Amiért keletkeznek a hősi
eposzok: Ilias és Odíssea, Niebehingok éneke és Kalevalai - amiért hamisítanak is, mint Ossiant Machperson, vagy kitalálnak hősi tőrténeteket. amint
Vörösmarty, Arany magyar hősi eposzt akarnak írni.
Az Apostolok cselekedete ugyanis a kereszténység ősi
és hősi eposza. Ezért adhatnők ennek az egész kötetnek
ezt a cimet: ősök és hősök,
Annak a korszaknak a története van benne,
amelyben elevenen él az Úr Jézus' Krisztus emléke.
Azokat látjuk, azokat halljuk lapjain, akik együtt
jártak, együtt éltek az Úrral. A krisztusi történelem
legnagyobb alakjait és az első vértanúkat ismerjük
meg belőle. Mintaképeink, eröforrásaink, serkentőink
ők. Deák Ferenc idézi Anteus esetét. A Föld fia volt
és mikor ellenfele, Herakles Iőldhőzvágta, megújult
erővel kelt fel mindíg onnan, mert anyja, a Föld megerősítette. Csak úgy tudta őt legyőzni Herakles, hogy
felemelte a földről és a levegőben szorította halálra.
Anyaföld lelkünk számára az Apostolok cselekedete,
mert Egyházunk gyökérszálait itt találjuk meg. Ehhez
visszatérve erőt merítűnk, s így a Sátán nem tud diadalt venni rajtunk, nem tud elejteni minket, Ezen a
sziklatalajon megállva, diadalmasan vívhatjuk meg
harcainkat az egész pokollal.
b] De más gondolat is vezet, mikor az Apostolok
cselekedetét elmél~djük át legelőször. Steinmann
mondja róla, hogy nem más, mint "az evangélium
diadalmenete Jeruzsálemtől Rómáig; a zsidók elvetették ugyan, de a pogányok hálásan befogadták", Ugyancsak ő mondja, hogy "az Egyháznak az első pünkösdtől kezdődő egész története nem más, mint a Szeritlélek
mükődésének története", Oekumenius pedig egyenesen lia Szeritlélek evangéliuma" néven emlegeti az
Apostolok cselekedetét. Prat S. J. szerint lia misztikus
Krisztusnak, vagyis az Egyháznak története van benne:
részben belső fejlődésében a Szentléleknek láthatat8

lan, de meg nem szűnő műkődése által, részben külső
kialakulása az apostolok prédikációja által, az Imperium széléig és a föld határáig".
A magyar társadalomban ma mintegy divat lett
a Szeritlélek kultusza, Ez a hatás Prohászka püspöktől ered, mert ö szerelmes énekese volt a Szentléleknek. Ime: itt van a Szeritlélek evangéliuma és benne
megtaláljuk azt a forrást. melyböl mélyebhé, biblikusabbá tehetjük a Szeritlélek iránt való tiszteletünket.
ej Végül vezet még az a gondolat, amit Witsch
így fejezett ki: "A históriai Krisztustól az eucharisztikus Krisztuson át el kell jutnunk a misztikus Krísztusíg." Ez életprogramm lehet az egyes ember számára
is, mert ezt az utat kinek-kinek magának is meg kell
tennie, ha mélyebb lelkiséget akar kialakítani. De
gyakorlati programm lehet a lélekhódító kereszténység
számára is, mert szervezkedésnél, sajtónál, filmnél. a
világhóditás egyéb eszközeinél fontosabb, hogya lelkeket meghódítsuk. mert nemcsak az egyesre, hanem
a közösségre is áll: mit használ az egész világot meghódítani, ha a lelkek elpusztulnának.
A történelmi Krisztust megtaláljuk a Szeritírásban, mert most a Könyvben él közöttünk az Ige, kit
írásba is foglaltak és így is kőztünk lakozik. Az első
gyakorlati programm tehát: a Könyvet olvasni heli.
A hívő protestánsok olvassák a Szentírást és benne
valóban találkoznak Krisztussal. Sajnos, mintha a
katolikusok nem olvasnák eléggé, úgyhogy a biblikus
apostolságrá még nagy feladat vár. Ennek a feladatnak betöltéséhez szerétnénk ezzel a könyvvel is segítséget nyujtani.
Az eucharisztikus Krisztus gondolata, mondhatjuk, hogy már felébredt a magyar katolíkus társadalomban. A budapesti eucharisztikus világkongresszus
annak a jele volt, hogya magyar katolikusok egyre
jobban ismerik a szentségi Jézust és egyre jobban
betöltik a gyakorlati katolicizmus második pontját:
a Kenyeret enni kell. Ezt a munkát folytatja és mélyíti
el a lényegig ható erővel a liturgikus apostolság fő9

ként azzal, hogy egyre jobban rámutat a liturgia misztériumára. mely nem más, mint a szeniségi életből
kinőtt megszentelödés.
De el kellene jutnunk a misztikus Krisztusig: az
Egyházban, tehát bennünk és krisztusi testvéreinkben
élő Krisztusnak meglátásáig. Ez volna a mélyebb beleolvadás egyrészt Krisztusba, mint szöllövesszöknek a
szöllötöbe, hogy átérezzük és átéljük ennek az egybeolvadásnak boldogító valóságát. De másrészt ez jelentené a lélekhódító krisztusi élet harmadik gyakorlati
pontját: a testvért szeretni kell, mert a misztikus
Krisztussal való egység jelenti a tagoknak egymáss'al
való kapcsolatát is, hogy így teljességében élhessűk
a krisztusí életet. Bele kell ugyanis kapcsolódnunk
Krisztusba, mint Fejbe, hisz nélküle nincs üdvösség
számunkra; - de egybe kell kapcsolódnunk a tagokkal is, hogy teljesen kiépülhessen Krisztus csodálatos
és titokzatos teste: az Egyház.
3..Ezekkel a gondolatokkal fogjunk hozzá az
Apostolok cselekedetének olvasásához és átelmélkedéséhez.
Ezt a címe t a későbbi korszak adta ennek a könyvnek. Pontosabb címe inkább ez lehetne: Az ősegyház
története. Nem adja ugyanis mind a tizenkét apostol
müködését, hanem az ősegyház kialakulásában döntő
fontosságú két apostollal foglalkozik: Szent Péterrel
és Szent Pállal.
Első felét nevezhetnök: "Acta Sancti Petri't-nek,
mert azt mutatja meg, hogy milyen rendületlenül erős
Krisztus sziklája, akire az Ur Egyházát alapította.
A második és nagyobbik felében pedig azt látjuk, hogy
Krisztus szikrája mínt gyullad ki égő szeretetben és
mint gyujtotta meg a pogány világ lelkében is az élő
Krisztus iránt való szeretetet; azért ezt a részt
"Acta Sancti Pauli"-nak nevezhetnők.
Van sok tanulnivalónk mind a kettöböl. Legalább
is meg 'kellene tanulnunk azt az egyet, hogy mi tudjunk élni Azért, akiért ök meg is tudtak halni.
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4. Még egészen röviden itt is szólunk arról, hogyan kell olvasnunk a Szentírást. A felelet: úgy,
ahogyan a liturgiában olvastatja et.z Egyház. Keltsük
fel először a bűnbánatot: Munda cor meum ... tisztítsd meg szívemet, tisztítsd meg ajkamat, tisztítsd
meg szememet, tisztítsd meg egész lényemet, hogy
méltó legyek az evangéliumot olvasni és szívembe
fogadni. - Amikor pedig befejeztük az olvasást,
csókoljuk meg Szentírásunkat, mert mi is elmondhatjuk nyugodtan a szentmise szavát: Per evangelica
dícta deleantur nostra delicta : az evangélium szavai
töröljék el bűneinket! Higgyünk abban a régi tanításban, hogy a Szentírás olvasása olyan, mint egy szentelmény, tehát a velünk együtt közreműködő Egyház
erejénél fogva eltörli bocsánatos bűneinket és segítő
kegyelmet ad az Irás megvalósítására az életben.
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II. FEJEZET

AZ EGYHAZ MEGSZULETÉSE
l. A húsvéti bizonyosság.

I. lA mi Urunk Jézus Krisztus életéröÚrt evangéliumban, az én első írásomban, drága Teoitlus,
szólottam mindarról, amit Jézus cselekedett és tanított. Leírtam mindent kezdettől fogva 2 addi g a napig,
melyen felvétetett a mennyekbe, miután kiválasztott
apostolainak még egy utolsó parancsot adott a Szetülélek által. Azt parancsolta ugyanis utoljára, hogy

hirdessenek bűnbánatot és bűnbocsánatot az ö nevében az összes népeknek. "Kinszettvedése után ezeknek a kiválasztottjainak megmutatta magáról sok
bizonyságban, hogy él, mert megjelent nekik többször is és köztük volt negyven napon át, és beszélgetett veJük az Isten országáról.

a) Egész hitünk alapja benne van ezekben a szavakban: Jézus él. Bátran felépíthet jük rá egész lelki
életünket, mert erre építették az apostolok is hitüket:
J ézus él! Hiába lázadoztak ellene az írástudók, a
földi hatalmasok: Jézus él! A kereszt nem végső felkiáltójel az ö életében és a kőszikla nem zárta le
örökre: Jézus él! Krisztusban való hitünknek mindörökre vezető gondolata: Jézus él! Jézus Krisztus
tegnap és ma és mindörökkél Jézus él, mert legyőzte
a halált. Ez a mi húsvéti hitünk és húsvéti örömünk.
Az élő Krisztusba való élő belekapcsolódás adja meg
azt a belső örömet, mely átjárta az apostolok lelkét.
Ez készítette elő a Szentlélek befogadására őket is,
minket is.
13

bJ Krisztus a feltámadás utáni negyven napban
Isten országáról beszélt apostolaival. Miről szoktunk
mi gondolkodni és mi beszélni? Ne feledjük: a szív
bőségéből szól a száj l Vajjon bennünk is ég-e az Isten
országa kiépítésének vágya? Jézus ezt imádkozta maga
is és ezt imádkoztat ja velünk is: Jöjjön el a te országod. Élünk-e, teszünk-e valamit azért, hogy eljöjjön
kőzénk és bennünk is megvalósuljon az Isten országa?
ej Az élő, a feltámadt Krisztus negyven napon
át sok mindenről taníthatta és tanította is apostolait,
de mi csak ezt a három sort tudnők belőle? Nem így
van! A többit is tudjuk, de nem a Szentírásból. Mi
katolikusok valljuk, hogy hitünknek nem egyetlen
forrása a szabadon magyarázott Szeritírás. A szent
hagyomány megőrizte számunkra azt is, amit az apostolok szóval adtak tovább és csak később, mások foglaltak Irásba.
2. A Feltámadott Iskolálábaa.

I. 4Mikor a negyvenedik napon Jézus utoljára
együtt volt velük, lelkükre kötötte, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várják be az Atya
ígéretét: a Szentlelket, akiről így szólt: Hallottátok
az én ajkamról, 5hogy János pusztán vízzel és jelképesen keresztelt, ti azonban nemsokára Szentlélekkel fogtok kegyelemmel és valósággal megkereszteltetni.
"Btre az egybegyűltek Joel próféta jövendölésére gondoltak, mert e szerint a Szentlélek kiáradása lesz a messiási ország felállításának ismertetőjele azért megkérdezték tőle: Uram! Most
állitoá-e helyre Izrael országát? 1Ö azonban azt felelte nekik: Nem a ti dolgotok annak az időnek és
alkalomnak tudása, melyet az Atya a maga hatalmánál fogva eleve megállapított. Ne ábrándozzatok
tehát ily távoli álmokról, mikor van közelebbi
feladatotok is, mert nem királyságra vagytok hivatalosak, "banem veszitek majd a reátok lejövő Szent14

léleknek az erejét és annak erejében tanúim lesztek
elő ször
Jeruzsálemben, utána egész Judeában,
Szamáriában és végül az egész római birodalomban,
az ismert föld végső határáig.

aj Tanúknak kell lennünk. Ez a Feltámadott
nagy tanítása mindnyájunk számára. A mai társadalomban is hányan kérdezősködnek távoli dolgok felől.
Mennyi jövendölést hallunk pl. a világ végéről, pedig
annak idejét még az angyalok sem tudják. Az apostoloknak is tanúknak kellett lenniök és az Apostolok
cselekedete éppen azt mutatja meg, hogy ők mint
teljesítették ezt a parancsot és valóban mint lettek
tanúk.
b] Az Or Jézus parancsában megtalálhatjuk az
Apostolok cselekedetének a lelosztását is. Az első
rész megmutatja, mint lettek az apostolok Krisztus
megvallől először Jeruzsálemben. A második részben
Judeában és Szamáriában látjuk őket működni. Végül
szétoszolnak, hogy az egész impériumban. az akkor
ismert világ végéig eljutva, mindenfelé tanúságot tegyenek a felfeszített, de élő Krísztusról,

ej Erre a krisztusi tanúságtételre kell elkészülnünk nekünk is. Akkor tudunk húsvéti örömből élni,
ha tudjuk, hogy nekünk Pannoniában, a Kárpátok aljában, a Duna-Tisza közén, ebben a szép magyar honban,
otthonunkban és nyilvános életünkben - tehát nemcsak e,gy lelkigyakorlatos ház csendes magányában,
hanem a zajos, kavargó életben is, a lelkiségtől messzetávol eső foglalkozási körben és olyan környezetben
is, mely kereszténynek mondja magát, de messze van
Krisztustól - az ő tanúinak kell lennünk.
Nekünk nem a környezettől kell vennünk az indítást, hanem az élő Jézustól, aki bennünk van és ránk
bízta, hogy elsősorban cselekedetünkkel és példánkkal, de amikor kell, szavunkkal is, könnyünkkel is, sőt
vérünkkel is tanúi legyünk a mai társadalomban és a
mi környezetünkben.
15

3. Az égben lakozó és a földön

müködő.

I. "Ezeket mondotta, azután szemisk láttára felemeltetett és felhő vitte fel őt szemük elől. lOS tuikőzben sóvárogva néztek a mennyekbe menő után,
íme: két fehér ruhába öltözött férfiú alakjában két
angyal állt meg mellettük és l l ezek mondották: Galileai férfiak! Mit álltok mintegy tétlenkedve és tnit
néztek sóvárogva az égre? Munka vár rátok! Készül-

netek kell rá a Szentlélek befogadásával. Tudjátok
meg, hogy ez a Jézus, aki telvétetett tőletek a
mennybe, éppúgy jő majd el egykor, mint ahogy
most a mennybe ielmenni láttátok őt.
aj Vigyük bele lelki életünkbe hitünknek mind
a három tényét egyformán: Hiszem Jézus Krisztus
feltámadását, mennybemenetelét és eljövetelét. A
liturgia mindíg együtt említi ezt a hármat, ne válaszszuk el tehát mi se ezeket egymástól, legyenek mindíg
együtt a lelkünkben. Sok krisztusi hívőben ha meg
is van a húsvéti hit és a feltámadt Krisztust át is élik
lelkükben, mégis mintha az égben lakozó, de a földön
tovább műkődö Krísztus képe nem volna ugyanilyen
erős bennük. Nem élik át teljesen azt az úr Krisztust,
aki felment az Atyához, hogy résztvegyen ott a világ
kormányzásában és belenyúljon országok és emberek
sorsába.
b) Kicsinyes gondolkodás az, pedig de sokszor
tapasztaljuk l - mely hideg fölségben, tőlünk távol
trónoló Istent képzel el. Nincs igazuk azoknak, akik
ennyire szétválasztják Istent és az embert és azt
mondják: Miért imádkozzunk, hiszen előre megállapította Isten az emberek sorsát. Krísztusí hitünk azt
mondja, hogy Fejünk ott ül az Atya jobbján és benne
már mi is a megdicsőülés részeseivé lettünk.
Krisztus az égben van, az Atya jobbján, de a
földön tovább műkődik. Mi pedig itt a földön járunkkelünk, de szívünk, lelkünk, természetfeletti életünk
az égben van: Nostra conversatio in coelis est.
ej És eljön újra hozzánk! Sajgó vágy él az apostolokban ettől kezdve az Eljövendő után. Nem tud16

jáJk soha elfelejteni. mílyen jó volt egykor együtt lenni
az úr Jézussal és vágyódnak utána. Ebből a vágyhól
fakadt az őskereszténység alaphangulatar Jöjj el,
Uram Jézus! Ez a Szentírás utolsó szava, ez fejezi
be az Apokalipszist. hogy ott csengjen azután az egész
világtörténelmen át. De ez az imádság a krisztusi hitet
egészen átélők szívéből nem üres, puszta vágyként
hangzik el, hanem bizonyosságként, tényként. amint
ezt egy másik szentírási szó mutatja, Szent Pál ugyanis
arám nyelven szö be levelébe több helyen is egy felkiáltást, mert valószínű, hogy sokszor és így imádkozták az első keresztények: Maran Ala! Ez állító
mód és azt jelenti: Jön az úrl A bizonyosság. a vágyakozás és sokszor csak álmodozás világából visszaállít
a reális földi életbe. Jön az Úr valóban! Talán nagyon
is hamar, de majdnem biztosan hirtelen. Jön az úr
külön-külön míndegyíkűnkhöz az első különítéletre.
Milyen lesz az? Várhatjuk-e nyugodtan az Urat?
4. A Lélekvárás módJa.

I. 12 Az apostolok ezzel a paruzíás, vagyis Krisztus eljövetelét váró lelkülettel visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák-hegyének nevezett hegyről, amely
Jeruzsálem mellett van, a rabbik megállapítása szerint szombatnapi járóútra, azaz körülbelül másfél
kilométerre, mert szerintük ennyi út még nem szegte
meg a sabbatnapi pihenőt.
laS amikor beértek a városba, felmentek a felső
terembe, a "Coenaculum"-ba, ahol az Úr az utolsó

vacsorát is tartotta, és ahol ők maguk is időzni
szoktak. Az első köztük Péter, az Úrtól vezérnek
tett szíklaember: azután jön János, a szeretett tanítvány. Együtt van kettőjükben az erő és a szeretet,
a hit és a jóság. Ott van közöttük az idősebb Jakab,
a buzgó imádkozó és András, akit Krisztus keresztje a kereszt szerelmesévé tett. Fülöp, ki megtanulta: az Atyát látja, aki Jézust látta, és Tamás,
a sötétségbe borult kételkedőből boldog hívővé lett.
2

SzuDyogh: SzeDt Péter. Krisztus sziklája
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Bertalan vagy másként Nathanael, az igazi izraelita,
kiben semmi csel nem volt, és Máté, ki legelőször
írja meg Jézus életét. Az ifjabb Jakab, Alfeusnak fia,
az Úr Jézus Krisztus unokatestvére, és Simon, a buzgólkodó. Végül Júdás, az ifjabb Jakabnak testvére,
kinek mel1ékneve Tádé, azaz a bátor, ki szintén első
unokatestvére a mi Urunk Jézus Krisztusnak. 14Ezek
mindnyájan állhatatosak voltak egy szivvel-lélekket
az imádságban az asszonyokkal együtt, köztük
Máriával, Jézus anyjával és az Ő rokonaival együtt.

Ime: az első novéna, melyet maga az Ur Jézus
rendelt el. Ezzel kezdödött az Egyházban az a szokás,
hogy fontos alkalmak előtt novénákat tartanak. Ebből
fejlődött ki századok mulva a liturgiában a húsvétra
előkészítő kilenc hetes novéna: a bőjt bevezető három
hete és a Szent Negyvennap hat hete. Még később
ebből lett a kilenc első-péntek nagy novénája. Az első
kilencedet tehát a Szűzanya, a tizenegy apostol és
120 tanítvány együtt tartja meg. Megtanulhatjuk
tőlük, hogy novénát, leLkigyakorlatot hogyan kell tartanunk.
Először is visszavonultan. Meg kell keresnünk
vagy meg kell teremtenünk a csendet. Mégpedig nemcsak körülöttünk: a fizikai csendet, hanem elsősorban
magunkban a lelki csendet, hogy zavartalanul foglalkozhassunk Istennel és lelkünkkel.
Azután imádkozva, mégpedig - ezt jól jegyezzük megl - közösen. Az apostolok és az első krisztusiak állhatatosak voltak a közös imádságban. Ha gyümölcsözőbben akarjuk lelkigyakorlatainkat végezni,
akkor többet kellene imádkoznunk, mint okoskodnunk.
Elhagyhatunk prédikációt és elmélkedést, ha helyette
imádkozunk s főként ha közösen imádkozunk. Az imádság ugyanis már maga az élet, a többi pedig csak elmélet. És itt is igaz: Primwn vivere, deinde philosopharil
De főként azt jegyezzük meg, hogy az apostolok
Szűz Máriával együtt voltak az első novéna alatt.
Nekünk is a Szűzanya által kell eljutnunk a Szentlélekhez, hogy a Szentlélek által eljussunk az Úr Jézus
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Krisztushoz és az Úr Jézus Krisztus által eljussunk
az Atyához. A liturgikus év folyamán pünkösd leg.:
többször május havára esik, amikor mindenfelé májusi
ájtatosságokat tart a hívők áhitata a Szent Szűz tiszteletére. Igy tehát az Egyház mintegy ma is májusi
ájtatossággal készül pünkösd ünnepére, ahogy az apostolok Szűzanyával együtt várták a Szentlélek eljövetelét. Igy lehetne a magán májusi ájtatosságet egybehangolni a liturgikus évvel és mind a kettő csak gazdagodnék evvel az egybekapcsoléssal.
5. A Ieijes aposloll kar.

I. 15 Ama napokban elsőségének tudatában felállott Péter a testvérek között (körülbelül százhúsz
főből álló közösség volt együtt) és így szólt hozzájuk:
16"Férfiak! Testvérek!
Be kell teljesednie annak az Irásnak, amelyet a 40. zsoltárban a Szenilélek megjövendöl
Dávid ajka által Júdásról, azoknak vezetőjé
ről, akik Jézust elfogták. 11Ű egykor közénk,
apostolok közé tartozott, és társunk volt ebben
az apostoli szolgálatban. "Telket szerzett azonban a gonoszság bérén, mert az árulás díján

az ő nevére vették meg a telket a zsidó papok,
miután Júdás iszonyú vétkét felismerve, visszadobta nekik az árulás díját. Kétségbeesésében
ugyanis Júdás nem bízott Isten irgalmában,
elment egy elhagyatott helyre s ott azután
felakasztotta magát. Igy lógott egyideig s
mikor a kötél elszakadt, ő fejjel előrezuhant,
kettérepedt és minden belső része kifordult.
19Ezt tudja Jeruzsálem minden lakója, úgyhogy
azt a telket a tulajdon nyelvükön Hakeldamának, azaz Vérmezőnek hívják. 2°Meg van
ugyanis írva a zsoltárok könyvében:
Lakóhelyük váljék pusztasággá
Es ne legyen, ki benne lakjék.
2"
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Hasonlóképen:
Elöljárói tisztségét kapja meg más.
szűkséqes, hogy azon férfiak
közül, kik együtt voltak velünk minden idő
ben, mikor az Úr Jézus közöttünk járt-kelt,
22kezdve János vízzel való megmerítésétől az ő
mennybe felvétele napjáig. Válasszunk ki
egyet azok közül, hogy az velünk együtt az
ő feltámadásának tanúságtevője legyen.

"Bnnélioqva

aj Krisztus Urunk szívéből fakadt gondolat az
Egyház alapítása. Különben nem értenők, hogy miért
akart Péter és a híven maradt tíz maguk közé társat
választani? Csak az lehet az ok, hogy ők megértették Krísztus tanítását és tudták, hogy az Úr látható
Egyházat és abban hierarchikus tagozódást akart.
Tizenkettőt maga kiválasztott, ezeket magasabbra
helyezte, Hetvenkettőt pedig kisebb megbizatással
ruházott fel. A többi követői pedig ezek alatt voltak.

Ez volt tehát már Krisztus földi életében a tagozódás.
A tizenegy apostol érezte, hogy a tizenkettes
számnak mindíg teljesnek kell lennie. Benne éltek
ők az Úr Jézus Krisztus gondolatvilágában és most
is csak az ő akaratát, szándékát akarták megvalósitaní. Kell tehát a üezetii, hogy a Krísztustól kiinduló
hatás állandó és tartós legyen. Azután kellenek az
utódok, tehát kell a felszentelt papság. Kell akkor is,
ha minden tizenkettő között mindíg akadna egy-egy
Júdás. Nem szabad megütközni ezen. A .Iúdások elpusztulnak, de áll és, él az Egyház. újabbal és különbbel tölti be Isten az áruló helyét. Aki pedig helyére
kerül. teljes szívvel jóvá akarja tenni a Júdások hibáját is és annál buzgóbban terjeszti Krisztus tanítását.

b] Válasszunk! Júdás sorsa kietlen pusztaság,
- Mátyás sorsa virágoskert. Ki-ki a saját szerencséjének a kovácsa. Választhattak ők is, választhatunk
mi is. Az egyik példa megrettent, a másik felbátorít.
Válasszunk l
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6. Az apostoll hivatás.

I. 23Javasoltak pedig kettőt: Józsefet, kit Barzabásnak és melléknevén Justusnak is hívtak, azután Mátyást. 24Majd így imádkoztak:
Urunk Jézus Krisztus, az örök Isten Fia! Te
minden szivet ismersz, mutasd meg, hogya kettő
közül kit választottál, 25hogy átvegye ezen szolgálatnak és apostoli hivatásnak a helyét, melyet Júdás
hütlenül elhagyott, hogy közülünk eltávozék a maga
megérdemelt helyére.
Azután, mint az ószövetségben is szokás volt,
az Úr akaratában elöre megnyugodva, 26sorsot vetettek rájuk. A sors Mátyásra esett, erre őt a tizenegy
apostolhoz sorozták.

aj Nagy dolog az apostoli hivatás! Tudják ezt
az első krisztusiak! Imádkoznak is és úgy kérik az
Istent! - Mennyire kellene látniok a szűlöknek ma
is a papi hivatás Ienségét. Milyen boldogoknak kellene
lenniök, ha gyermekeik kőzűl valamelyiket Isten hívja.
- A hivőknek pedig nem volna szabad megfeledkezniök arról, hogy ime, a krisztusiak legelső ismert
imádsága a papokért szállt az úrhoz. Követniök kellene az ő példájukat. Sokszor kellene imádkozniok,
hogy adjon az úr jó papokat és hogya papok jók
maradhassanak.
b] Itt olvastuk Józsefnek, az igaznak a nevét
elöszőr és utoljára, pedig kiváló valakinek kellett
lennie, ha majdnem az apostoli kollégium tagja lehetett. A földön azonban homály borit ja sorsát. De nem
az égben. Ne féljünk tehát, ha a földön az ismeretlenség, a homály fed be minket is, csak az ég számára
él jünk, hogy egykor ott ragyoghessunk.
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III. FEJEZET

SZENT PÉTER, A SZENTLÉLEK
KIVALASZTOTTJA
7. Az Egyház szaletése.

Egy német író mondj.a: Uns modernen Menschen bleibt nur die Wahl zwischen Urchristentum und
Unahristentum. Számunkra, modern emberek számára csak e kettő között lehet választanunk: az ős krisztusi élet, vagy a krisztustalan élet között. - Mi az
ősi, krisztusi hívők életét választj uk, ehhez akarunk
visszatérni, azért elmélkedünk az apostolok cselekedeteiről, mégpedig először Szent Péter apostolnak,
az úr Krísztustól kiválasztott szildának cselekedeteiről. Mindjárt az első Iejezetekben úgy jelenik meg
előttünk, mint a Szeritlélek férfia, mint az első a tizenkettő között.

Közelgott pünkösd ünnepe. Ez a zsidóknál a
Pascha ünneplése után a hetedik hét végén volt, tehát
az ötvenedik napon. Innen van a görög neve: Péntecoste, azaz ötvenedik j és ebből származott a magyar
pünkösd szó, Eleinte aratási ünnep volt (IV Móz.
28, 26.) j később ezen a napon ünnepelték meg a Sinaihegyen történt tőrvényhozás emlékét is. De számunkra, krisztusiak számára szintén jelentős ez a nap.
amint éppen a következő események mutatják.
II. lMidőn tehát elérkezett a pünkösd napja,
mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen, ahol
az Úr az utolsó vacsorát is tartotta, és ahol azóta
rendszerint össze szoktak jönni. 2 Hirtelenül heves
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szél zúgásához hasonló zaj támadt az égből és betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3 Majd pedig tűz
höz hasonló szétoszló nyelvek jelentek meg nekik
és egy-egy lángnyelv leereszkedett mindegyikükre.
~Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel, amint azt
Krisztus megígérte nekik és beszélni kezdtek különféle nyelveken, amikép sugalmazás által a Szenilélek
adta ajkukra a szót.

a) Nagy esemény ez! Az Egyház sziiletésnapja
és az újszövetségi törvényhozás napja. Az ószövetségi
törvényt villámlás és mennydörgés között hirdette ki
Isten, - az újszövetségi törvény kihirdetését is szélzúgás kiséri és tűzes nyelvek alakjában száll le a
Lélek. Az ószövetségi törvény kőtáblára volt írva:
kemény is volt, mint a kö. - Az újszövetségi törvényt
Isten a maga szívéböl sugározta bele az emberek szívébe: jóság és irgalom, szeretet és megváltás van benne.
Az ószövetség az igazság törvénye volt, az újszövetség a szerétet törvénye, ezért jelképe az átdöfött szív.
b) Feltűnő jelek között jön el a Szeritlélek.
Szükség volt erre, hogy az apostolok és az első hivek
a hatalmas külső jelekből döbben jenek rá: Egy Isten
van, de az egy Istenben három személy: az Atya, aki
mint az Irásból tudták, a világot teremtette, - a Fiú,
kinek a megváltását ők maguk is átélték. - és a Szentlélek, akinek uralma érzékelhetően most kezdődik.
Kellettek tehát ezek a feltűnő jelenségek, hogy a
Szeritlélek első hatása lelket átjáró legyen és mindnyájan megtudják, hogy a harmadik isteni személy az,
aki a lelkeket megszenteli.
e) Mindegyik megtelt Szentlélekkel, de mindegyik a maga mértéke szerint. Nem egyforma mértékkel teltek el tehát: aki kitárta lelkét teljesen, több
kegyelmet, nagyobb erőt vehetett, - aki elzárkózott
előle, szegény maradt a Lélekáradás napján is.
Azután nem is egyformán válaszoltak a kegye·
lemre. Más Péter hardas lelke és más Jánosn:l.k
jóságba, istenszeretetbe kapaszkodó szíve, Más az idő
sebb Jakabnak türelmes szenvedése és más. az új
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apostolnak, Mátyásnak buzgalma. A Szentlélek nem
változtatta meg egyiket sem, de megszentelte, többé,
nagyobbá tette míndegyiküket, hogy egészen azok
legyenek, amik: Péter egészen Péter, János egészen
János. Az egyik a szikla, a másik a jóság, a szeretet.
Mindegyik így lesz kűlön-külön egész ember.
Igy tölt be ma is mindnyájunkat a Lélek, hogy
önmagunkká tudjunk lenni, egész egyéníségekké válhassunk Isten színe előtt. Ez a nagy tanulság sokak
számára, akik második Kis Terézek vagy Nagy Terézek akarnak lenní., vagy más szentek utánzói az Egyházban. Az Isten mindenkit önmagának akar és különkülön akar megszentelni. Mindenkinek a maga szentségét keill tehát megtalálnia és hilejlesztenie a Szent-

lélek erejével.
d] Mi a jele annak, hogy a Szentlelket megkaptáJk? - Rögtön kicsordulnak. Az edény, ha tele van,
kicsordul. Igya lélek is, ha valami betölti, kiárad.
Árad-e belőlem a Lélek? Ebből tudom, hogy megkaptam-e?
A másik jele, hogy egész valónkat öröm tölti el.
De az örömet is közölni kell. Nagyobb mindíg a megosztott öröm, mínt a kapzsi mődon magunknak tartogatott. Az apostolok nem tudták örömüket magukban
tartani, az egész világnak tudtul akarták adni, hogy
mit kaptak. Otthagyták a felső termet és kimentek a
lapos háztetőre. Alattuk gyült össze a nép.
8. A Lélekáradás csodála.

II. 5Ekkor a pünkösdi ünnepek idején Jeruzsászűletett zsidók és pogányokból az egy Isten
elfogadására megtért istenfélő férfiak tartózkodtak
lemben

mindenfajta nemzetből, mely az ég alatt van. GEne
a zúgás ra tömeg verődött össze és megdöbbentek
mert kiki a tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket.
7Mindnyájan álmélkodtak és csodálkozva kérdezték
egymástól: Nemde galileaiak-e ezek mindnyájan,
akik itt beszélnek? SHogyan lehet akkor, hogy mind-
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egyikünk saját anyanyelvünket hallottuk tőlük? 9Mi
pártusok, médek és elemiták a mi zend nyelvünkön, - Mezopotámiának, Judeának és Arábiának
népei sémi nyelven, - Kappadociának, Pontusnak.
Azsiának, I°Prigiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és
a Cyrene körüli Líbia lakói görögül, - a Rómából
való jövevények pedig latinul, - a születés szerinti
llzsidók is, meg a pogányságból megtért egyistenhívők is, valamint a krétoiak és arabok: halljuk,
hogya mi nyelvünkön hirdetik az Istennek nagy
tetteit. 12Mindnyájan álmélkodtak és egyesek megzavarodva kérdezték egymástól: Hát ez mi? 13A többiek azonban nem értették meg szavukat, de nem is
törődtek velük, hanem csak gúnyolódtak és azt
mondták: Mámorosak az édes bortól.

a) Ez volt a Lélekáradás csodája. Miről beszél
legszfvesebben minden ember? Amivel tele van a szíve.
És mit lát meg minden ember? Ami után vonzódik a
szíve, Ezek a tanítványok, ha szétnéztek a világban,
a teremtésben mindenütt az Atyaisten nagy műveít
látták meg. Ha visszatekintettek a nemrég átélt eseményekre, a Megváltás csodás titkaira emlékeztek. Arra
gondoltak, hogy az Atya úgy szerette őket, hogy Fiát
adta értük, a Fiú pedig úgy szerette őket, hogy a
maga életét áldozta üdvösségükért. Most pedig, íme,
a harmadik Személynek. a Megszentefőnek nagy tetteit is megérezték. Természetes, hogy csak Isten nagy
tetteiről tudtak beszélni, hiszen azzal volt tele a
lelkük.
És mi míröl beszélünk? Mivel van tele a szívünk? Lelkünk tartaImát beszédünk árulja el, bensőnk abban csordul ki. Nem beszélnénk oly sok aprócseprő, kicsinyes dologról, ha Istennel volnánk tele.
Ha az ö nagy tetteire gondolnánk, amiket velünk is
tett és amiket ma is tesz a világban, akkor ha nem is
csak arról beszélnénk. de amikor és ahol csak lehet,
arról is.
b) Bábelnél az égig érő tornyot építő gögös
emberiség büntetése az lett, hogy nyelvekre szakadt
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szerteszét. A Szentlélek áradásának csodája ma megszűntette a nyelazouart. Ott külőnbőzö nyelveken beszéltek az emberek és nem értették meg egymást itt az apostolok egy nyelven szólnak és mégis megértik
őket a különbözö nyelvü emberek.
Pünkösd hatása a lelki világban ma is az egymás
megértése és az egymás nyelvén való beszéd. Azt
szokták mondani, hogy ki hány nyelven beszél, annyi
ember. Vajjon mi hány nyelvet beszélünk? Tudunk-e
a mások nyelvén beszélni? A szenvedő, a kételkedő,
a kereső, a síró és hallgató ember nyelvén? Tudunk-e
úgy beszélni az emberekkel, hogy ők is megértsenek
minket, de főként, hogy mi megértessük velük a mi
Urunk Jézus Krisztust? De távol van ettől a világ!
Pedig de kellene ez: mások nyelvén beszélni, mások
lelkét megérteni. Nemcsak a kimondott szavakat, hanem megérteni a könnytelen sírás néma szavát, a
lélek mélyén elsuttogott vágyak eget ostromlását.
ej Mindenki vehette volna a Szentlelket, de nem
mindenki vette. Csak aki kitárta szívét, az kapta meg
a Lelket. Aki elzárkózott előle, maradt ugyanolyan.
amilyen volt. Mert lehet valaki nagy lelki élmények
részese és mégsem gazdagodik belőle. Láthat fönséges
eseményeket, de csak kűlsőségeiben és üres marad a
lelke. Volt bizony nálunk is olyan, aki az Eucharisztikus Kongresszuson is csak a pompás öltözeteket, a
zászlódiszt, a kűlsőségeket nézte és bár nálunk is
tapasztalhattuk a Lélekáradás csodáját, mégis maradt
gúnyos és cinikus. Nem arra figyelt, hogy mit mond
neki a Lélek. Nem befelé fordult, kifelé nézett. Másokat nézett és ha nem értette meg azok áhítatának
talán neki szekatlan megnyilvánulását, azt mondta:
Mámorosak az édes bortól! Tág lélekkel kell mennünk
a Lélekhez. hogy vehessük őt.
9. A legelilS prédikácl6 az Egyházban.

Régi szép magyar szokás, hogy az evangélium
felolvasása után a prédikáló pap ezekkel a szavakkal
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buzdítj a híveit: Hallgassátok isteni félelemmel. Az
Egyház szűletésnapján az első pápa, Szent Péter, elmondja az első beszédet, amely most következik, azért
mondom én is minden olvasómnak: Hallgassátok isteni
Iélelemmel l
II. "Péter ekkor pedig, mint az Úr Krisztustól
kijelölt első, mögötte a tizeneggyel, mint az apostoli
testülettel, - (az első pápa az első püspöki testülettel) - megállott a tető mellvédjénél és hatalmas
hangon beszédet intézett hozzájuk:
Zsidó férfiak és Jeruzsálem összes lakói!
Vegyétek tudomásul, halljátok meg fületekkel is és fogadjátok be lelketekkel is szavaimat. 15Nem részegek, nem édes bortól mámorosak ezek, ahogy gondoljátok többen, hiszen
még csak kilenc az óra, még a délelőtt közepe
van. "Hanem ez az a jelenség, amit Joel próféta mondott az Úr első föld~ eljövetelét megelőző utolsó időről, amely után több kinyilatkoztatás nem lesz, egészen a világ végéig,
mikor lesz majd az utolsó, a végső eljövetele
az Úrnak.
HAz utolsó napokban - mondja az Úrkiárasztok az én Lelkemből minden emberre.
Akkor a ti fiaitok és leányaitok prófétálnak,
Ifjaitok látomásokat látnak,
Gregjeiteknek pedig álomlátásaik lesznek.
"Bzolqáimta és szolgálóimra kiárasztok
Ama napokban Lelkemből és prófétálni fognak.
19Csodákat tesznek odafönn az égen
És jeleket idelenn a földön:
V ért, tüzet és füstpárát.
2QA nap sötétséggé fog változni,
A hold pedig vérbe borul,
Mielőtt felvirrad az Úr nagy és fényes napja.
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21De aki segítségül hívja az Úr nevét: üdvözül.

Mert az ő nevét hívni annyi,
Mint őt Úrnak, Istennek elismerni.
22lzr aelita

férfiak!

Hallgassatok

beszé-

demre/
Joel próféta ezen szavai szerint tehát a
messiási időben csodák és jelek fognak történni. Magatok is tudjátok, hogy Jézus pedig
művelt csodákat és jeleket, tehát magatoknak
is el kellene ismernetek, hogy ő az a Messiás,
kit a próféta e szavakkal hirdetett. De ti a názáreti Jézust, tehát azt a férfiút, kit az lsten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel,
melyeket - mint ti is tudjátok - lsten általa
tnűvelt közöttetek, 23ti ezt a Jézust istentelenek
keze által ugyan, de azért tulajdonképen mégis
ti magatok kereszt/ára szegeztétek és megöltétek. Nem azért, mintha hatalmatok lett volna
erre, hanem csak miután lsten elhatározott
terve és előretudása szetitü hatalmatokba átadatott.
24De valahogy azt ne gondoljátok, hogy

ez a kereszthalál számára vereség. Ne higgyétek, hogy gyalázatban fejeződött be élete. Tudjátok meg mindnyájan és tudja meg az egész
emberiség, hogy Jézus, a Megfeszített nem
maradt sírjában. hanem Isten először is feltámasztotta őt, megoldván az alviJágnak kötelékeit, mert lehetetlen is volt, hogy Isten Fia
abban

fogva

tartassék,

hiszen

Dávid

róla

mondja:
2SMagam előtt látom az Urat mindenkor,
Mert ő jobbomon áll, hogy meg ne inogjak.
"Bzét! örvend a szívem és ujjong a nyelvem,
Söt testem is reménységgel tér nyugovóra,
27Mivel nem hagysz te engem a sírban,
S nem engeded, hogya te Szented rothadást
lásson.
29

2SMegmutatod nekem az életnek útjait,
S betöltesz engem gyönyörűséggel orcád
által.
29Férfiak! Testvérek!

Hatoljunk be ezeknek a szavaknak mélyébe és vonjuk le belőle a következtetéseket.
Hadd szóljak hozzátok nyiltan Dávid

ősatyáról

és az ő szavairól. Ezeket nem mondhatta sajátmagáról, mert rá nem is illenek. Ű meghalt, eltemették és sírja ma is megvan nálunk. Jézus
is meghalt: láttátok - eltemették: tudjátok,
nincs is még két hónapja. És kérdem tőletek:
Hol a sírja? Tudjátok míndnyájan, kivétel nélkül, hogy üres. Ezt senki közületek nem tagadhatja. Ezt senki soha meg nem cáfolhatja, sem
minket hazugsággal nem vádolhat senki a világon.
8°Mivel azonban Dávid próféta volt, azért
tudta, hogy az lsten eskűvel fogadta meg neki,
hogy egyik utódja ül majd trónjára: 31 a jövőbe
látva tehát Krisztus feltámadásáról beszélt,
hogy sem a sírban nem marad, sem teste nem
lát rothadást. 82Ezt a Jézust valóban az lsten
feltámasztotta. Ennek mi valamennyien tanút
vagyunk.

De azután még magasabbra is emelte.
Mert nemcsak feltámasztotta, hanem mennybe
is felvette. 88 Miután tehát Istennek mindenható
jobbja így felmagasztalta őt, elnyerte az Atyától a próféták által is megígért Szentlelket,
hogy azután nekünk elkiüdhesse. Mert íme,
most az Atya és a Fiú kiárasztotta azt a Lelket,
akit ti is láttok és ti is hallotok, mint dicsősé
gének harmadik bizonyságát.
Ezeknek az eseményeknek, miket megérteni nem tudtatok, a titka ez: Krisztus által
kaptuk a Lelket. 84Mert nem Dávid ment fel
az égbe, hiszen ő maga mondotta:
30

Az Úr az én Uramnak mondja:
UJj az én jobbomra,
85Mígnem lábad zsámolyává teszem ellenségeidet. Tehát mind a Szentírásból Joel próféta

és Dávid király szavából, mind pedig a felsorolt tényekből 86tudja meg tehát Izrael egész
háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten, a
mi Istenünk, Úrrá is és Krisztussá is őt tette
meg, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.

aj Pünkösd rejtélyének megoldását adja ez az
prédikáció.
Ki beszél? Péter! Az, aki nemrég még tele volt
magabízással. Ha míndnyájan megtagadnak. én nem
hagylak el, - de aki pappászentelésének és első áldozásának éjtszaka ján egy szolgálóleány szavára elárulta
Mesterét, Ugyanaz a Péter, akit mínden emberi tulajdonságával nagyon jól ismertek sokan, akinek látták
ingadozását, ismerték gyarlóságát. Mégis, milyen öntudattal és mílyen tekintéllyel beszél, A Szentlélek
hogyan változtatja át úgy, hogy mégse változzék meg.
Maradt is Péter és mégis más lett. Mint használja
fel természetes adottságait, hogya természetfeletti
rend szolgálatába állítsa.
első

lsten mindent és mindenkit saját adottságai szerint használ fel. A villámot, hogy sujtson, aszellőt,
hogy círógasson. A Nílust, hogy áradjon, az erdei
patakot, hogy gyönyörködtessen. A pacsirtát, hogy
énekeljen. a kutyát, hogy ugasson. Nérót, hogy dühöngjön, Kis Terézt, hogy imádkozzék.
Péter is így áll, magát teljesen odaadva Isten
szolgálatába, és mert egész valóját úgy, ahogy volt,
odaadta, azért lett nagyobb és több míndenkínél,
b] Szerit Péter az Irás szavaira és a tényekre
támaszkodva beszél. Nekünk is rendelkezésünkre áll
mind a kettő: az Irás is, de a tények is. Az Irás teljesen ugyanaz, a tények a magunk életének élményei
és tapasztalatai. Vajjon mi magunk nem tapasztaltuk
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meg Isten csodálatos dolgait? Nem tény-e számunkra
keresztségünk és ezzel Isten fiaivá való kiválasztottságunk? Nem tény-e Isten sok más nagy kegyelme,
amiről megfeledkezünk? Nem tény-e Isten sok kis
kegyelme, amelyet észre sem veszünk? Hogy ma is
felragyogott a nap, ma is ezernyi apró áldással betöltötte perceinket, hogy ma is adott, mint ad minden
nap a tövisek közt virágot és a virág kelyhében egy
csepp mézet! Ha mélyebb hitünk és hálásabb szívűnk
lenne, bizony megtapasztalhatnők mindezt magunk is
és hangosan hirdetnénk Istennek velünk tett csodáit.
c) Itt találkozunk egy szöval, amit nem lehet
magyarra lefordítani: parrhesia. A legtöbbször így fordítják: bátorság, de ez nem fedi teljesen az értelmet.
Szóról-szóra annyit jelentene: mindeni elbeszélés. Arról van szó valóban, hogy az apostolok bátiran mindent
elmondanak, ami szívükön van j egyenesen és nyiltan
beszélnek, emberi tekintet és félelem nélkül. Parrhesia
azt jelenti tehát, hogy beszélni míndíg, amikor kell és
kimondani mindíg azt, amit kell.
Mi sokszor hallgatagok vagyunk Néha félelemből, gyávaságból, máskor embermegvetésböl, ismét
máskor egyéb, különböző okból - nem egys~er meg
kényelemszeretetből is. Nem szólunk akkor, amikor
pedig szólanunk kellene és nem merjűk hirdetni azt
az igazságot, amit Isten szívünkbe oltott.
Alázatosan kérünk, Szentlélek úristen, világosítsd meg mai híveid szívét és erősítsd meg mai híveid
akaratát, hogy most, amikor oly égetően szűkség van,
hogy a krisztusiak ne hallgassanak, hanem amikor kell,
beszéljenek és amit kell, elmondják, a te kegyelmedből meg is tehessék.
dj Péter utolsó, határozott szavával kimondja a
dogmát, amelyen egész Krisztus-hitűnk épül: Jézus,
akit a zsidók keresztre feszítettek, ő a Kyrios, a mi
fölséges Urunk és ő a Christus. a mi megváltó Felkentünk.
Ö a Kyrios, az úr. Nem azok a Caesar Augustu-
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sok, akiket akkor hivatalból istenekként tömjéneztek
és gyáva talpnyalásból kyriosoknak neveztek, akik családjuk nőtagjait is díváknak, istennőknek neveztették
Nem a római imperator az igazi Kyríos, hanem Krísztus, akiért hívei önként is halálra készek, de földi nagyságnak nem tőmjéneznek. Gondoljunk erre mi is,
amikor imádságunkat "a mi Urunk Jézus Krisztus
által" küldjük az Atyához.
e) Az első krísztusi prédikáció vége hitvallás.
Nekünk is hítvallásra kellene törekednünk beszédeinkben. Akkor nagyobb lenne a hatásunk. Szent Péter
hallgatói először megdöbbennek, azután elhallgatnak,
majd elcsodálkoznak. Megvolt minderre az okuk, mint
Szent Péter megmutatta. A gúnyolódók szívébe vágott
a szó és megdöbbentek, hibájukra eszmélver Ne gúnyolódjatok a Szent fölött, akit a próféta megjövendölt.
A hangoskodök elnémultak. mikor fejükre olvasta:
Tudjátok meg, hogy ti Jézust, az Isten Fiát öltétek
meg. Es mindnyájan elcsodálkoztak, hogy ő feltámadt,
mennybe ment és újra eljön. Ezekre az igazságokra
látókká lesznek a szemek és befogadására megnyílnak
a szívek. Nem tapsra, nem csodálatra vágyik Szent
Péter. Prédikációjával nem gyönyörködtetni akar,
hanem az igazságot adja elő hallgatóinak megdöbbentö
erővel. Igy lesz a legelső prédikáció minden prédikációnak mintaképévé.
10. Örök kérd'_ -

örök leleleL

II. 87Ennek hallatára szívükben megilletődtek,
és megindult szívvel kérdezték Pétertől meg a többi
apostoloktól: Testvérek, férfiak! Mit cselekedjünk?

"Péter pedig ezt felelte nekik: Térjetek meg: vagyis
tartsatok bűnbánatot és változzatok meg bensőtök
ben. Keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus

Krisztus nevében bűneitek bocsánatára és megkapjátok ti is a Szentlélek ajándékát. 89Mert az az ígéret,
melyet Joel próféta szavai tartalmaznak, nektek is
szól, valamint a ti fiaitoknak is, és mindazoknak a
3 Szunyogh: Szent Péter, Krisztus sziklája
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távollevőknek,

akiket a mi Urunk Istenünk meghív
magához. 4°Még sok más egyéb szóval is intette és
buzdította őket mondván: Szakítsatok ezzel a gonosz
nemzedékkel, mely Krisztust keresztre feszítette és

ezzel mentsétek

meg magatokat tőlük, akikre
büntetés vár. Hallgatói

szörnyű bűnükért szörnyű

közül, 41 akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek

és a tanítványok eddigi számához körülbelül háromezer lélek csatlakozott még aznap, - ezeket azután
Péter és apostoltársai azokban a napokban megkeresztelték, miután tanították őket.

aj Mi okozta a Léleknek ezt a hatását kiterjedésben ? Megmagyarázza a tömeg kérdése és Péter
felelete. Örök kérdés. ez - és örök a felelet is.
A Szentírás olvasásánál és egyéb lelki olvasmánynál mindíg ennek a kérdésnek kellene a mi lelkünkben is felcsendülníe: Mit cselekedjünk? Akkor
gyümölcsöző a lelki olvasás, ha ezt kérdezzük, mert
nem ,gyönyörűségért, szellemi örömökért olvasunk,
hanem hogy megtudjuk. mit kíván tőlünk az úr.

bJ Szent Péter örök felelete pedig: Metanoia!
Alakuljatok át. Változzatok meg. Forduljatok jobbra.
Valaki egyszerr ezt írta: Ez az élet semmi más: jobbról balra fordulás. Nem így kellene lennie! Emberek!
Istenhez forduljatok. Mindíg jobbra változzatok.
Állandóan az ég felé térjetek!
ej Az. Apostol szava: Metanoia. nemcsak bűn
bánatot jelent, ahogy ezt a szót rendesen fordítják.
De a bűnbánat kezdete és az első nélkülözhetetlen feltétele annak a teljes átalakulásnak, amit Isten megkíván tőlünk is. És vajjon kinek nincs oka közülünk
is a bűnbánatra ? Péter egész életében siratja istentagadását, - mi is sírhatunk míndíg hibáink, gyarlóságaink miattI
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11. A lélek hatása.

II. UMindnyájan az újonnan megtértek a
régiekkel együtt - állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyértörésnek közösségében és
az imádságokban. Isten érezhető közelsége miatt
üdvös 43félelem fogott el közöttük is minden lelket.
Ezenkívül számos csodát és jelet is műveltek az
apostolok. Ezek miatt Jeruzsálemben s a zsidók
közott is sokan nyugtalankodtak és nagy félelemben
voltak. 44 A hívők azonban mind összetartottak és
mindenük közös volt. De nem azon elv szerint: Ami
a tied, az enyém is, hanem az úr tanításának szellemében így gondolkodva: Testvér, ami az enyém,
az a tied is. Ezért - bár nem voltak rá kötelezve!
- nagyon sokan "bittokaikaí és javaikat eladták,
elosztogatták a többieknek, de nem egyformán, hanem kinek-kinek szükségéhez métten.
46Nap-nap után hűségesen. egy szivvel-lélekkel megjelentek a hívő zsidókkal együtt a jeruzsálemi templomban, hogy elvégezzék az ószövetségben szokásos imádságokat. A kenyérszegést azonban, az újszövetség áldozatát, a zsidóktól külön,
házanként végezték. Azután vigadozással és a szív
egyszerűségével vették magukhoz az áldozatot követő agapén, szeretetlakomán az eledelt. "Dicsénétc
az Istent és az egész nép szeretetében állottak. Az
Úr pedig napról-napra gyarapította az üdvözülők
számát.

Igy növekedett egykor földi életében a gyermek
Jézus is és így növekedett most a misztikus Krisztus
is, szeretetben és kedvességben Isten és emberek
előtt.

aj A Lélek első hatása a gyors kiterjedésben és
elterjedésben nyilvánult meg. Ez a második hatása
mélységbe nyúl le. Közösséget ad és teremt Krisztus, szociálís vallásként lép fel a krisztusi hit. Igy
mutatja meg az utóbbi idők két végletével szemben
is a helyes utat.
3'

35

Nemrégen az índívíduumot, az egyént magasztalták egyre. A "Persönlichkeit" és az "Übermensch" volt
előttük az egyetlen, igazi érték. Mikor azután ebből
kiábrándultak, jött a másik véglet: a kollektivitás.
Egy könyv első lapján ezt olvastam: "Du bist nichts,
der Staat ist alles." És az utolsó lapján: "Und über
alles ist der Fűhrer."
Látjuk a történelemben ezt az emberi ingadozást
és a téves túlzást mindkét irányban. A helyes a kettő
között a krisztusi hitben van. A Szentlélek meghagyja
~ egyéniséget, sőt akarja azt, de ugyanakkor a közösség szolgálatába állítja be.

bJ Megalakul az első krisztusi egyházközség.
Most, hogy sorra alakulnak nálunk is, az egyházközségek és nekünk azokban munkás tagoknak kell lennünk,
nézzük elmélkedő szívvel ezt a legelsőt és ez legyen
a minta számunkra.
Kitartottak az apostolok tanításában: tehát tudni
ahariah, ismerni akarták, hitüket. Tanulták, de azoktól, akik a tanításra hivatottak.
Azután egyesültek papjukkal az eucharísetíkus
áldozatban és csatlakoztak a kőzős imádsághoz. Vagyis
megtették. amit a liturgikus apostolság hirdet napjainkban.
Harmadszor tele voltak ezeretettel egymáshoz.
Testvéreknek érezték egymást. Kifelé mint egy ember
jelentek meg, befelé egy családot alkottak.

ej Ebből a rövid leírásból kitűnik, hogy az első
krlsztusiaknak a templom otthonuk lett, otthonuk
pedig templomma szentelődött. Nekünk is ez legyen
minden vágyunk és egész törekvésünk, hogya templomunk újra otthonunkká váljék és minden katolíkus
családi otthon pedig újra templom legyen, melynek
oltára a szentkép otthonuk falán, papja az édesapa
és édesanya, hívei pedig az együtt és egymásért imádkozó családtagok.
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IV. FEJEZET

SZENT PÉTER JÉZUS NEVÉBEN CSODAT
TESZ
12. Az elséS csoda.

III. 'Péter és János, valamint a többi Krisztushívők eleinte megtartották a zsidóknál szokásos
imádságokat is. Azért egy napon a két apostoltestvér együtt felment a zsidó templomba a délutáni
közös ájtatosságra, az ő időszámításuk szerint a
reggeltől számított kilencedik órai imádság idején. 2Éppen akkor egy születésétől fogva sánta
embert vittek arra. Ezt naponként oda tették a templomnak úgynevezett Ékes-kapujához, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. 3Mikor ez a
sánta meglátta a templomba belépni készülő Pétert
és Jánost, szokása szerint tőlük is kért alamizsnát.
"De Péter Jánossal együtt rátekintett és így szólt:
Nézz reánk! 'Btte az reájuk nézett, mert azt remélte, hogy kap tőJük valamit. "Péter azonban így folytatta: Ezüstöm, aranyam nincs; de amim van, néked
adom:
A Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és
járj.

Ime, míg eddig szóval hirdette Jézust az apostol, most az ő nevével végbevitt tettével is be akarta
bizonyítani Jézus Isten-voltát. 7 Azzal megfogta tehát
a bénát jobbkezénél fogva és felsegítette. Erre
azonnal megerősödött annak lába és bokája. "Pelugrott, talpra állt és járt-kelt. Ez még a templom
külső udvarában történt. Innen a két apostol az
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összecsődült

tömeg elől bement a templomba. De
a meggyógyult is bement velük oda és ott bent is
járt-kelt, ugrándozott és dicsérte az Istent. ~Min·
denki látta, amint járkált és magasztalta az Istent

lOés ráismertek, hogy

ő

az, aki alamizsnáért üldögélt

a templom Ékes-kapujánál. Elteltek álmélkodással
és magukon kívül voltak a miatt, ami vele történt.

aj Az első csoda az Egyházban, de nem az utolsó.
A csodáknak ez a meg nem szűnő sorozata tanúsítja
a világ végéig Isten mindenhatóságát és -Jézus istenségét,
Ez az első csoda letagadhatatlan, mert nyilvánosan történt. A jelenlévők valamennyien ismerték a
bénát, hiszen napról-napra látták De mílyen bosszantó
lehetett a farizeusok számára, hogy ez a nyilvános és
éppen azért letagadhatatlan csoda egy ,galileai által
történik, akit hozzá még keresztre is feszítettek. Erezték ők is, hogy minden szemtanú lelkében felmerül
. a kérdés: Halottnak volna ilyen hatalma? És érezték
a feleletet is: Nem halt meg, akit ők keresztre feszítetteik, hanem továbbra is él, mert működik. Ez volt a
tanulság a kortársak számára.
b] A csodákat ma is próbálják, tagadni, Véletlennek mondják vagy ismeretlen erők játékának tartják. Réseben igazuk is van. Valóban ez a csoda örökké
ismeretlen erők, de az isteni erők működésének eredménye, és azért nem érti az ember.
A legnagyobb csodák a lelkek világában mennek
végbe. Ilyen csoda az is, amikor a földhöztapadt
ember meglátja, hogy van nagyobb az aranynál, több
is az ezüstnél. Péter és János ezt a nagyobbat, ezt a
többet bírták és ebből tudtak adni. Pedig ma még
katolikus emberek lelkébe is belopja magát néha bízonyos lelki materializmus. Apologéták is beszélnek pl.
arról, hogy a katolikus országok is éppoly gazdagok,
mint a protestáns országok; védekezni akarnak ugyanis
azzal a váddal szemben, hogy a katolíkus országok
szegényebbek. De hát az dönti-e el, hogy vallásunk
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igaz, hogy kinek-kinek milyen tömött a pénztárcája?
És nem az, hogy lelkileg kűlönbbé, bensőnkben szentebbé tesz? Nem jobbmódúakká válunk, ha Krisztus
hű követői közé állunk, hanem lelkibbek leszünk.

ej Le kell vetni ezeket az anyagias gondolatokat
és meg kell tanulnunk az embereknek adni többet,
mínt aranyat, ezüstöt. Mert ma nagyon nyomorult a
világ. Kell segíteni az embereken. Elismerem azt is,
hogy anyagi segítséget is kell adni, ha van miből. De
ha minden embert máról-holnapra jómódúvá tennénk is" nem biztos, hogy ezzel jobbakká is lesznek.
Anyagi támogatással szociális téren talán valamit emelünk, - de nem emeljük a lelket. Nekünk, igazi krisztusiaknak azt kell adnunk, amit mások, amit a világ
nem adnak, mert nem adhatnak. Aranyat, ezüstöt mások is adnak, ugyan nem mindíg egészen krísztusi gondolattal, - de mily kevesen és mily keveset adnak a
l'elki kincsekből.
Csodálatos, a lelkiek és anyagiak szembeállítása.
Ha anyagi javamat osztogatom, kevesebb marad magamnak. De Ielki kincsem nem lesz kevesebb, ha
állandóan is osztógatom. Sőt! Minél többet és minél
többnek adok lelkem kincseiből, annál gazdagabbá
válok magam. Be kell mennünk tehát a mélybe és
adnunk kell hitünkből és szeretetünkböl. Sötét a világ,
hitünkkel kell belevilágítanunk l Hideg-rideg, fagyos
a világ, szeretetünkkel kell felmelegítenünk.

d] Péter azt mondja a bénának: Nézz ránk!
mondani az embereknek, hogy nézzenek
ránk? Pedig úgy 'kellene járnunk a világban, hogy
mikor az emberek ránk néznek, meglássák bennünk
Krisztust. úgy kellene élnünk, hogy a Krisztust kereső
emberek hitünkből és jóságunkból megismerjék a bennünk élő Krísztust. Ha nem tudjuk, nem merjűk ezt
mondani, akkor sok teendőnk van még hátra és főleg
sok a kérnivalónk. hogy az úr segitse meg hitünket és
ő gyarapítsa szeretetünket.
Memők-e
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13. "lU. DeV'Dek tróDraemeJ'••.

III. 11Mikor a kivonuláskor meglátta őket a
meggyógyult, odaszegődött Péterhez és Jánoshoz,
hogy a tömegben többé el ne veszítse őket. Erre
az egész nép lelkendezve utánuk futott, az úgynevezett Salamon-tornácba, a pogányok udvarának keleti oszlopcsarnokába, ahol egyszer az Úr Jézus is
beszélt a templomszentelés ünnepén a maga istenségéről és Messiás-voltáról.
12Midőn Péter ezt látta, meg akarta mutatni,
hogy ő nem a maga dicsőségét keresi, hanem azét,
akit beszédében is hirdetett, így szólott a néphez:
Izraelita férfiak!
Mit csodálkoztok ti ezen és mit bámultok
minket úgy, mintha a magunk erejéből és a
magunk jóságából cselekedtük volna, hogy ez
jár. Tudjátok meg, hogy nem így történt, hanem 13Abrahám, Izsák és Jákob Istene, a mi
atyáinknak Istene dicsőítette meg ezzel a cso-

dával Izaiástól is megjövendölt szolgáját, az
ő

Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok ugyan
ellenségeinek és megtagadtátok Pilátus színe
előtt, noha az már-már úgy ítélkezett, hogy
szabadon bocsátja őt. HTi azonban megtagadtátok a Szentet és Igazat, s azt kivántátok,
hogy Barabbás, a gyilkos kapjon kegyelmet:
IGaz élet szerzőjét ellenben megöltétek.
De a keresztrefeszített Jézust az lsten feltámasztotta halottaiból, ennek tanúi mi vagyunk. 16Az ó nevében való hit által ezt az
embert, akit ti láttok és ismertek, az ő neve
erősítette meg és a tőle származó hit adta
vissza neki ezt az ép egészséget mindnyájatok
szemeláttára.

Ismerjétek el, hogy súlyos és nagy a ti
Ámde 11most már tudom, testvérek,
hogy van enyhítő körülményetek, nevezetesen

bűnötökI
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az, hogy tudatlanságból cselekedtetek ti is,
valamint a ti előljáróitok is. I8Az Isten azonban ilymódon teljesítette, amit valamennyi
prófétája ajka által eleve hirdetett, tudniillik,
hogy az ő Krisztusának ezenvednie kell.
19Tartsatok tehát bűnbánatot és változzatok meg! Bensőtökben térjetek meg, hogy
valósággal eltőrőltessenek, necsak befedessenek bűneitek és az ar feIderítse rátok az enyhülés időit, az örök nyugalom és örök boldogság napjait. Tartsatok bűnbánatot és változzatok meg, hogy 2°ismét elküldje Jézus Krisztust,
kit a próféták úgy hirdettek nektek, mint a
világ bíráját, a mindenség bevégzőjét és Isten
terve szerinti helyreállítóját. 2INeki ugyan az
égben kell maradnia mindaddig, amíg el nem
jön a világmegújhodás és mindenek helyre
nem állíttatnak, amint Isten megjövendölte
századok óta szent prófétáinak szája által. Igy
többek kőzt 22Mózes is megmondotta: "Uratok
Istenetek támaszt majd nektek prófétát testvéreitek közül, mint engem támasztott tinektek.
Ot hallgassátok mindenben, amit mondani fog
nektek. 2'Be fog kővetkezni, hogy minden
lélek, mely nem hallgatja ezt a prófétát, kiirtatik a nép közül." 24A többi próféta is, Sámueltől fogva, sorra mind valamennyien a
visszaállitásnak ezen korszakáról jővendőltek.
25Ti vagytok a prófétáknak és annak a szövetségnek fiai, melyet az Isten atyáinkkal
kötött, midőn Abrahámnak azt mondotta: "A te
ivadékodban áldatik meg a föld minden nemzetsége." Az Isten elsősorban nektek támasztotta és nektek küldötte el Fiát, hogy megáldjon titeket, de azzal a föltétellel, hogy kiki
megtér gonoszságából.

aj Jézus neve a szivárvány a vízözön után: Isten
irgalmának és megbocsátásának jele. Szent Sienai
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Bemardin imádkozza: "Uram, eleget hangoztattad
már: Ezt mondja a seregek Ura, a bosszú Ural Ezt
mondja az úr, a mi Bíránk! Rejtsd most már el, kérlek,
neved hatalmát l Ne hallja senki többé a bosszú nevét
és szűnjék meg az igaZ'sá.gosság nevel Add nekünk az
irgalom és megbocsátás nevét. Jézusnak, a Megváltónak neve csengjen ezután fülünkben, szívünkben. Igy
lesz szavad valóban édes és kedves .. ." Ime, ez Jézus·
neve. Ebben vetkőzi le megközelíthetetlenségét a Fölség, ebben lesz j,gazán édes a jóság és ebben nyilvánul
meg legvilágosabban Isten nagy irgalma.
b) De intő jel is számunkra ez a név. Mi Szent
Bernardinnal azt kérjük az úrtól, hogy legyen irántunk irgalmas és ne igazságosI. Ne [,együnk tehát mi
sem igazságosak az emberekkel szemben, hanem legyünk irgalmasok. Mert - amit nem akarsz magadnak,
te se tedd másoknak. Nincs is a földön sehol teljes
i~azsá.g. Mindenkinek valamib.en igaza van és ezek
az emberi fél· és negyedigazságok egymással ütköznek Nemcsak magyar igazs,á,g v:anl Van szlovák, rutén,
szerb, sőt van zsidó igazság is. Ezért az igazság helyett,
mely elválaszt fajokra és társadalmi osztályokra.
bírákra és vádlottakra. keresni kellene az irgalmasságot, a megbocsátást, melyet Jézus hozott a földre,
hogy a krisztusi szerétet összehozza. amit a földi és
emberi igazság szétválasztott.
c) Jézus neve a győzelem és diadal neve. A
litániában mondjuk rólae Az élő Isten Fia, az Atya
fénye, az örök világosság ragyogása, a dicsőség királya,
az igazságosság napja, legjobb Jézus, leghatalmasabb
Jézus, legengedelmesebb Jézus, erős Isten. És igazán
mondjuk róla míndezeket. Ezért győzhetünk ebben a
névben. Szent Bemardin amerre járt-kelt prédikálni,
egy pajzsot vitt magával, amelyre Jézus neve volt
felírva. Mondjuk ki hittel Jézus nevét az ellenség
minden támadásával szemben: és diadalt aratunk
felette.
d) Jézus neve varázsszó is: kinyitja a kegyelem
kincsestárát, Isten szívét és bőven árad az ő nevére
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minden kegyelem és gazdagság a mi számunkra. Maga
mondta, bármit kértek az Atyától az én nevemben,
elnyeritek azt. De ránk is áll az ő másik szava: még
nem kértetek az én nevemben. Próbáljuk meg és megtapasztal juk.
e) Jézus neve Figyelmez/etés is, hogy belé helyezzük egyedül reményünket. Ma nem míndenki ebbe a
névbe helyezi reményét és "üdvöt" más névtől várnak. Milliók ajkán elnémult a Dicsértessék a Jézus
Krisztus, és annak nevében köszöntik egymást, akiről
e,gy rajongeja azt írta: "Dein Name ist unser Gebet."
Mi ugyan így tanultunk meg imádkozni édesanyánk
ölében: Szenteltessék meg a te neved, és ezért nekünk
egyedül benne van üdvösségünk, nekünk mástól nincs
mit várnunk.
Meg fogjuk még mi is látni, hogy melyík név
dícsérete az állandöbb és maradandöbb. Egy jó századdal ezelőtt, 1809-ben Napoleon császárleányt vett
feleségül 'és úgys~ólván egész Európát lábai alá vetette.
Ki hitte volna, hogy már 1814-ben a dicsőség és rajongás után Elba és Szent Ilona szigetei következnek l
J ézus nevének dicsősége örök és köszöntése soha
el nem némul a krisztusíak ajkán. Ebben a névben
bízva álljuk harcunkat, szembenézünk jelennel és jövő
vel egyformán.
14. Az els6 összeiltközés.

IV. lMialatt azonban ők - Péter és János a néphez beszéltek, odamentek hozzájuk a papok,
a templomőrség parancsnoka meg a szadduceusok.
Ezek közül a papok azon 2bosszankodtak, hogy az
ő engedélyük nélkül és éppen Jézus követői tanítják a népet; a szadduceusokat pedig főként az báno!
totta, hogy hirdetik Jézusban a halálból való iel~
támadást, amit ők tagadtak. Azért hívatták is rögtön
a templomőrséget, 'ettoqatták őket és őrizetbe helyezték másnapig, mert már esteledett és így aznap
már nem lehetett volna a tárgyalást lefolytatni.
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4S o kan azonban azok közül, kik Péter ajkairól ezt
az igét hallgatták, hittek benne, úgyhogy csak a
hívő férfiak száma elérte az ötezret.

a) Megtörtént az első összeütközés Krisztus
Egyháza és a világi hatalom között. Mi volt az oka?
Hatalomféltés és gyűlölet. A vallás üldözésének mindörökké ezek maradnak az okai. Nem az emberek java,
hanem a húsosfazék féltése vagy a soha meg nem szűnő
gyülölet, mely örökre Iázadozní fog az ellen, akivel
szemben Isten ellenkezést vetett már a Paradicsomban.
Jézus összetapossa a sátán fejét, de az mindörökre
leselkedik övéire. Ez a gyülölet éppúgy örök, mínt
reméljük, hogy ami szeretetünk is örök lesz.
b) Ez az első éjtszaka, melyet Krisztus követői
bilincsekben töltenek. Hány éjtszaka fogja még ezt
az elsőt követni! Hány Krísztus-hívőt fognak látni a
cirkuszok pincéi, ahonnan az út csak a vadállatok torkába veret; - Szícílía kénbányáí, ahol lassú sorvadás
vár Krisztus híveire; - a Tower nyirkos börtöne,
melyből megváltás a halál; a francia forradalom
nyaktilői hány fejet látnak Krisztusért a fűrészporba
hullani. Hányan szenvednek még majd az újkorban is
a német kultúrharc alatt, a gályarabság gyötrő kínjában, Szíbéria hómezőin hány és hány éjtszakát töltenek még foglyokként!
Mennyit és mennyiről beszélnek ezek a bilincsekl Beszélnek először a szenvedésről is, hogy Krisztus igaz követői csak gyűlöletet kapnak a világtól.
Ez a Krisztus elleni gyülölet jellemzi a világot, Krisztus híveit pedig az jellemzi, hogy szeretík egymást,
de szeretik az egész világot is, sőt szeretik gyülölői
ket is és imádkoznak azokért is, akik őket üldözik.
Beszélnek sóhajokról is. Az ember ember marad
akkor is, ha Krisztusért van bilincsben. Fáj és szorítja
a testet a bilincs j - kínoz és gyötri a lelket az álmatlanság. Hiszen Krisztus is felsóhajtott: Szomorú az én
lelkem míndhaláligl És ő is így imádkozott: Atyám,
ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár! Hangoz-
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hatik szenvedéseinkben a mi aikunkról is a De profundisl
De beszélnek ezek a bilincsek az Atya akaratában való megnyugvásról is: Mindazonáltal ne az én
akaratom legyen, hanem a te akaratod. Ezért beszélnek azután állhatatosságról, a halálig bátorságról, az
utolsó pillanatig lelki nagyságról a testi gyöngeségben, világosságról a sötétségben.
Sőt, - akár hisszük, akár nem - beszél a.bilincs
boldogságról is. De ezt a szót csak a hívő lélek hallja
meg és csak a szerető szív érti meg. A világ számára
balgaság, a krísztusíaknak boldogság: Krisztussal
együtt ll> világ üdvösségéért szenvedhetni. Igy érzik,
hogy hasonlóvá válhatnak isteni Mesterükhöz és résztvehetnek a megváltás munkájában, mikor saját testükben kiegészítik azt, ami még hiányos Krísztus misztikus testében.
ej Amikor ez az első csoda tőrtént Jézus nevében, az egyszerűek hisznek, az összetettek kételkednek. Ma mintha még a krisztusiak is "k<>mplikáltabbak" lennének. Nemcsak a világi tudomány beszél
"komplexumok"-ról, amiket Freud lIkia,nalizál" az
emberekből, - hanem jámbor hívők is a gyónás szakramentumát valami kegyelmi lelki analízisnek tekintik.
Nem ez azanaIízis segít rajtunk, mert egyedül a hit
tesz egyszerűvé. Krisztus megmondotta, ha nem
leszünk olyan egyszerűek, rnint a gyermekek, nem
megyűnk be a mennyek országába.
d] Az Apostolok Cselekedeteinek 'ez a része mutatja, hogy az első napokban megkezdődött már a
kűzdelem, - mi pedig magunkon tapasztaljuk, hogy
még ma sincs vége, sőt tudjuk azt is, hogy tartani fog
a világ végéig. De azt is mutatja már ez az első támadás, hogy erősebb a Lélek, mint a támadó. Ugyanígy
ma is láthatjuk, hogya gyűlölködő világnál, a háborút
felidéző Sátánnál erősebb a megbocsátó és jóttevő
szeretet. És a jövőről is azt mondja hitünk, hogy mi
győzünk, mert a Lélek mindörökre erősebb marad.
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V. FEJEZET

SZENT PÉTER BILINCSEKBEN
15. Krisztusban szabadon.
vezető emberek, a vének
egybegyűltek Jeruzsálemben. Köztűk

IV. 5Másnap azután a

és írástudók
volt - mert nagyon fontos ügynek tartották, amit

nem lehet többé hallgatással elnézni, hanem amivel
fel kell venni a küzdelmet, - 6 Annás, az egykori
főpap és veje, Kaifás, a mostani főpap, az a kettő
tehát, akiknek legtöbb részük volt Krisztus halálában is. Joggal félhettek volna az apostolok és féltek is volna, ha nem kapták volna meg a Szentlelket.
De most bátran nézték kettőjüket és a többieket is,
mert ott volt János és Sándor, szóval az egész fő
papi nemzetség.
1 Miután maguk a papok az ősi szokás szerínt
félkörben leültek, a kőzépre álIíttatták a két apostolt. A tényt, a béna me~gyógyítását letagadni nem

tudták, annyira nyilvánvaló volt az, tehát a lázadás
és engedetlenség bűnébe akarták keverni őket, azért
a csodát gúnyosan lekicsinyelve, megvető hangon
megkérdezték: Micsoda hatalommal vagy kinek
nevében cselekedtétek ezt az úgynevezett csodát?
"Bkkot Péter eltelve a Szetülélekkel, mely Krisztus

ígérete szerint megadja a kellő időben a kellő szavakat, így válaszolt nekik:
.Népűnk vezérei és ti, Izrael őregjeí! Papi
és világi vezetők, mindnyájan halljátok!
9Ha mi most egy születésétől fogva beteg
emberen véghezvitt jócselekedetűnkért ketű47

Jünk ítélkezés aM és ha ezért arra kelJ felelnünk, hogy miáltal gyógyult meg ez a béna
koldus, nos, megfelelünk rá. lOVegyétek tudomásul mindnyájan, ti és Izrael egész népe,
hogy ez a nyomorult a mi Urunknak, a názáreti
Jézus Krisztusnak neve által gyógyult meg.
Annak a Jézus Krisztusnak neve által, akit ti
ugyan keresztre feszítettetek, de akit Isten feltámasztott a halálból. Most ő általa, az ő nevé-

ben és az ő erejében áll ez itt előttetek egészségesen.
Tudjátok meg mindnyájan, hogy ez a llJézus az a kő, akit ti mint építők elvetettetek, de
aki a (112.) zsoltárban megjövendölt szegletkő
lett. Benne a két szövetség harmonikus épületként foglalódik egybe 12és rajta kívül nincs
üdvösség senki másban. Mert más név nem is
adatott az embereknek az ég alatt, amelyben
üdvözülnünk kellene és lehetne, mint Jézus

neve, mert ő a világnak megígért és elküldött
Megváltója."
18 Amikor azok látták Péter
és János rendíthetetlen bizalm á t, bátor fellépését, ezt az egyenes

beszédét, nyilt és bátor hitvallását és hozzá még
megtudták, hogy ezek írástudatlan és tanulatlan
emberek, elcsodálkoztak .sokan, hogy mégis így

ismerik az Irást és így tudják azt magyarázni. Azért
most jobban szemügyre vették őket és rájuk ismertek, hogy Jézus hívei. 14Mivel azonban látták, hogy
a meggyógyult ember is tnellettűk áll, semmiben
sem mondhattak nekik ellent. 15 Kiküldötték tehát
a gyűlésből és azután egymás között tanakodtak. Ugyanazok, akik nem is oly rég oly biztosan

őket

kimondották az ítéletet az emberré lett Jézusról,
most a misztikus Krisztus hatalma előtt tanácstalanul, megértetlenül állnak. Ezt kérdezgetik egymás
közt: 16Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Azt,
hogy csakugyan csodát tettek, Jeruzsálem minden
48

lak6ja tudja, mi sem tagadhatjuk, mert nyiÍvánvaló.
"Zavarukban nem is tudtak okosabb tanácsra jutni,
mint: Nehogy azonban a csoda híre tovább terjedjen a nép között, szigorúan parancsoljunk rájuk)
hogy ne beszéljenek többé senkinek sem erről a
névről sem, magától értetődőleg e névnek viselő
jéről, Jézusról se beszéljenek többé mint Megváltóról.
18Erre azután beszóJították őket és meghagyták nekik, hogy egyáltalában ne beszéljenek és ne
tanítsanak többé Jézus nevében. "Péter és János
azonban azt felelték nekik: ltéliétek meg magatok,
vajjon igazságos volna-e, ha az lsten színe előtt
állva inkább tirátok hallgatnánk, mint Istenre? Mert

jól tudjuk mi is, hogya törvényes hatóságnak engedelmeskedni kell, de csak addig, míg ellentétbe nem
jut Isten világos és határozott rendeletével. Nekünk
pedíg világosan és határozottan meghagyta az Úr,
hogy tanúi legyünk s éppen azért 2°lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk.
21 Azok erre mégegyszer
megfenyegették, de
azután elbocsátották őket, mivel nem találtak rá
módot, hogy feltűnés és megütközés nélkül megbüntessék őket. De ezt nem az igazság, hanem a nép
miatt tették, mert mindenki dicsőítette az eseményt,
ami azzal a bénával történt. 22Negyven éven felül
volt ugyanis az az ember, akin a gyógyulás ezen
csodája történt, és tudtak annyit mindnyájan, hogy

ebben a korban és ily hirtelen egy született béna
természetes módon nem gyógyulhatott meg. Azonkívül egy negyven éves ember már maga is komoly
tanú, akinek szavát nem lehet gyermek képzelődé
sének venni.
aj Nézzük a tárgyalást. Este fogta el az apostolokat a templomi rendőrség és másnap korán reggel
tárgyalja ügyüket a papi bíróság. Azonban a papok is
csak a maguk érdekét nézik, nem az igazságot. De
4

Szunyogh: Szent Péter, KrÍlztus sziklája
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mintkürtszó a magasból, úgy hangzile "Jézus nevébenl" Mint akarták izgatott szavakkal elnémítani
lelkük megdöbbenését, - de Jézus neve diadalmasan
hangzik.
A bírák most ugyanazt kérdezik, amit pünkösdkor a zsidók: Mit cselekedjünk? De milyen kűlőnbség
van a két kérdés között! Azok azt akarták tudni, hogy
Isten tőlük mit kiván, ezeknek álláspontja Istennel
szemben igazán farizeusi. Nem akarják még most sem
elismerni, hogy tulajdonképen az Isten Fiával állottak
szemben és hogy ezek az emberek az igazságot hirdetik. Nem vonják le a tényekből az egyetlen helyes
következtetést, hogy változtassuk meg nézetünket és
ismerjük el Jézust; valljuk meg tévedésünket. hajtsuk
meg fejünket és kérjünk bocsánatot. Nem! Az ő kérdésük így hangzik: Mit tegyünk, hogy elnémítsuk őket?
Letagadni a tényeket nem lehet, De lehet tán elhallgattatni a hirdetését? Lehet talán fenyegetéssel az
emberekben félelmet kelteni? - Vajjon nem viselkedünk-e mi is, talán nem is egyszer, ilyen farizeusi
módon?
b] Jézus apostolai nem hallgatnak. Elhangzik aJZ:
első pápa ajkáról: Non possumus! Nem tehetjük meg!
Hányszor kellett még ezt elmondani a századok folyamán. Elmondta Péter, még nem szóval, de életének
odaadásával Nérónak. Elmondta Ambrus Theodosiusnak, mikor az a templom szentségét nem kímélve,
vérengző tette után be akart menni az istentiszteletre.
Non possumusI Nem tehetjük meg, hogy méltatlant
Isten oltárához engedjünk, még ha császári korona
díszíti is a fejét. Elmondta a pápa VIII. Henriknek:
Non possumusi Nem tehetjük meg] Házasságodat fel
nem bonthatj uk, még ha egész birodalmadat magaddal együtt a szakadásba és kárhozatba viszed is. Elmondta VII. Pius Napóleonnak: Non possumus! Az
Egyház [ogaiből nemengedhetűnk. Komédiázhatsz előt
tem, nem számít az semmit, Isten a komédiából majd
tragédiát teremt. Elmondta XIII. Leo pápa az Egyházat üldöző Bismarcknak: Non possumusI Nem
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engedhetünk semmit az erőszaknak. Nem ismerhetünk
el totális államot! Még akkor sem, ha mínden szerzetesiskolát bezársz, ha papokat elfogatsz vagy ha az erő
szak helyett a rágalomnak. a gúnynak az eszközeit
használod fel, hogy az ifjúság nevelését kivedd a
kezünkből.

Elmondta és elmondja Szent Péter mínden utóda
minden korszak mínden kisebb és nagyobb őnhatalmas
ságának: Non possumusl Nem tehetünk másként, csak
ahogy az Isten törvénye kívánja. E mellett kitartunk
a halálig. Fogjon el mindnyájunkat mélységes tisztelet ~ Egyház iránt. Gerinces lélekből fakad ez a "non
possumus".
c) De azután ehhez kellene igazodnunk magunknak is. Ki kell nekünk is mondanunk, azért meg kell
tanulnunk. A közelmult eseményei nagyon mutatják,
hogy alkudozás, egyezkedés, engedékenység nem
vezetnek jóra. A keresztény kurzusban politika lett a
vallásből és a politikában nem mindíg Krisztus maradt
az eszménykép. Ne feledjük, hogy valahányszor melléje áll unk , valahányszor tisztelettel kimondjuk az ö
nevét, valahányszor bátran megvalljuk öt szóban és
tettben, mindíg gyözünk, mert még az ellenség is tiszteli a bátorságot, míg a megalkuvókkal packázni kezd.
d) Miért mondjuk ki a "non possumus't-t? Talán
büszkeségünk nem engedi, hogy meghajoljunk? Va.gy
mert nem akarjuk megváltoztatni egy.s,zer kimondott
szavunkat? Vagy mert nézetünkkel nem egyezik, felfogásunkkal ellenkezik az ellenfél szava? Talán makacsságból ? - NemI Azért mondjuk ki bátran, mert
számunkra .van objektiv mérték, melyhez igazodni
tudunk: és ez az örök Isten örök törvénye, a fölséges
Úr másíthatatlan parancsa, számunkra az Irásban megmaradt szava. Non possumus! Nem tudunk meghajolni
a világi hatalom előtt, mert mi egyedül az Úr fölséges
akarata előtt hajlunk meg.

4*
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16. A p6sztor és a ny6j.

IV. 23Szent Péter és Szent János elboceáttauisuk után övéikhez visszatértek, akik éppen a coenakulumban voltak egész éjjelen át, hogy az elfogottakért kitartóan imádkozzanak és tudtul adták a
papi fejedelmek és vének határozatát. 24Mikor
azok ezt meghallották, egy szívvel s lélekkel felfohászkodtak az Istenhez. Mondjuk el ezt az első

keresztény imádságot mi is velük együtt olyan
lélekkel, ahogyan ők imádkozhatták az előimádkozó
apostolhoz csatlakozva. Ök ezt mondották!
"Urunk! te vagy teremtője az égnek és a
földnek, a tengernek és mindennek, ami ezekben van. "Dávldnak, a mi atyánknak és a te
szolgádnak ajkával a Szentlélek által te mondottad:
Miért agyarkodnak a pogányok
Es törik fejüket hiábavalóságokon a népek.
26A föld királyai felkeltenek,
A fejedelmek egybegyülekeztek
Az Úr ellen és fölkent je ellen.

És mi most magunk láttuk és tapasztaltuk;
ennek a jövendölésnek beteljesedését. Mert
27v al óban egybegyűltek ebben a városban a
te szolgád, Jézus ellen, akit felkentél királlyá
és Megváltóvá tettél, fölkeltek Heródes és
Poncius Pilátus a pogányokkal együtt és Izrael
népével, 28hogy végrehajtsák, amiről kezed
és akaratod elhatározta, hogy megtörténjék.

De hiábavaló volt minden erőlködésük, mert a
mi Urunk Jézus él. Azért most ellenünk, Jézus
hívei ellen fordulnak, minket fenyegetnek.
29Most tehát, Urunk, lásd fenyegetésüket
és tégy, amint jónak látod. Még azt sem kér-

jük, hogy távoztasd el a veszedelmet tőlünk,
hanem alázatos szívvel csak azt az egyet: Add
meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. SOTe pedig nyujtsd ki kezedet:
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gyógyíts, tégy jeleket és csodákat szetü Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak neve
által.
31 Miután így imádkoztak,
imádságukra míntegy Isten adta meg az Amen-t, mert megrendült a
hely, ahol egybegyűltek és mindnyájan külön kegyelemként beteltek újra a Szenilélekkel, - bízvást
és bátran hirdették az apostolokkal együtt ők is az
Isten igéjét.

aj Milyen megható az első egyházközségről,
annak fejéről és tagjairól festett kép l Milyen megható ez a kölcsönös szerétet és egymásért való aggódás! Hogy remegtek a hívek pápájukért és mílyen kitartóan, állhatatosan imádkoztak érte! Az elfogott
pásztorok lelkében is rnílyen szorongás, aggodalom
van övéikért. Ime, a kölcsönös szeretet, félelem, aggódás, gondoskodás! Vajjon megvan-e ez most is?
Nagyon kellene, mert az Egyház ügye olyan sok helyen
van veszélyben. Vajjon tudunk-e így ag,gódni, remegni,
imádkozni üldözött papjainkért és szorongatott testvéreinkért?
bJ Mikor azután összetalálkoznak a pásztor és
a nyáj, ők először Te Deum-ot zengenek. Vajjon mi
lenne a mi első gondolatunk ilyen helyzetben? Mert
nem tudom, vajjon a jótett után is eszünkbe jut-e a
hála, vagy előbb csak élvezzük önzően az örömet; és
hálát, elfeledkezve, csak jó későn adunk, ha egyáltalában adunk.
ej Hálát adtak az apostolok, hogy az első összeütközés az első győzelmet adta meg. Ne feledjük mi
se, hogy ez az Isten terve. Ebben az első esetben
rejlő oktatás minden idők emberének szól. Mit féltek,
kicsinyhitűek hangzik a tanulság számunkra is.
Talán megváltozott az Isten terve és nem ezen az
úton vezet most is? Talán már nem igaz a régi katolikus mondás: Per crucem ad lucern, hogy nagypéntek
keresztjén át jutunk húsvét ragyogására? Vajjon nem
úgy van-e ma is, ahogya szép magyar egyházi ének
mondja:
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"Térj magadhoz drága Sion
Van már néked Istened,
Ki Atyádként fölkaroljon,
Szívét osztja meg veled ...
Azt bűnteti, kit szeret,
Mert máskép ő nem tehet!"
És, vajjon nem tud ő ma is minden rosszat jóra
megváltoztatni? Nagypéntekre adta egykor húsvétot és
ez az útja míndíg, Egyesekkel is és közösségekkel is.
Európával is és hazánkkal is. Szenvedéseken át visz,
de a szenvedésből arat diadalt. Le kell vetni kicsinyhitűségünket és nagyobb bizalommal kell járnunk
Isten útján.
d) Mit tanulhatunk meg ímádságukból? Hálát
adtak, mert telve voltak bizalommal Isten iránt, de
azután nyomban imádkoztak üldözőikért is. Nyujtsd
ki kezedet meggyógyításukra, - nekünk is míndíg
imádkoznunk kellene Egyházunk ellenségeiért, hogy
Isten gyógyítsa meg őket. Ez az egyetlen mód, hogy
győzhessünk. Haa rosszaknak mi is rosszat kívánunk,
csak a rossz lesz több a világon. Ha ebben a ránkszakadt sötétségben mi is elsötétedünk, csak a sötétség lesz nagyobb a: lelkek között. Ha jégcsapsdvű
emberek kőzt mi is hidegek leszünk, csak fagyosabb
lesz a v.ílág. Mindörökre igaz marad: A sötétséget
világossággal, a hideget meleggel, a gyűlöletet szeretettel, a rosszat jóval lehet csak legyőzni. Eza hegyibeszéd szelleme. Áldjuk tehát azokat, akik minket
átkoznak Imádkozzunk azokért, akik mínket bántanak. Tegyünk jót azokkal, akik nekünk rosszat tesznek. Ez volt az első krisztusiak lelkűlete, ezzel győztek
ők is: és ezzel győzhetünk mi is.
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VI. FEJEZET

SZENT PÉTER AZ EGYHAZ ÉLÉN
17. Az egyén és a közösség.

A szent író most három mozaikképet tár elénk.
megismerteti az Egyház belső életét - azután
Péter és az apostolok műkődését írja le - és, v,égül
Pétert mint vezetöt állit ja elénk. Ez utóbbival kapcsolatban már itt felvethetjük a kérdést, hogy akik a
hagyományt elvetve és csak a Szentírásra támaszkodva nem akarják Péter elsőségét elfogadni, olvassák-e iga,zában a Szentírást? Mel'lt ha igen, akkor nem
tagadhatnák Szent Péter elsőségét, mert lehetetlen,
hogy oly tisztelettel és szerétettel vennék körül az
apostolok és az ősegyház korában Pétert, ha annak
elsősége nem győlrereznék Krisztus meghagyásában.
Elöszőr

IV. 82A hívők közösségének pedig szive-lelke
egy volt. Nem akadt közöttük, aki vagyonát kizárólagosan csak a magáénak mondta volna, hanem
tudván, hogy a tulajdon nemcsak az egyéné, hanem
annak vannak kötelezettségei is a közösséggel szemben is, mindenük közös is volt.
38Az apostolok pedig nagy és hatalmas tanúságot tettek Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról; és a kegyelem teljessége szállt mindnyájukra, mert nemcsak megismerték Krisztus evangé-

liumát, hanem azt életükben is megvalósították.
84Nem is volt senki sem szűkölködő közöttűk, mert
akiknek földjűk vagy házbirtokuk volt, sokan eladták azt és az eladottaknak 3~árát teljesen vagy
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részben elhozták és az apostolok lábához tették,
hogy ezzel is jelezzék a tulajdonjogról való lemondást. Mindenegyesnek pedig annyit osztottak ki,
amennyire kinek-kinek éppen szüksége volt. "tsv
járt el többek között, hogy egy nevet példakép is
felhozzunk, József, az a ciprusi származású levita
is, aki az apostoloktól a Barnabás mel1éknevet kapta, melynek jelentése: Vigasztalás fia. Mivel Józsefnek, levita létére, a mózesi törvény ellenére szántóföldje volt, azért azt most 87 eladta, az árát pedig
elhozta és letette az apostolok lábához.
aj Ez az ősegyház sokat emlegetett kommuniz-

musa, Mennyivel más ez a kényszemélküli, lelki kommunizmus, mint a mai gazdasági és anyagi kommunizmus. - De nemcsak az önkéntesség és szabadság
teszi mássá, hanem az is, hogyeza kommunizmus
nem is merev kommunizmus, mert figyelembe veszi a
különbőzöségeket, s akinek több kell, többet juttat.
'Míndenkínek a maga mértéke szerint ad.
b) Vessük össze magunkat és a mi társadalmunkat az őskeresztény egyénekkel és társadalommal.
Először nézzük az egyént. Milyen az én gondollkodásom? Vajjon egocentrikus vagyok-e és csak a
magam hasznát-javát keresem? Vagy pedig szocíálís,
azaz görög szóval katolíkus vagyok-e, mert katolikus
annyit jelent, mínt a közösségben, a közösséggel
együtt, a közőseégért élő.
Ma ezeket az igazságokat a liturgikus apostolság támasztja új életre, amikor megtanít egymással
együtt és egymásért, a közösségért imádkozni. Már
ezzel is segít kibontakozni a modern ember énességéből. De ugyancsak a liturgikus apostolság rajzolta meg
újra az Egyháznak eddig elfelejtett képét: a Corpus
Christi mysticum, a misztikus Krisztus képét. Felébredt egyébként más vonalon is valamiérdeklődés a
közösség iránt, nevezetesen az új társadalmi mozgalmakban, a fascizmusban, a raszizmusban stb. Érzik az
Egyházon kivűl állók is már, hogy a közösség nemcsak összeg, a társadalom nemcsak az egyének össze-
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adása, hanem a fajnak, nemzetnek, kőzösségnek metafizikai, de valóságos léte van. Sőt már annyira kiemelik, hogy ezzel esnek túlzásba. De ha bennük is,
akik a krisztusi közösséget nem ismerik, ébredezik ez
a közösségtudat, - nekünk, akik tagjai vagyunk ennek
a testnek, tudnunk kell, hogy ezt a közösségtudatot
akartra Krisztus is, csak helyesen, jól, túlzások nélkül.
Érezzük meg és éljük át a Corpus Christi mysticumban Krisztussal, a fejjel és a testvérekkel való kölcsönös összefüggést és annak kötelező erejét.
ej Miután átelmélkedtük az egyén viszonyát a
közösséghez, a második kérdés az lesz, hogy vajjon
a mi társadalmunk olyan-e, mint volt az őskeresztény
közösség. Ha a mai magyar társadalmat nézzük, akkor
sajnos, aZl1; kell mondanunk, hogy nem olyan! A "Patrona Hungariae" országa nem valósította meg vagy
már elhagyta ezeket az elveket. Virágoskert vala híres
Pannónia. " Igen, valamikor - de ma nem az! De
újra az lesz, ha visszatér ehhez az ősi, krisztusi szellemhez.
d] A jobb jövő kiindulása kisebb körökböl, sejtekből indulhat ki. Nevezetesen a vallásos egyesületeínkböl, még inkább a helyesen és jól kiépített
plébániai közösségekböl, de elsősorban a katolikus
családokból. Krisztus Urunk azt mondotta, hogy arról
lehet megismerni övéit, hogy szeretik egymást. Vajjon
ha egy idegen ezzel a mértékkel lép he otthonunkba,
szükebb családi körünkbe, megtalálja-e minálunk ezt
a krísztusí otthonokra és közösségekre oly lényegesen
jellemző vonást? Mert ha nincs meg legszűkebb körünkben, akkor még na,gyon sok a tennivalónk!
Azt mondta egyszer valaki: Ha elveszítern hitemet, nem azért fogom elveszíteni, mert kételkedem
a krisztusi tanítás igazságában, hanem azért, mert megrendít, hogy a krisztusi hívők mennyire nem szeretik
egymást. Mennyi marakodás az önmagukat krisztusiaknak nevező családokban, egyesületekben, országokban! Indiát 'sem szaggatja jobban szét a kasztrendszer, mint Európát a társadalmi, faji stb. különb-
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s'ége1t. Kínában sincsenek nagyobb szakadékok ember- .
csoportok között, mint az európai háborús felek között.
A mohácsí csata idején két nagy csapás érte
hazánkat: Szétszakadtunk területileg és a vall áskűlőnbség azétszaggatott lelkileg. A terület 150 év
mulva visszatért, a lelki szakadék katolikusok és a
protestáns felekezetek között még ma is fennáll. Korunkban is két hasonló veszedelem szakadt ránk.
Területileg újra szétszaggattak, de lélekben is "disszimílál" a mai, színte eretnekséggel határos nemzetiségi
és faji viszály. A területi sebek egy része már begyógyul,t., és reméljük, nemsokára teljesen ép lesz
hazánk. De hogy ezt a másikat, ezt a lelki szétválást
meg lehet-e gyógyítani, az nagyon kétséges. 400 évvel
ezelőtt a vallási megoszlás. hosszában, a mcstaní nemzetiségi, faji megoszlás keresztben szaggatja szét
népünket. Olyanok leszünk, mint a sakktábla! Jaj
nekünk l Gyógyítást csak az a szellem hozhat, melyet
az ősi, krísztusí Egyház példája mutat.
18. Az elsö kODkoly IsteD földJébeD.

V. 'Bizonvos Ananiás nevű férfiú feleségével,
Zafirával egyetértve, hiúságból, hogy olyannak lássák, mint az említett Józsefet és ezért az apostolok
nyilván megdícsérjék öket, bár nem kellett volna,
eladtak valami földet. 2De ugyancsak felesége tudtával Ananiás csalárdul félretett valamit a föld
árából és csak egy részét vitte el és tette le az
apostolok lábához. "Péter azonban azt mondta:
Ananiás! Miért adtad el szívedet a sátánnak? Miért
hazudtál a Szentléleknek? Miért tetted félre csalárdul a birtok árának egy részét. "Nettuie nem kellett
volna eladnod, mert teljesen a tied volt. Ha megmarad, magadnak marad meg, - ha pedig eladtad,
teljes szabadsággal magad rendelkeztél vele. Meg
is tarthattad volna az egészet magadnak. Miért
vetemedett szíved mégis erre a képmutató dologra,
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hogy csak egy részt adj át úgy, mintha az egészet
átadtad volna? Nem embert csaltál meg, hanem a
Szentlelket, vagyis tehát az Istent magát.
"Amint Ananiás ezeket a szavakat hallotta,
nagy félelem szállta meg szívét és talán bűnének
felismerésére nagy bánat is, mert hirtelen összeesett és meghalt. Most nagy félelem fogta el mindazokat, akik ezt hallották. "Ezután az ifjak felkeltek,
a holttestet ruhába takarták, kivitték a város falain
kívül és mint a nagy meleg miatt szokás volt, azonnal eltemették.
7 Mintegy három óra mulva, férje után nyugtalankodva eljött és belépett Ananiás felesége, mitsem
tudva arról, ami történt. "Péter alkalmat akart adni
neki is a bűnbánatra, azért megkérdezte: Mondd
nekem, asszony, csakugyan annyiért adtátok el a
földet, amit nekünk átadtatok? Az meg felelte: Bizony annyiért. "Erre Péter így szólt hozzá: Mi vitt
rá titeket arra, hogy megkísértsétek az Úr Lelkét,
vajjon ad-e nekünk betekintést szívetekbe? Lásd,
akik eltemették férjedet, az ajtónál állanak és téged
is kivisznek. lOZafira nyomban összeesett az ő lábánál és meghalt. A belépő ifjak halva találták, kivitték öt is és eltemették férje tnellé. llErre szörnyű
félelem fogta el az egész hívő sereget, kik most már

zárt és elkülönített társaságot, azaz Egyházat alkottak, de mindazokat is, akik ezeket hallották.
aj Valóságos második paradiosom volt a földön
az első hívek szeretetkőzőssége. Meg is irígyelte a
Sátán, és megjelent ebben az új paradicsomban. Mindjárt a kezdet kezdetén Isten földjében megjelenik a
konkoly. Hát akkor hol valósul meg a rnegváltás? Vagy
talán Jézus halála nem hozott szabadulást a bűntől?
Hol találhatő az Egyház szentsége, melyről imádkozzuk: Hiszek egy szent Egyházat? Hol van ez a jel
már az ősegyházból is, ha Ananiás és Zafira van már
az első hívek között? Súlyos kérdések ezek. Felelni
kell rájuk. S a felelet a következő:
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A megváltás nem abban áll, hogy Krisztus elvette volna végleg a földről a bűnt, hanem abban,
hogy megadta a bűntől való szabadulás lehetőségéf.
Tény, hogy bűnbe eshetünk és bűnbe is esünk, mert
emberek vagyunk, a földön járunk. A hármas hatalom: a szemek kívánsága; a test kívánsága, meg az
élet dölyfössége napról-napra bűnbe viheti az i,gazakat is. De tény az is, hogy Jézus megadta a kegyelem
forrásait, újra belekapcsolódhatunk az isteni életáramba és kezdhetünk míndíg újra.
Mily szomorú, hogy bukhatunk és bukunk, - és
milyen boldo&iSág, hogy mindíg újra kezdhetünk!

Alleluja]
b) Lássuk igazi értelemben az Egyház szentségét, amely elsősorban Krisztussal, a Fejjel való élő
kapcsolatban áll. Az Egyház szent, mint Krisztus
mísztíkus teste. A fejjel, Krísztussal való kapcsolatanak következménye, hogy a Fejnek minden szentsége
szerteárad az egész testben. Szem tehát minden tag,
a fejnek szentségével addig, amíg ennek a testnek élő
tagja és így vele élő kapcsolatban van.
De az isteni Szől1őtőről leszekadhat egy szöllövessző és elveszítheti életét, mi lesz vele akkor? EIveszítíszent voltát, de meg van adva a lehetőség, hogy
újra helyére olthassuk a leszakadt szőllővesszőt. Megvan a mőd, hogy az elszakadt tagot a fejjel újra egybekapcsoljuk. Ez az igazi értelme ennek a mondásnak:
újítsatok meg mindent Krísztusban, mert a görög
szöveget szóról-szóra igy fordíthatnók le: Tegyetek
míndent Krísztusban, a fejben a test tagjává és akkor
újra árad bele az élet és újra meglesz benne a szentség.
EI kell vetnünk azt a gondolatot, hogy szentségünk cselekedeteinktől függ és hogy tetteink visznek
a mennyországba, Nincs a földön olyan nagy emberi
tett, ami az eget és az őrök boldogságet számunkra
pusztán a maga erejénél fogva kiérdemelhetné. Dávidnak bűnbánata nagyobb volt a miénknél, - Abrahám
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engedelmesebb volt, mint mi, mert fiát kérte tőle az
Isten, és ő nem habozott odaadni, - Salamon bölcsebb volt minden halandónál, - Jóbban mindenkinél nagyobb volt a türelem és az Isten akaratában
való megnyugvás, - Tóbiás mindenki példaképe lehet
az alamizsnás felebaráti szeretetben, - Iángolóbb már
nem lehet 'lél~k, mint Illésé, Izaiásé és a többi
prófétáé volt, - Judit, Eszter, Rut mind a legnagyobbak, legszebbek, legdicsőbbek közé tartoznak - és
mégis mind valamennyien Krísztus keresztje nyomán
mentek be a mennyországba, Ezt át kelléloünk, hogy
levessűk azt a tévedést, mintha saját cselekedeteink
által elnyerhetnénk az üdvösséget, és nem Isten jóságának legnagyobb csodája, hogy érdemünknek tekinti azt, ami az ő ajándéka bennünk.
c) Nézzük meg, rni volt Ananiás 'és Zafira bűne,
azután tartsunk. lelkiismeretvizsgálatot, hogy nincs-e
meg bennünk is valami belőle. Első bűnük volt a
láiszai-szeniség. Több volt a kirakatban, mint bent az
üzletben. Előbb akartak szentnek látszani, mint szentnek lenni. - És nincsenek ma is látszat-keresztények?
Ó, de mennyire vannak I Az "Ojság" írta egyszer
"vicc" -ként, hogy van Budapesten 30,000 igazi keresztény és 500,000 "kirakatgój", Tréfának szánta, és megdöbbentőerr igazat mondott. Mi talán nem tartozunk
a pusztán látszat-keresztények közé, de néha talán
mi is valamivel többet mutatunk kifelé, mint amilyenek belül vagyunk. Azonban ebből az emberi gya:rlóságböl még hasznunk is lehet, ha arra serkent, hogy
igyekezünk azután bensőnkben is azzá lenni, aminek
látszunk, s aminek az emberek tartanak, Igy lehet a
képmutatásból valóság is és a színjátékből élet.
d) A másik bűnük a fösvénysé~ volt, Maguknak
akartak megtartani valamit, ragaszkodtak még valamihez. Nem mindenhez, mert sokról lemondtak, de
volt mégis valami, amiről nem tudtak és nem akartak
lemondani, és ezzel ámítók lettek. Mily sok keresztényben van meg ez a második hiba, hogy valamit nem
ad oda Istennek. Szivós Donát rendtársam lelki-
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gyakorlataiban el szokott egy példát mondaní erre
vonatkozólag. A kisgyermeket édesanyja próbára
akarja tenni: odaadna-e neki mindent? Sorra kéri tőle
játékait és a gyermek mindent hajlandó odaadni.
Végll'e rákerül a sor a gumicicára, - az volt a legkedvesebb játéka. Mikor azt is kéri az édesanya, a
gyerek lebig,gyeszti száját, azt neml A gumicicát nem
adom I - Mindegyikünknek lehet gumicicája. Azért
nagyon jól vizsgáljuk meg magu.Ilkat. Ha a lelki életben nem tudunk előrehaladni, a legtöbbször abban
van az oka, amiről nem akarunk lemondani. Ha erről
is loe tudnánk mondani, nagy léptekke] haladnánk a
szentség útján.
ej Megdöbbentő a hírtelen itélet és talán mi is
szigorúnak tartjuk. Német protestáns irók emlegetik,
hogy a katolíkus Egyház eltért hívatásétól. Elöszőr
"Líebeskirche", a szeretet közössége volt, de a római
pápák hatalomvágya "Machtkirché" -vé, "Rechtskirché't-vé, hatalmi ezervezetté és jogi alkotássá tette.
Hogy mennyire DÍn()S igazuk és meanyire nemcsak a
sziv egyháza volt a legelső közösség, láthatjuk ebből
az ítéletből magából is. Kemény ugyan, de nem lehet
szívtelennek mondani. Volt sziv Péterben, igen, de
volt g,enne ~s. És csak úgy jó, ha a jóság mellett megvan az erő is. Erő jóság nélkül erőszak, - jóság erő
nélkül máléság.
Magában Istenben is együtt van mind a kettő.
Ha mínden tulajdonságát figyelembe vesszük: Isten
az irgalom és megbocsátás, - de ugyancsak ő a szentség és igazság is. Szentségénél fogva bűnt el nem
tűrhet, igamligánál fogva büntetnie kell. A bűnt még
Fiában sem tudta elviselni, mert amikor az Isten
Báránya, hogy elvegye, magá1'a vállalja a világ bű
neit, akkor míntegy lsten elhagyja őt is, hogy Krisztus
sírva kiált az égre: Éli, Éli, lamma sabachtanil ...
Engedi az Atya, hogy keresztre feszítsék egyetlen
Fiát, mert nem tud megegyezni a bűnnel.
Ha a mi édes Urunkat, üdvözítőnket nézzük,
benne is megtalál juk a jóságot és erőt. Jézus irgalmas
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minden kis pislákoló jóakarattal szemben, és karácsonyi angyalaival békességet ígér núnden emberi
[óakaratnak, - de ugyancsak ő nyolcszoros jajt mond
minden látszatnak. mínden farizeizmusnak. Ö az Isten
Báránya, aki sző nélkül engedi magát halálra vitetni,
ő Júda oroszlánja is, aki megvívja élethalálharcát
pokollal, bűnnel. sátánnal.
I) Van és kell az Egyházban legyelemnek lennie.
Lássuk át ebből az első esetből. Van és kell tehát
házassági tilalom, mert látjuk, mily szabadosságra
visz a szabadság ezen a téren. Van és.kell index, mert
a lelki hullamérgezés bacillusait máskép nem lehet
kiirtani. Van és kell exkommunikáció, mert nemcsak
old és megbocsát az Egyház, hanem köt és büntet is.
Minden álhumanizmus, minden érzelgős szentímentalizmus, mely az Egyházban csak gyengédséget, szeretetet akarna látni, hamis. Ismerjük már ezt a báránybőrbe bujtatott farkast, mely csak magával szemben
gyöngéd, de ()IJ'szágok.at tud az emberi jóság, humanizmus nevében rabszolgasorsba kergetni.
A világ most már átlátja, hogy kell a fegyelem.
Milyen fegyelmet követel Mussolini, Franco a maga
nevében vagy az állam nevében. Csek ez a fegyelem
emelte őket nagyra és ez tartja őket fenn. És csak az
Egyházban nem kellene fegyelem? Pedig az Egyház
nem is a maga nevében és nem a maga számára, hanem
Isten nevében és Istenért kér fegyelmet tőlünk.
19. A bilDtetés következménye.

V. 12 Az apostolok sok jelet és csodát cselekedtek a nép között. Mindnyájan egy érzülettel
gyűltek össze Salamon tornácában, ahol a Mester
is szokott tanítani. 13Mások közül azonban, akik nem
voltak keresztények, senki sem mert közéjük vegyülni, viszont a nép nagyra becsülte őket. 14 Az
Úrban hivő férfiak és nők sokasága egyre gyarapodott, 15úgyannyira, hogy kivitték a betegeket az
utcára, hordágyakra és nvoszolvékta rakták őket,
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hogy tnikot Péter arra megy, legalább az árnyéka
érje valamelyiküket és megszabaduljanak betegségeiktől. 16Sőt Jeruzsálem szomszédos városainak,
Betlehemnek, Emmausznak, Jerikónak népsokasága
is odatódult. Elhozták magukkal a betegeket és a
tisztátalan szellemtől gyötrötteket és azok mind
meggyógyultak.

a) Megrendítő lehetett valóban mindenkire
Ananiás és Zafir:a büntetése. De vajjon ez a megrendítő eset milyen következményekkel járt? Csökkent-e
vagy gyarapodott-e a hívőkben a bizalom? Ha a szent
szöveget olvassuk, akkor azt látjuk, hogy csak pillanatnyi "intermezzo" volt ez a kemény büntetés. Nem
fenyegetéssel, terrorral akarták összetartani az apostolok az Egyházat. Egy pillanat ez a kemény büntetés, - és visszatérnek a pozitívumra: megmutatják
az igazságot és fel ragyogtatják a szépséget. Örök
példakép családban, iskolában, mindenütt, hogyan
kell nevelni és összetartani. A büntetés, a Fenyegetés
csak szüksé~es rossz, - de az igazi eszk:öz a tanítás,
a példaadás és apostolság.
b) Az apostolok keze áldott és áldó kéz volt,
sok jel és sok csoda- történt általuk. Vajjon hogy
sírba kerültek és elporladtak ezek az áldó kezek, nincs
többé áldó és csodatevő kéz? Kérdezzük osak meg
a Sátánt, miért fél úgy a papok kezétől? Miért rágalmazza úton-útfélen őket? Miért akarja tölük eltántorítani a híveket? Miért tör oly gyűlölettel ellenük?
- Hogy elíeledtesse: a papok keze is áldott és áldó
kéz.
Vagy nem akarjuk elhinni, hogy míkor a pap keze
vizet önt fejünkre, akkor Krisztus életét közli? Vagy
ha keresztet vet és föloldoz, akkor fel vagyunk oldozva? Vagy amikor Krisztus testét nyujtja nekünk,
akkor Krisztust adja is? Vagy ha a pap keze megkeni a beteget, az ő kenése és szava megoldja valóban,
amit a beteg érzékeivel vétkezett?
Miért nem hiszünk jobban ebben az áldó és ál-
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dott kézben? Miért csak a primíciás papnak csókolunk kezet? Nem szárad le a kenet oly gyorsan róla,
- mindvégig felkent kéz, Isten áldását közlö kéz
marad.
ej Hogyan hatott a büntetés? A nép, a hívő
sereg nem riadt vissza, nem borzadt meg: ez csak a
gyávák, az alkudozók szokása. Nem félnek azok, akik
egészen Krisztuséí, mert tudják, hogy Istenük kezében még a büntetés is mindíg áldás.
A távollevők 'és kívülállók között voltak komolytalanok is, akik csak jelet és csodát akartak látni,
Ma is sokan elmennek éjféli szentmisére, látványos
körmenetre, nyilvános ünnepélyekre. Minden olyan
alkalommal ott vannak, mikor sok a külsöség, a Iátnivaló. Mennyi félkeresztényt, álkereszténvt és nemkeresztényt láthatunk ilyen alkalmakkor. Ezeket csak
a rendkívüli, a fe1tünő vonzza.
A komolyan keresőket nem riasztja el a keménység. Konvertiták mondják ,a katolikusokről. papokról
is: Sajátságos, hogy ha kívülálló kezd érdeklődni a
katolikus hit iránt, akkor a katolikusok, ami hitükben
kemény, próbálják előttünk szelidíteni, és ami isteni
elem, próbálják emberivé tenni, hogy el ne riasszanak
minket. Pedig higgyük el, komolyan kereső embereket jobban vonzza az egyenesség, nyíltság, határozottság, sőt a keménység is.
Protestáns író veti fel a kérdést, hogy mi az oka,
amiért a liberális prédikátorok beszédei olyan üressé
lettek? Azért, mert meg akarták nyerni a modern
embert, lassan annyit elhagytak a komoly, határozott
és kemény igazságokból, hogy semmi sem maradt tartalmas. Katolikus beszédekre is alkalmazhatjuk, ülvastunk, hallottunk olyan prédikációt, melyet elmondhatna már nem pap is, mert annyira nem maradt benne
semmi isteni elem. Nem kell félni az igazságoktől. mert
az ig,azság felszabadít és Isten fiaivá tesz.

5

Szunyogh: Szent Péter, Krísatus sziklája
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VII. FEJEZET

SZENT PÉTER, JÉZUS KRISZTUS
MEGVALLÓJA
Az előző elmélkedésben Szent Péternek befelé való műkődését, az Egyházban való hatását néztük Most lássuk meg, hogy kifelé, a világ felé milyen
volt a szerepe. Tanulság számunkra is, hogy nekünk
is először befelé kell fordulnunk, először lennünk kell
igazi krisztusiaknak, csak azután lehet tennünk
Krisztusért. Az első és fontosabb: Krisztusban, Krisztussal, Krisztusért élni.
20. Kik Kriszlus eUeD••gei?

V. I1Szent Péter és Szent János nem ijedtek
meg a főpap til almától, tovább hirdették Krisztust.
és mind nagyobb lett a benne hivők száma. De ekkor
a főpap is haragra lobbant és mindnyájan, kik vele
tartottak. (Vagyis nem annyira a megfontoltabb és
nyugodtabb farizeusok, minő Gamáliel, hanem a
másvilágot tagadó és egészen a jelennek, a földnek
élő szadduceusok felekezete.)
Elteltek irigységgel
és féltékeny versengéssel. 18Megfogták az apostolokat, mindnyájukat és a nyilvános tömlöcbe vetették őket. 19Az Úr angyala azonban éjtszaka idején
megnyitotta a börtön ajtaját, kivezette őket és azt
mondta:
2°Menjetek és álljatok oda az emberek elé!
Hirdessétek bátran a népnek a templomban ennek
S"
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a Krisztusban való természetfölötti életnek minden
igéjét.

21Ezt hallva, jó korán bementek a templomba
és ott tanítottak. Mikor pedig kíséretével együtt
megjött a főpap, egybehívták a teljes szinédriumot,
a főtanácsot, vagyis Izrael fiainak összes véneit.
Elküldöttek ezután a börtönbe, hogy elővezessék
a foglyokat. 22De mikor a szolgák odaértek és megnyitották a tömlöcöt, nem találták őket. Visszatértek tehát és 23jelentették: A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is ott álltak az ajtók
előtt: de mikot kinyitottuk azt, benn senkit sem
találtunk.
24Ezen szavak hallatára a templomőrség parancsnoka és a papi fejedelmek meghökkentek ezen
a különös eseten. 25Épp ebben a pillanatban beállított valaki és hírül hozta nekik: Ime a férfiak,
kiket börtönbe vetettetek tegnap, most a templomban vannak és ott tanítják a népet.
"Btre a templomőrség parancsnoka elment a
szolgákkal és erőszak nélkül elhozta onnan őket,
mert attól tartottak, hogya nép megkövezi őket,
ha

erőszakoskodnának

az apostolokkal szemben.

21Majd elővezették és a főtanács elé állították, a
főpap pedig kérdőre vonta őket, de Jézus nevét

nem akarta ajkára se venni -

azért így szólt:
28Szigorúan meghagytuk nektek, hogy ne mer-

jetek tanítani abban a névben: és lám, mégis Jeruzsálem visszhangzik tanítástoktól, sőt ránk akarjátok hárítani a felelősséget annak az embernek
véréért.

Tán eszébe jutott, hogy ő maga mondta: Az
vére mirajtunk és fiainkon - és most már félni
kezdett, hogy önelátkozása teljesedik. 29Szent Péter
és az apostolok erre így feleltek:
ő

Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, tnint
30 A mi atyáinknak Istene ugyanis
feltámasztotta halottaiból azt a Jézust, akit ti a ke-

az embereknek.

68

resztfára függesztve megöltetek. 81Igenis megvalljuk és hirdetjük, hogy az Isten örök, mindenható
jobbjával az örök élet vezérévé és a lelkek üdvözítőjévé emelte öt, hogy megtérést és bűnbocsána
tot szerezzen Izraelnek. 32Ezeknek az eseményeknek tanúi vagyunk mi, és a Szentlélek, aki minket
is felvilágosít és akit az Isten megadott a neki engedelmeskedőknek.

83Ennek hallatára fogukat csikorgatva elhatározták, hogy megölik őket.

aj Érdemes megnézni ezt a társaságot, mely nemrég még Jézus ellen, most pedig hívei ellen támadt.
Minden társadalani osztály képviselve volt. Ott voltak
Jeruzsálem ősi nemesei, akik a multnak, a történelemnek alapján vitattak maguknak különleges jogokat.
De megtaláljuk a pénznagyságokat és finánczseniket
is, akik azt hiszik, hogy a pénz igazi tekintélyt, sőt
még észt is ad nekik. Hozzájuk csatlakoztak az állami
tisztviselők, akik mindenkor a hatalom árnyékában
szeretnek meghúzödní, csakhogy a maguk előrehaladá
sát biztosíthassák. No meg a jómódú pofgárok ÍJs ebbe
a díszes körbe tartoznak, akik szeretnék tartóssá tenni
maguk számára a kényelmes és gondtalan jólétet.
Ma ezt így mondanók: együtt volt az arisztokrácia, a bankokrácia, a bürokrácia és a burzsoázia.
Va jjon mindezek ma hol vannak? Krísztus mellett vagy
Krísztus ellen?
b) Teljes az összeütközés a világi hatalom, a
földi örömök élvezői és Krisztus tanítványai között,
- de ez a harc örökké tart. Ezek az emberek nem
értik meg soha az evangélium szellemét, mert Isten
fiainak lelki törvényét a testi ember soha fel nem fogja.
Valamit azonban mégis meg kellett seitenlök és
ha nem is vallották meg, de érezniök kellett. Ma is
látnia kell hitünk minden ellenségének, amit ezek az
első
üldözők
megsejtették. hogy szembenállnak
egymással: hatalom a hatalommal, meggyőződés meggyőződéssel, lelkiismeret lelkiismerettel, tekintély
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tekintéllyel. Csak az egyik múló hatalom, gyökértelen
meggyőződés, ingadozó tekintély, nagyon is tág lelkiismeret. Velük szemben kinőtt az isteni hatalom, a
fölülről kapott tekintély, a lelket átjáró meggyőződés
és Isten akaratával megegyező lelkiismeret. Megszünt
a zsinagóga hadalma és tekintélye, helyébe jött az
Ecclesia!
ej Látják a napról-napra gyarapodó krísztusi
tábort mindezek az emberek és mégsem akarnak jobb
útra térní, De szörnyű is a megátalhodottság. úgy szeretnék elhallgattatui Jézus nevét, hogy még maguk
sem ejtik ki. De tudják, hogy az az "ember" mégsem
az, akinek gondolták, hogy mégis csak Krisztus ő, az
élő Isten Fia, ám tévedésüket megvallani nem engedte
gőgjük. Apostolai már nem egyszerű, gyarló halás-zemberek, hiveinek serege nem szegény proletártömeg.
több van bennük. Ezek a halászemberek úgy tanítanak, ahogy közűlük való bölcs nem tud tanítani. Hatalmuk van olyat tenni, amit az ő világukből senki sem
tud. De mindebből nem vonnak le más következtetést,
mint csak azt, amit a bűn mindenkor szekott tenni:
a régi bÜ11Jt új bűnnel eltusolní,
Megbánni? Azt nem! A bűnökbe egyre jobban
belebonyolődní? Azt igen! Igy van ez míndíg, Először
valaki csak kicsit hazudik, tréfáből, mentegetödzésböl,
szégyenérzetből. Ha rajtakapják, nem vallja be hibáját, hanem inkább újabbat és nagyobbat hazudik. És
megkezdődik az az út, amelytől édesanyám így tanitott engem: Aki hazudik, az lop is - aki lop, az rabol
is - aki rabol, az gyilkol is! Igen, ez a bűnnek az egymásrakövetkezése, a "consecutío vitiorum".

d] Most következik a terror, mert a jogtalanná
lett vagy a jogalapot nélkülöző hatalom mínden idő
ben terrorral tartja fenn magát: a maga világnézetét
és életmódját akarja rákényszeríteni mindenkire. Ám
egyenruhát, jelvényt, köszöntést lehet kieröszakolni,
de a lelket, a belsőt, a gondolkodást nem lehet gúzsba
kötni.
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A bölcselet azután megtalálja mindíg a terrorral győzedelmeskedő hatalomnak az igazolását. Igy
beszél már Hegel is az állam fölényéről és, a pozitív
jogról [Staatsabsolutismus, Rechtspositivismus), de ez
nem más, mint a farkas joga a báránnyal szemben. Akinek nagyobb a hatalma, az meghajlásra késztetheti a
gyengébbet, de joga sohasem több az ököljognál.
Mennyivel más ezzel szemben az Egyház hatalma! Isten szaván, a természet törvényének alapján
állva. nincs szüksége fegyverre, katonaságra, az állami
mindenhatóság szervezetére, mert a nélkül is győz és
átalakít embereket és társadalmakat. Ime, ez az egyetlen jogforrás;, melyet mi krisztusiak elfogadunk és
amely előtt lélekben is meghajolunk!
21. Egy okos szó a szenvedélyek között.

V. 84Ekkor felállt a tanácsgyűlés egyik farizeus
tagja, név ezerint Gamáliel, aki az egész nép előtt
tiszteletben álló törvénytudós volt és ismerte nemcsak a zsidó rabbik tanítását, hanem a görög világ
igazi kincseit is. Ezért sokan mentek hozzá tanulni.
Igy többek közt egy Tarzusból idejött ifjú, Saul is,
kit Isten nagyra szemelt ki, tehát a maga iskoláján
vezetett át. Ez a Gamáliel felállott a főtanácsban
és rövid időre kikiiidette az elfogott és bevádolt
apostolokat, azután 85beszédet intézett a tanácshoz.
Izraelita férfiak! Gondoljátok meg jól, mit tesztek ezekkel az emberekkel. 36Mert nem is olyan rég,
vagy harminc évvel ezelőtt kelt fel Theodás, akit
Matthiasnak ís neveztek és aki azt mondotta magáról, hogy ő "valaki", s azt sejtette, hogy ó a várvavárt. Számszerint mintegy négyszáz főnyi sereg
csatlakozott is hozzá. Űt magát azonban megölték,
híveit pedig szétszórták és megsemmisítették.
3T Majd a Cyprinustól
elrendelt második adóösszeírás napjaiban a galileai Júdás lázadt fel és
magához csábította a népet azzal, hogy ne fizesse

nek adót a rómaiaknak, mert idegennek adót fizetni
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annyi, mínt hűtlenül elhagyni az Istent. De ő is elpusztult, meg híveit is mind szétszórták.
"Bnnélioqva én most is azt mondom nektek,
hagyjatok békét ezeknek az embereknek, akik a
megfeszített Názáretit követik és engedjétek el ől. . el.
Ha ugyanis ez a megindult mozgalom emberektől
való, magától is felbomlik, mint minden földi, emberi, mulandó valami. 89Ha ellenben az Isten a szetzője, akkor ti azt nem tudjátok meghiúsítani, mert
sem őket el nem némítjátok, sem Jézus művét nem
ronthatjátok le. Sőt végül is úgy látszanék, nlÍlltha
egyenesen az Isten ellen is hadakoznátok.
4°Igazat adtak neki, akit mindenki türelmes és
józanul gondolkozó okos embernek tartott. A vádlók
először megdöbbenve hallgattak. Talán sejtették,
hogy az Isten ügyét nem ők, a bírák, hanem ezek a
vádlottak szolgálják. De azután úgy érezték. hogy
vereségük beismerése nélkül mégsem küldhetik el
őket büntetlenül, azért behivaiták az apostolokat és
mert egyrészt megszegték az előbbi gyűlésen kimondott tilalmat, másrészt hogy meggyalázzák őket,
megkorbácsoJtatták. Azután rájuk parancsoltak újra
és nyomatékosan, hogy semmiképen se beszéljenek

Jézus nevében, majd elbocsátották őket.
41Azok pedig örvendezve távoztak el a tő
tanácsból, tnivel méltóknak találtattak, hogy ezért
a szetit névért gyalázatot szenvedjenek. Nem is
szűntek
meg, részben a templomban, az udvaron és az oszlopcsarnokban, részben házról-házra,
ahol a hívek összejöveteleket tartottak, nap-nap
után tanítani és hirdetni Krisztus Jézust.

aj Gamáliel beszéde ellentétes hatással van a
gondolkodó ember lelkére. Igazi farizeusi beszéd.
Igaznak látszik az első tekintetre, de jobban megismerve, mégis csak megalkuvás, a döntésnek későbbre
tolása azzal a hátsó gondolattal: majd az idő nekünk
dolgozik. Nem keresi lélekkel, n1i az igazság és nem
is áll melléje. De másrészről el kell azért ismerni, ho·gy
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a szenvedélyes zűrzavarban az első okos szó az övé
volt. Két dologban mi is tanulhatunk tőle.
Először mer önálló ítéletet alkotni. Nem engedte,
hogy a szenvedélyes tömeg magával ragadja, pedig a
közösségben ragad a vélemény és sokan nem mernek
még magukban sem önálló véleményt alkotni semmiről. Törekednünk kellene arra. hogy mindenről:
könyvről, színdarabról, filmről stb., pártról. politikai
programmről. vezetőkről stb. ne a fizetett és irányított
sajtó szerint ítéljünk és ne menjünk mások helytelen
véleménye után.
Kell azután másodszor a bátorság ahhoz, hogy
a magunkban kialakított különálló véleményt ki is
merjük mondani akkor is" ha talán egy egész társaság
máskép gondolkodik. Ez nehéz, már akkor is" ha
mondjuk csak egy festményről van szó és mindenki
más azt mondia róla, hogy művészi alkotás. Legyen
öndlfóságunk az ítéletben és bátorságunk a kimondásban: Nekem mégsem tetszik! A magunk meggyőződé
sét sokszor elhallgatjuk, hogy az ellenkezés tengerét
fel ne kavarj uk. Szahad ezt a jót és szépet elismernünk az ellenséges tábor emberéről is és ebben szabad öt követnünk. Különben Gamáliel nem is biztos,
hogy ellenség maradt. A krisztusi hagyomány szerint
az Úr tanítványa lett, a Talmud szerínt azonban rabbi
maradt.
b) Az apostolok lelkének is új vonásait fedezzük
most fel. örültek annak, hogy méltőknak találtattak
az igazi "érdemkeresztre". Van érdemkereszt, melyet
nagy ünnepséggel. pompával adnak át, de nem igazi
érdemeket jutalmaznak vele. Érzik az ajándékozóik
is ezt, amikor különböztetnek első-, másod-, harmadosztályú érdemkereszt kőzött. Meg azután nem is igazi
keresztek. Aranyláncra függesztik sokszor és akinek
felkínálják, azt mondja : Nem vagyok rá méltó. Ha
igazán keresztnek tekintené, nem is fogadná el, inkább maradna "kereszt nélkül".
Van azonban igazi kereszt is és erre méltónak
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kell lennünk. Ha úgy érezzük, hogy ránk is nehezedik
ilyen kereszt, akkor vizsgáljuk meg először is, míért
kaptuk. Vajjon büntetésül hibáinkért vagy pedig jutalmul érdemeinkért? Ha büntetésből kaptuk, mondjunk
mea culpát és alázatosan viseljük el. Ha azonban őszin
tén merjük mondani, hogy hibáinkkal nem szolgáltunk
rá, akkor lesz a kereszt számunkra kitüntetés, méltóságunk és kíválasztottságunk jele. Az előzöt megérdemeljük, az utóbbit soha. Mindíg kegyelem, ha valakit
Isten besoroz az ártatlanul szenvedők sorába. akiknek élén keresztrefeszített szent Fia és a hétfájdalmú
Szűzanya van. Ha a szeritáldozás előtt azt imádkozzuk:
Domine, non sum dígnus ... akkor elimádkozhatjuk
ezt olyankor is, amikor ártatlanul nehezedik ránk szenvedés. Uram. nem vagyok méltó, hogy kitűntess. meg
is vallom tehát, hogy méltatlan vagyok és csak megérdemelt büntetés számomra a kereszt.
c) Az apostolok nem szűntek meg hirdetni és
dicsérni 'az Istent. Annyi külső nehézség és belső
zavar nem kedvetleníti el őket. Nem lesznek kishitűek,
mikor a hívek között találnak Ananiást és Zafirát.
Nem csüggednek akkor sem, mikor újra és újra elfogják és vád alá helyezik őket. Egyre csak magasztalják Istent és tovább hirdetik Krisztus igazságát. Az
igazi apostoli lelkületnek ez a legszebb vonása: az
eredménytelenségben is kitartani, a nehézségek kőzt
is továbbhaladni, a sikertelenségben is fejet nem
lógatrii. Ezt az apostolok megtanulták Krisztustól, mi
pedig megtanulhatjuk tőlük.
d) Az apostoli lelkületet két megfontolás segíti
Az első apostolok még benne éltek a
természet világában és nagyon jól tudták, hogy nem
lehet szűretelni a most ültetett venyigéröl, nem lehet
gyümölcsöt szedni arról a fáról, melynek magja még
csak most csírázik. Időre van szűksége Isten vetésének
is, az evangélium magj ának is, hogy gyökeret hajtson,
szárat növesszen, lombba, virágba boruljon, gyümölcsöt érleljen.
elő míbennűnk.

Másrészt a Szentlélek megvílágosította őket, hogy
higgyenek a hitetlenségben, reméljenek a reménytelenségben és szeretö szívüek legyenek a szeretetlen
világban. Ennek a Szeritléleknek erejében bíztak, hogy
Jézusért mondott egyetlen szavuk, érette véghezvitt
egyetlen cselekedetük sem lehet terméketlen, hanem
- ha hosszú idő mulva is, de - biztosan gyümölcsöt
hoz.
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VIII. FEJEZET

SZENT PÉTER MAGVETŐ MUNKAsA:
ISTVAN
Eddig önmagában láttuk Szent Pétert; ezután
környezetében, az első hívekhez való kapcsolatában
szeraléljük. Köztük első az ő magvető munkatársa,
István. Nemcsak azért első, mert nem elégedett meg a
szeretetszolgálattal, hanem mert maga is prédikált,
szórta az igét ajkával és utána megöntözte kihulló
vérével. Mi már tudjuk, hogy mag a vértanúk vére,
abból nő ki a krisztusiak győzedelmes serege. A kiontott
vérnek köszönhetjük a dús kalászt és az értékes gyümölcsöt az örök élet számára.
22. A szebb Jövö magja.

VI. lAz utolsó események óta majdnem egy
esztendő telt el már. Ezidőtájban azonban a tanitványok számának megszaporodtával surlódás támadt
az első krisztusi közösségben. A görögök, azaz görögül beszélő és részben görögből áttért zsidók
panaszt emeltek az arám nyelvet beszélő és bennszülött zsidók ellen a miatt, hogy szeríntük özvegyeiket elhanyagolták a szeretetadományok tnituiennapi kiszolgáJásánáJ. 2A tizenkettő, vagyis az apostolok testülete elismerte a panasz jogosultságát,
tehát egybehívta a tanítványok sokaságát és azt
mondták:
Nem volna rendjén, hogy mi az alamizsnák
szétosztására az asztaloknáJ szolgáljunk és közben
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elhanyagoljuk az Isten igéjét, az evangélium híreletését, melyet pedig az Úr bízott ránk. Ez küldetésünktől való eltérés lenne. 3 Azért, testvérek, ti szemeljetek ki magatok közül hét jóhír ű, Szentlélekkel
és bölcseséggel teljes férfiút, azután mutassátok be
őket nekünk. Mi pedig megerősítjükőket, meg szükség esetén másokat is és rájuk bízzuk ezt a fontos
tisztet. 4Mi meg először majd könyörgéssel: a hivatalos közös imádsággal, azután az ige szolgálatával foglalkozzunk.
5Ez a javaslat tetszett az egész közösségnek.
Kiválasztották ennélfogva Istvánt, kit eltöltött a hit
és a Szentlélek, továbbá FüJöpöt, Prochorust, Nikánott, Timont, Parmenast és a pogányból zsidó hitre
tért antióchiai Nikolaust. 6 Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádság közben a lelki hatalom
közlésére rájuk tették kezüket s ezzel valóságos
diákonussá felszentelték őket, bár még ekkor nem

ez volt a nevük.
TAz Úr igéje pedig terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megszaporodott Jeruzsálemben.
Sőt a legszebb győzelemként a Jeruzsálemben igen
nagy számban élő egyszerű, alsóbbrendű zsidó

papok közül is sokan

Krisztus-hívők lettek.

aj újra látjuk, hogy az első krisztusíak sem
mindenestül angyalok! De ne azért állapítsuk ezt meg,
hogya magunk gyarlóságát ig,azoljuk az övékkel.
hanem a valóságot lássuk meg és így helyesen gondolkodjunk. úgy, amint az apostolok is látták bennük
az emberi gyarlóság mellett Isten kegyelmét és azért
ezeket a zúgolódó, morgolódó, ezeket a nagyon is
"emberi" embereket "szenteknek" merték nevezni. Hol
vagyunk mi ettől a felfogástól, mikor még a szentekben is sokszor csak az embert látjuk, - de kőzön
séges emberben soha nem látjuk meg a kegyelem
erejénél fogva szentet.
bJ Ezek a szegények és gyámolítottak csak egymást nézték és egymást irígyelték. Aki valaha is meg78

próbálta a szegénygondozást, az maga is tudja, hogy
az emberek ma is ilyenek. Elégedetlenek és hálátlanok. Mindegyik azt nézi csak, hogy a másik mit és
mennyit kapott, - sohasem azt köszöni meg, hogy
ő maga mennyit kapott. Lehet, hogy talán nem is volt
igaz a vád, lehet, hogy ezek a görögök valóban részrehajlök voltak akiosztásnál, - de lehet az is, hogy
talán nem is ismerték a bennlakó zsidókat és azért
maradtak ki azok. Mégis hamar készen vannak, és mi is készen vagyunk a váddal : Persze, mi idegenek
vagyunk, velünk nem törődnekl Oly sok mai tanulságot ad ez az eset az első krisztusiak életéből. Megmutatja, hogy csak gyüjtőnapokkal, csak szerétetcsomagokkal nem lehet megteremteni a békét. Szociális gondoskodással nem lehet pótolni a hitet és szeretetet. Az államhatalom politikával és törvényekkel
el nem érheti soha, amit az Egyház elér a Krísztusba
vetett hittel és az élő felebaráti szerétettel. Mégis a
modem szociális apostolok mily sokat adnak ezekre
és mily sokat várnak tőlük, - pedig örök igazság
marad: a szegénygondozás felke a szegények lelkének
gondozása.
ej A papnak nem szabad eltérnie papi hivatásától. Ezt látta már Szent Péter is. Nem kűlönbözö
egyesületek, köztük még sportegyesületek és futballklubok vezetése és mindenféle országos vagy helyi
mozgalomnak szervezése a papságnak első feladata.
Hiszen volt egy ország, ahol a katolikus organizáció
kitűnő volt, és láthatjuk, hogy az organizáció még
nem organizmus. Holt valami és nem Krisztusnek misztikus, de élő teste.
A papnak "orator"-nak kell lennie. Ennek a szókettős jelentése van: imádkozó és beszélő. De a
kettő tulajdonképen egy. Amikor imádkozik: Isten
előtt beszél népéről í amikor szónokol: népe előtt

nak

beszél

Istenről.

Modem szavakkal a papnak ezt a kettős feladatát így fejezhetnénk ki: kötelessége a Iiiurgia és
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a homília, vagyis lsten imádása és Isten szavának magyarázata.
dJ Tehát hagyja ott a nyilvánosságot és vonuljon
vissza a sekrestyébe? Engedje, hogy mindent: sajtót,
filmet, színházat, parlamentet stb. a nemkeresztények
vagy legalább is a hittel nem törődő keresztények
vegyék a kezükbe? Nem és nem és nemI Hanem mint
Szent Péter tette: vonják be a munkába a "civileket",
a laikusokat, 'a világi hívőket. Ime, már az első pápa
tulajdonképen az Actio Catholica elvét hirdeti: a papságot fel kell szabadítani papi hivatásának teljesítésére, hogy imádkozhassék és az igét hirdethesse. A
többi munkából át kell tenni, amit csak lehet, más
vállakra. XI. Pius pápa tehát csak Szent Péter tanítását elevenítette fel és tette világprogrammá.
eJ Még egy érdekes dolgot látunk már az első
évben. Tulajdonképen még csak Jeruzsálemben van
Krisetust hívő közösség és máris "népegyházat" látunk,
deazért nem demokrata. Megvan a népnek a joga:
bemutathat egyes személyeket, de a tekintélyt, a hatalmat a bemutatott felülről kapja. Ez az Istentől nyert
tekintély adja Egyházunkban azt, hogy X. Pius, az
egyszeru ember fia követheti a pápai trónon XIII.
Leót, a grófi sarjadékot. Nem nézzük soha, ki milyen
lentről jött fel, mert a hatalmat a kézrátétellel mindegyik felülről kapja.
23. Az igazság megvaUója.

VI. Az első egyházközségi választás, a krisztusiak első szavazása szerenesés volt. Kevés szóval
nagyobb dícséretet alig lehet valakiről mondani,
mint ezeket:
"lstván pedig, mert telve volt malaszttal és
erővel, nagy csodákat és jeleket tett Isten kegyelmével és közreműkődésével a nép között. "Feltéptek azonban ellene némelyek azokból a zsinagógcikból, melyeket a libertinusokének, a cireneiekének,
az alexandriaiakénak és azokénak neveznek, kik
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Ciliciáb6l és .AzsiábÓl va16k. Ezeknek tagjai ugyanis
a szétszórtságból most végre visszatérhettek álmaik
helyére, Sionba és most az ősi zsidóknál szinte jobban buzgólkodtak vélt igazuk mellett. Vitatkoztak
Istvánnal, aki mint görög neve mutatja, maga is
"heHénista" volt és így már tanultságával is nagy
hatást gyakorolt ezekre a körökre. lONem tudtak
azonban helytállani a bölcsesége és a szaváb6l kiárad6 Lélek előtt. llEkkor olyanokat bujtogattak fel
alattomban, akik beszédeit elforgatva és kiforgatva
azt állították: Hallottuk, amint káromolta M6zest és
az Istent. 12Ilyképen felizgatták a népet is, - pedig

az

eddig rokonszenvezett Krisztus híveivel

továbbá (1 véneket és az írástud6kat. Azután rárontottak, megragadták őt és a főtanács elé tuucolták.

Nyomozásról, az igazság megállapításáról szó
sincs. Tudták, hogy az igazság előtt nekik is meg
kell hajolniok, és hogy az igazság nem mellettük
van. De volt még egy fegyverük, Jézus ellen is azt
használták: 13hamis tanúkat állítottak, hogy azok
tegyék a legsúlyosabb és a népet legjobban felizgató vádat ellene és azt mondották:
Ez az ember minduntalan a szent hely, a templom és a törvény ellen beszél. 14Hallottuk ugyanis
őt, amikor azt hangoztatta, hogy a názáreti Jézus
majd lerontja azt a helyet és megmásítja a hagyományokat, melyeket Mözes adott örökségül. UA fő
tanácsban résztvevők mind őt nézték erre és olyannak látták arcát, mint egy angyalé t. Nem volt rajta

más, mint lelki nyugalom, méltóság és valami természetfölötti ragyogás.
VII. l.Megsz6lalt pedig Kaifás főpap: Csakugyan így tőrtént? 2Felállt erre István és rögtönözve
így felelt:

Férfiak! Testvérek és atyák! Hallgassatok
megJ

Három vádat emeltek itt ellenem. Az
6

Szunyogh: Szent Péter, Kri..tus sziklája

első
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az, hogy káromló szavakat mondottam volna
Istenre. Halljátok meg tehát, mint látom én
Isten gondviselését Izrael népének történetében.
A dicsőség fényében megjelent Isten
atyánknak, Abrahámnak, midőn az Mezopotámiában, Úr városában, tehát idegen földön
tartózkodott és mielőtt Háránba költözött volna,
ahol azután másodszor is meghivta őt. "Ekkot
így szólt hozzá: Hagyd el földedet és rokonságodat és menj arra a földre, melyet majd én
mutatok neked. "Erre Ábrahám engedelmesen
elhagyta a kaldeusok országát és Háránba költözött. Innen pedig atyja halála után áthozta
őt erre a földre, amelyen ti laktok most. "Nem
adott ugyan még akkor belőle neki magának
talpalatnyi örökséget sem, de megígérte, hogy
birtokul adja neki és utána ivadékának. Bár akkor egyáltalán nem volt még Ábrahámnak fia, és

a természet rendje szerint, mivel feleségével
együtt mindketten öregek voltak, már nem is
lehetett. 6Megmondta azonban neki az Isten azt
is, hogy ivadéka hosszú ideig jövevényként fog
lakni Egyiptomban, idegen földön, szolgaságba
hajtják és nyomorgatják őket több mint négyszáz esztendeig. 7De én - úgymond az Úr megítélem a nemzetet, melynek szolgái lesznek; azután majd kivonulnak és szolgálni fognak nekem Kánaán földjén, ezen a helyen.
8Egyben megkötötte vele a körülmetélés látható
és megkülönböztető jelével a szövetséget.
Abrahámnak Így lett fia Izsák, akit apja
körülmetélt a nyolcadik napon, Izsáké pedig
Jákob, Jákobé meg a tizenkét pátriárka. "Bzek
irígységből eladták Józsefet Egyiptomban, de
az Isten vele volt lOés kiragadta minden viszontagságából. Kegyelmet és bölcseséget adott
neki a fáraónak, Egyiptom királyának a színe
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előtt, úgyhogy az megtette őt Egyiptomnak és
a maga egész házának kormányzójává.
nAkkoriban éhínség és nagy nyomorúság
következett Egyiptomra és Kánaánra is, atyáinknak nem volt mit enniök. 12Mikor azonban

Jákob meghaJlotta, hogy Egyiptomban gabona
kapható, tüstént oda küldötte atyáinkat. 1.3 A
második alkalommal testvérei felismerték Józsefet és a fáraó előtt is kitudódott az ő származása. lCJózsef erre magához hivatta atyját,
Jákobot és egész rokonságát, összesen hetven
vagy hetvenöt lelket. 15Jákob tehát lement
Egyiptomba és ott haJt meg ő is, meg a tni
atyáink is. 16Később átvitték őket Szichembe
és eltemették abba a sírba, melyet Abrahám
- illetve az Irás szerint: Jákob - vett meg
ezüstpénzen Szichemben, Hemornak a fiaitól.

Itéljétek meg magatok ezután, hogy vajjon
káromolhatnám-e azt az Istent, kinek csodálatos vezetését atyáink életében nyiltan elísmerem.
De ott a második vád, hogy Mózest káromoltam. Am ez is ugyanilyen lehetetlen. Hogyan is tehetném ezt, mikor benne Izrael vezetőjét, megmentőjét és prófétáját látom, s egyben a Messiás előképének is tartom. 17Mikor
ugyanis elközelgett az Istentől Abrahámnak
adott ígéret beteljesedésének az ideje, a nép
gyarapodott és sokasodott Egyiptomban, 18míg
más király nem jutott a trónra, aki már nem
ismerte Józsefet. 19Ez azután álnok módon bánt
fajunkkal. Azzal sujtotta atyáinkat, hogy ki
keJJett tenniök csecsemőiket, hogy azok életben ne maradjanak.
2°Abban az időben szűletett Mózes, az Isten
kedveltje. Három hónapon át titokban elrejtve
az atyai házban táplálták. 21Mikor azután a
folyóba egy kosárba kitették, a fáraó leánya
6"
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megtalálta, magához vette és saját fiaként felnevelte. 22Mózes így oktatást nyert az egyiptomiak minden bölcseségében. Hatalmas lett
szavaiban, nem ugyan külsőleg, mert dadogott,
hanem beszédhibája ellenére is hatásában és
főként tetteiben. 23Mikor pedig betöltötte negyvenedik évét, eszébe jutott és el is határozta,
hogy meglátogatja vételt, Izrael fiait. 24Tette

pedig ezt azzal a kettős céllal, hogy egyrészt
megszabadítsa népét az elnyomóktól, másrészt
egymással egyesítse őket. Midőn azonban látta,
hogyegyikükkel méltatlanul bántak, védelmére
kelt és bosszút állt az igazságtalanul szenvedőért azzal, hogy megölte az őt bántalmazó
egyiptomit. 25Azt remélte ugyanis, vérei megértik majd, hogy Isten az ő keze által ad nekik
szabadulást: ámde azok nem értették meg.
2GMásnap megjelent közöttük, mikor éppen egymással perlekedtek. Békítgette őket, mondván:
Férfiak! Ti testvérek vagytok, miért bántjátok
tehát egymást? 21De erre az, aki jogtalanul
bántalmazta felebarátját, eltaszította őt és Igy
szólt: Ki tett téged vezérünkké és bírónkká?
28Csak nem akarsz engem is megölni, mint
ahogy megölted tegnap az egyiptomit? 29Mózes
erre a beszédre elmenekült és jövevényként élt
Mádián földjén. Itt feleségül vette Sephorát és
tőle két fia született.
"Menekülését követő negyven esztendő eltelte után Sina hegyének pusztájában mint
angyal jelent meg neki az Isten csipkebokornak
lángoló tüzében. 3lMózes látta és csodálkozott
is a látványon. Amint azonban odament, hogy
közelebbről megnézze, az Or szava hangzott
feléje és így szólt: 82Én vagyok atyáid Istene,
Abrahám, Izsák és Jákob Istene. Mózes erre
megrettent és nem mert odanézni sem. 88 Az
Or pedig meghagyta neki: Oldd le lábad saruját, mert a hely, amelyen állasz, szent föld.
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Szent ugyanis minden hely, ahol én jelen vagyok; legyen az a pusztában vagy akár idegen
földön. S4Látván láttam Egyiptomban élő népemnek kínszenvedését és hallván hallottam
sóhajtozásukat, azért fordultam feléjük, és
azért szálltam Ie felszabadításukra. AIIj készen!
Én elküldelek most Egyiptomba. 35Ezt a Mózest, akit megtagadtak testvérei, mikor azt
mondották neki: Ki rendelt téged vezérünkké
és bíránkká? Most vezétűl és szabadítóul kiildötte hatalmával és segítségével az Isten, aki
megjelent neki a csipkebokorban. 3GÖ: Mózes
hozta ki testvéreit, közben csodákat és jeleket
tett Egyiptomnak földjén, majd a Vörös-tengernél, s utána a pusztában negyven esztendőn
át. 87 Ez a Mózes mondotta Izrael fiainak:
Prófétát támaszt nektek az Isten véreitek közül
egykor, úgy mint most engem támasztott, arra
hallgassatok majd. 88Ö: Mózes tanácskozott a
pusztában az Isten törvényét közvetítő angyallal, aki Sina hegyén szólott hozzá és atyáinkhoz. Mózes vette az Isten akarata és törvénye
szerinti élet igéit, hogy velünk közölje. 89 Am
atyáink nem akartak engedelmeskedni neki,
hanem eltaszították őt és szívük visszavágyott
az igaz Istentől a bálványimádó Egyiptomba.
Azért mctutották Aronnak: 4°Csinálj nekünk
isteneket: ők vezessenek minket, mert ezzel a
Mózessel, aki minket kihozott Egyiptom földjéről, nem tudjuk, mi történt fenn a Sinai-

hegyen, ahová több mint egy hónapja elment.
41Erre azokban a napokban aranyból Ápisnak
utánzására, akit Egyiptomban bika alakjában
tiszteltek, bikaborjú alakjában bálványt készítettek. Aldozatot mutattak be a bálványnak és
örömük telt önkezük alkotásában. 42lsten azonban elfordult tőlük és hagyta, hogy imádják az
ég csillagait, amint az asszírok és babilóniaiak

is imádják a napot, a holdat, a csillagokat, s
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amint meg van írva a próféták könyvében

Ámosz prófétánál:
Vajjon mutattatok-e be nekem
Aldozati állatokat és áldozatokat
Negyven éven át a pusztában? Izrael háza!
43Ellenkezöleg, befogadtátok Molochnak a sátorát
És Renfam isteneteknek csillagát,
A bálványképeket, melyeket imádásra
készítettetek,
Ezért Babilonon túlra viszlek majd el titeket.

Újra kérdem tőletek, hogy én, aki így látom
Mózes szerepét, káromolhattam-e őt?
De végül azzal is vádoltak engem, hogy a
szent hely ellen tanítottam. Éppen az ellenkezője az igaz: A legnagyobb tisztelettel vagyok minden szent hely iránt, csak tudom, hogy
nemcsak ez az egy szent hely van itt Jeruzsálemben, mely nem is volt mindíg szent hely.
44Eleinte ugyanis a szövetség sátora a mi
atyáinkkal a pusztában volt, amint az lsten elrendelte nekik, mikot Mózesnek szólt, hogy
készítse el azt a látott tnintára. "Bzt a szövetségsátort atyáink átvették és Józsue vezérlete
alatt be is vitték a pogányok elfoglalt birodalmába, akiket az lsten kiűzött atyáink elől.
Akkor ez lett a szent helyük Dávid idejéig.
46Az Istennek ez a kegyeltje esedezett azután és
azt szerette volna, vajha hajlékot találna Jákob
Istenének. De Isten bár kedvelte őt, mégsem

bízta meg a templom építésével, hanem fia,
"Salamon épített neki házat. 48Amde jól tudjuk,
hogya Magasságbeli nem lakik emberi kezek
alkotásaiban. tniként a próféta mondja:
49Az ég az én székem,
A föld pedig lábaimnak zsámolya!
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Miiéle házat épí/nétek nekem, úgymond az

Or,
vagy melyik lenne az én nyugodalmam
helye?
50Nem az én kezem alkotta-e mindezeket?

Engem tehát nem illet egyik vádatok sem.
De most én vádollak titeket, mert látom, hogy
úgyis hiába beszélek, a halál vár már reám.
51Ti keménynyakúak! Ti külsőben körülmetéltek, de bensőleg körülmetéletlen szívűek! Ti
Isten szavával szemben süketfülűek! Ti éppen
úgy, mint atyáitok, mindenkor lázongotok a
Szetitlélek ellen! 52Mert melyik prófétát nem
üldözték atyáitok? Igenis, atyáink megölték
azokat, kik az Igaznak eljöveteléről jövendöltek, ti pedig most ugyanannak az Igaznak árulói
és gyilkosai lettetek. 53Ti, akik angyalok közvetítésével vettétek a törvényt, de soha meg
nem tartottátok! ...
aj István nem vitatkozik. Csak a tényeket adja
elő, csak az igazságokat sorolja fel. Ezzel példát
mutat, hogy nekünk is legtöbbször fölösleges, vitátkoznunk. A vitatkozó ugyanis eleve azzal áll elénk, hogy
nem fogadja el a mi állításunkat. hanem minket fog
meggyőzni a maga igazságáról. A vitatkozások vége
pedig az, hogy mindkét fél csak megerősödik a maga
véleményében. Ritka ember, aki elfogadja más igazságát.
b j István elöszőr nyugodt hangon beszél, szinte
szárazon oktat, mintha nem is vádlottként állna bírái
előtt, hanem katedráról beszélne hallgatóinak Izrael
történetéről. De egyszerre abbahagyja ezt a nyugodt
hangot és ő is szenvedélyesen vádaskodni kezd. Jól
tette-e? Nem volt ez helytelen?
De viszont tehetett volna-e máskép, mikor ez
volt az ő temperamentuma1 Csak az alapérzelme tört
ki belőle, melyet egy darabig sikerült elfoitania. Nem
a nyugodt beszédével, hanem a Szentlélek által éppen
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ezzel a kitörésével szolgálta Isten ügyét. Vajjon Jézus
nem vetette-e hasonló erős hangon a zsidók szemére
a próféták meggyilkolását?
c) Az ószövetségben állandó volt a harc az Isten
bőséges kegyelmi áradása és a zsidók konok megátalkodása között. Ma sokan az ószövetség olvasásakor
nem is látnak meg benne mást, mint ezt a prófétákat
megölő, Krisztust tagadó lelkületet. Ezért mondják az
őszővetségröl: EI vele! Részint faji okokból is, részint
elfogultságből. sokszor még egyébként jólelkű hivők is
így vélekednek
Tehát valóban szakadjunk el ettől a zsidó történelemtől és még csak ne is tanítsuk az iskolában
azért, mert vannak árnyoldalai? A kérdésben benne
van a felelet. Ne szakadjunk el a történelemtől. de
szakadjunk el a zsidóság árnyoldalaitól. Faulhaber
bíboros ír róla helyesen: Los 'von den Schatten des
Alten Testamentes! ... Los von alles, was Karn, Onan
und Tamar ist! ... Los von Faríseismus.l Los von der
Flucht- und Rachelieder des Alten Testamentesl
El tehát míndattól, amiről az Ur Jézus maga
mondotta: "Ab initio ... kezdettől": az Isten tervei
szerint nem volt így, hanem kemény szívetek miatt
eltűrte és elnézte. EI míndattól, aminek tökéletlenségéről az Ur szólt a hegyibeszédben: Hallottátok, hogy
mondatott a régieknek ... de tegyük hozzá a kiegészítést, a beteljesülést: Én pedig mondom nektek ...
Ha átéljük az új szővetséget, akkor nem kell elszakadnunk az ószövetségtöl. Világosan mutatja ennek
az állításnak az igazságát az a tény, hogy akik ma az
ószövetséget árnyoldalai miatt elvetik, nem tartják meg
az újat sem.
d) Az ószövetséget csak a mi Urunk Jézus
Krisztuson keresztül szabad néznünk. mert csak akkor
értjük meg. Ha azonban nem fogadjuk el Jézust, mint
beteljesedést, akkor válik érthetetlenné számunkra a
kezdet, az ószövetség.
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A zsidók nem fogadták el Jézust, s ezért nem
értik többé ők maguk sem a régi szentkőnyvet, a Tórát.
A mai zsidóság vallása többé nem az ószövetségen
épül, hanem a Talmudon, mely nem más" mínt a zsidó
hagyományos törvényeknek a rabbik által elferdített
magyarázata. És amit az antiszemiták ma a zsidóknál
helytelent és rosszat látnak, az nem a Tórából származik, hanem a Talmudból. Az ószövetség zsidó népéből nőtt ki az újszövetség népe, míg a zsidóság
Krlsztustől elszakadva. elszakadt, mert nem értette
többé, a maga szent könyveitől is.
24. Az Igazs6g elviselhetetlen.

VII. 54Istvánt nyugodtan hallgatták vádlói,
amíg magát mentegette, de nem bírtak dühükkel.
amikor ő vádolt és még hozzá igazságosan. Ezek
hallatára megdühödtek sziviikben és logukat csikorgatták rája. 55lstván azonban most még jobban tele
Szentlélekkel löltekintett az égre, látta ott az lsten
dicsőségét és látta ott Jézust, az Istennek jobbja
felől. "Ekkor megszólalt: Ime, látom a nyilt egeket
és látom a Messiást, kit ti megöltetek és látom az
Emberfiát, amint az lsten jobbja lelől áll. "Bire ők
hangosan ordítoztak, befogták fülüket és minden
törvényes formaságot mellőzve, egyakarattal rárohan tak. 58 Azután kihurcolták őt a damaszkuszi

kapun át a városon kívülre, mert a törvény tiltja
a szent városnak vérrel való befertőzését. Ott, a
kapun kívül azután az istenkáromlók büntetésével
agyonkövezték. A törvény meghagyása szerint az
első követ a tanúknak kellett a vádlottra dobni, azért
a hamis tanúk letették ruháikat egy 30 év körüli
ifjú férfi lábához, kit Saulnak hívtak.
5~Míg a kövek hullottak Istvánra, ő így imádkozott: Uram Jézus! Vedd lel magadhoz lelkemet!
Azután térdre rogyott és hangosan felkiáltott: Uram!
Ne ródd lel nekik ezt a bűnt. Alighogy ezt mondotta, elaludt az Úrban.
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VIII. lSaul szitüén helyeselte az ő kivégzését.
Ezután még azon a napon nagy üldözés tört ki a
jeruzsálemi Egyház ellen. Krisztus hívei az apostolok kivételével majdnem mindnyájan elszéledtek
Judea és Szamária tartományában. 2lstvánról pedig
jámbor zsidó barátai, igaz, istenfélő férfiak gondoskodtak. Zsidó szokás szerint hangosan jajgatva keservesen megsiratták. "Saul meg tovább pusztította
az Egyházat. Sorra járta a házakat, melyeket a krisztusiak gyülekezőhelyének ismertek, elhurcolta a
férfiakat és asszonyokat egyformán és börtönbe vettette őket.

aj Nem lehet elég szót találnunk István magasztalására. Dícsérhetjük őt mint a rendíthetetlen hit
harcosát; - azután mint reménykedő, égbenéző embert
vehetjük példaképnek; - de mindenekelőtt dícsérnünk kell őt, mint a felebaráti ezeretet megvalősítóját.
Főként ez az erény töltötte be életét, és utolsó pillanata is a szerétet megnyilatkozása volt. Kövessük őt
ebben.
bJ Megkapó azután az ellentét a zsidóság és
István között. Egyik oldalon a féktelen gyűlölet, nyugtalanság, a szenvedélyek vihara. Ebben áll nyugodtan,
derülten. imádkozva és égrenézve István. Valóban
nagy festő ecsetjére méltó ez a jelenet. És tanítása
is annyira a mai zavaros időknek szöl. Ime, az igazság hogyan állja ki a legnagyobb vihart is!
ej Az ószövetségben másokat is megköveztek
már a zsidók. Az Úr Jézus is beszél erről. De azok
így imádkoztak: Lásd, Uram, és bosszuld meg őket.
István így imádkozik: Lásd, Uram, és bocsáss' meg
nekik. Lehet-e ennél jobban megmutatni a kűlönbséget
az ó- és újszövetség között?
Alljunk oda István mellé és vessünk ki magunkból minden öszövetségit, mert bizony van bennünk is.
Ellenségeinkre gondolva mi is mondjuk: Verd meg,
Isten, verd meg! Szívböl idéztük mi is nem egyszer:
"Nincsea abban semmi virtus, - verje meg a Jézus
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Krisztas.' Ne igy imádkozzunk l Hazánk, népünk,
vallásunk legnagyobb ellenségeire gondolva is tanuljuk meg imádkozni: Bocsáss meg nekikl
d) "Elszenderedett az úrban." Krisztusi lélekkel a halálról szebbet mondani nem lehet. Mennyire
ellentétes ez a pogány világ gondolatával, mely a
temetőt Nekropolís-nak, a halál birodalmának nevezi.
A krisztusi hívők pedig coemeterium-nak, cubiculumnak, az álom helyének nevezik az elhúnytak nyugvóhelyét. Valóban, ez az egész élet is csak álom (sokszor nagyon is rossz álom), melyböl a boldog felébredés az örökkévalóság lesz.
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IX. FEJEZET

SZENT PÉTER ARATÓMUNKASA: FULÖP
25.: Isten utal és gondolataL

Az úr meghagyása a mennybemenetel napján igy
hangzott: "Elmenvén, legyetek tanúim Jeruzsálemben,
- azután Judeában és Szamáriában - majd az egész
világon." Az apostolok és tanitványok eddig csak
Jeruzsálemben működtek, tehát az úr parancsának
csak az első harmadát teljesítették. Mosit kezdődik a
második rész teljesítése, - és erre nem maguktól indulnak el.
Az ellenség lesz az eszköz, hogy 'az úr parancsa
valósággá legyen. Igy szolgálta az ellenség Isten tervét
azzal, hogy szétszórta a jeruzsálemi híveket. Azóta is
a gonoszok és az üldözők nemhogy hátráltatnák.
hanem elősegítik Isten tervét. Ez legnagyobb büntetésük és legnagyobb vereségük. Mikor azt hiszik, hogy
már győztek, akkor szenvedik a döntő csatát,
A vértanúk vére ugyanis mindíg a szebb jövő
vetése. Még osak az első vértanúnak, Istvánnak a vére
hullott a földre és máris míly szép gyümölcsöt termett.
Azonnal kezd terjedni Jeruzsálemen túl is az Isten
új országa a földön és kezd virágbaborulni az apostolok legnagyobbja, István vérének legszebb gyümölcse:
Saul.
VIII. 4 Az üldözés miatt elszéledt hívek vándorútra keltek és félelem nélkül tovább hirdették az örömhírt: Isten igéjét. 5Igy ment el Fülöp Szamária egyik városába. Ö a hét diákonus közül való
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volt, de mert a szétszóratás után az addigi szeretetszolgálatot nem gyakorolták tovább Jeruzsálemben,
azért vándorprédikátorrá lett és így jutott el valószínűleg Sicharba, ahol tovább prédikálta Krisztust.
"Tömegesen és egyetértően figyeltek arra, amiket
Fülöp mondott, először hallván szavát, azután látván
is a csodákat, melyeket végbevitt. "Szavaim ugyanis
a tisztátalan lelkek hangos kiáltással kimentek sokakból, kikben lakoztak és sok inaszakadt, sánta
meggyógyult. "Lett is erre nagy öröm abban a városban.

a) Milyen tisztelettel kell meghajolnunk Isten
utai és gondolatai előtt. Már a prófétával mondatja az
úr: Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az
én útaim nem a ti utaitok.
Fülöp, mikor Krisztus híve lett, nem ezt a jövöt
képzelte el magának. Mint diákonus. azt hitte, hogy
maradhat ebben a neki kedves munkakőrben, Élhet
nyugodtan, csendben, szépen Isten és a szegények
szolgálatáben, a zsidó szívnek oly kedves Jeruzsálemben. Az üldözések azonban egyszerre kizökkentették
ebből a nyugalmából. El kell hagynia Jeruzsálemet és
idegenbe kell mennie. De nem keresi: mit fog ott enni
és inni, és mivel fog ruházkodni. Teljesen átérti Krisztus tanítását: Keressétek először az Isten országát és
a többiek mind hozzáadatnak nektek,
Ma pedig azt látjuk, hogy még jámbor társulatok alapítói is elöszőr a "minden egyebet" igyekeznek
biztositani, hogy azután dolgozzanak Isten országának
megvalósitásáért. Az apostolok nem így gondolkodnak.
Első náluk a lényeges, a fontos: Isten és a lélek szolgálataI Higgyük rendületlenül, ha egész szívvel erre
adjuk magunkat, az Úr egészen biztosan gondoskodik
rólunk, mert az ő munkásal vagyunk.
b) Ezek a szétszórt hívők világiak, "laikusok"
voltak, és íme, egyszerre a hit terjesztőivé váltak.
Mivel? Prédikációval talán? Igen, azzal is! Egészen
bizonyos, hogy szóltak ott, ahol kellett. De főleg azzal
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lettek Krísztus hirdetői, hogy élték és .gyakorolták
krisztusi hitüket. Imádkoztak, kenyeret törtek. Nem
szégyenlették a kereszt ielét, nem féltek megvallani
azt a Krisztust, akit szerettek, tiszteltek.
Vajjon mi, amikor vendéglőben étkezünk. nemcsak suttyomban vetünk keresztet? Vagy talán szégyenböl egyáltalán nem is vetünk? Bizony, idegen
környezetben, - ó nem tapintatból - hanem álszemérémből, emberfélelemből gyakran nem valljuk meg
kűlsöleg hitünket.
Es nem félünk, hogy ezzel gyengül a mí hitünk7
Egy protestáns író veti fel a kérdést, hogy miért szünt
meg Németországban az ő felekezetének tagjai között
a hit Krisztusban, és ugy.anő meg is felel rá: "Luther
elvetette a külsöségeket és ezzel elvesztették a belső
tartalmat is."
Laikusok föleg és elsősorban ezzel tudnak apostolkodni. Lelkükből ugyanis prédikálás útján ritkán
adhatnak, mert általában ritkán beszélhetnek lelki
dolgokról, De gyakorlásra és megvallásra mindíg nyílik alkalom.
ej Az Úr végrendelete: Tanítsatok minden nemzetet, áll mindnyájunkra, kivétel nélkül mindenkit
kötelez. De a "minden nemze!" -en necsak a kínait. a
négert. az idegen világrészek lakóit értsük. Számunkra
elsősorban a közellevök: testvéreink, házastársunk,
hivatalbeli kollégáink, elöljáróink vagy alattvalóink
azok, akiket tanítanunk kell. Alattvalók, neveljétek
fellebbvalóitokat és fellebbvalók, adjatok jó példát
alattvalóitoknakl Tanítsatok mindenkit, akivel a sors
összehoz, mert a gyakorlatban az a felebarátunk, akivel az életben találkozunk, és akivel szemben így nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is megmutathatjuk szeretetünket.
26. A kétléle lélek.

VIII. "Fülöp tovább folytatta működését, Volt
azonban ugyanabban a városban egy Simon nevű
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iériiú, ki azelőtt mint mágus, bűbájosságot űzött és
elámította egész Szamária népét. Azt állította magáról, hogy ő valaki nagy. Talán azt is sejttette, - ami

az általános Messiás-várás korában valószínű,
hiszen annyi volt ekkor az álmessiás - hogy ő az
igazi. l°Mindnyájan, apraja-nagyja hallgattak rá,
mert úgy látszik, nagy szuggeráló erő is volt benne
és azért azt mondották róla: ő az Isten nagyszerű
csodaereje. llHallgatták pedig azért, mert jóideje
elbájolta őket bűvészetével. A titokzatos ugyanis

mindíg vonzotta és vonzza ma is az embereket. De
meddig? Amíg ki nem ábrándulnak belőle. Igy történt Szamáriában is.
12Midőn azonban hittek Fülöpnek, ki Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló örömhírt
hirdette, férfiak és asszonyok megkeresztelkedtek
Jézus Krisztus nevében. 13Sőt Simon, ha nem is egé-

szen tiszta indítóokból, hanem mert ő is ily hatalomra vágyott, azért valahogy maga is hitt. Miután
megkereszteltetett, Fülöphöz szegődött, hogy ellesse
hatásának titkát. Látta ugyanis, hogy nagy jelek és
csodák történnek és maga is álmélkodva csodálkozott ezeken.
HAz apostolok jórészben Jeruzsálemben marad-

tak az üldözés közepette is, csak a félénkebb hívőket
engedték el. Mikor tehát meghallották, hogy Szamária befogadta az Isten igéjét, elküldötték hozzájuk, mint maguk közt elismerten az elsőt, Pétert és
akit az Úr is annyira szeretett, Jánost. "Bzek odaérkezvén, először imádkoztak értük, hogy elnyerjék a Szentlelket, akinek közreműködésével születtek meg ugyan "vízből és Lélekből", de 16 ak i még
külön egyikükre sem szállott le. Azaz még nem vol-

tak megbérmálva, mert ehhez Fülöpnek nem volt
meg sem a hatalma, sem a joga, - hanem csak
meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevében. 17Ekkor
az apostolok rájuk tették kezüket és azok elnyerték
a Szetitlelke t. A Szentlélek leszállását most is rendkívüli módon látható jelek követték.
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18 Amint pedig Simon látta, hogy a Szentlélek
megadatik az apostolok kézrátételére, azt gondolta,

hogy amint pénzért megismerhette a bűvészkedés
titkos mesterkedéseit, ugyanígy megvásárolhatja az
apostolok titkát is. Megkínálta őket pénzzel 19 és így
kérte: Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy
akire csak ráteszem a kezemet, megkapja a Szentlelket.

"Péter azonban így szólt Simonhoz: Pusztulj
a pénzeddel együtt! Azt gondolod, hogy az Isten
ajándékát pénzen meg lehet szerezni? 21Se részed
nincs ebben, se jussod nincs hozzá, mert szíved nem
igaz az Isten előtt. Nem őt keresed, hanem magadatl De nyitva áll még előtted a szabadulás útja.
"Tét] meg ebből a gonoszságodból és kérd az Istent,
hátha megbocsátja neked szivednek ezt a gondolatát, mert talán mégis valóban megbánod és őszin
tén megvallod hibádat. 23Most ugyan úgy látom,
hogy anagy bűn miatt bensődben nincs meg az
igazi bánat, hanem csak bosszankodás van benned
és így még mindíg a keserűség epéjében és a gonoszság kötelékében senyvedsz.
24 Erre Simon - aki Péterben nálánál nagyobb
bűbájost látott csupán - így szélott: Könyörögjetek
érettem az Úrhoz, hogy semmi sem érjen engem
abból, amit mondottatok.
25Az apostolok pedig, miután bizonyságot tettek, meg a bérmálást is elvégezték, és az Úr igéjét
hirdették, visszatértek Jeruzsálembe. De visszafelé

tartó útjuk közben, bár mindenhol veszély leselkedett rájuk, a szamaritánusok sok helységében hirdették az evanqéliumot.
aj Hogy vonz ma is nagyon sok embert a titokzatos. A teozófia, spiritizmus stb. nagyon sokszor éppen
ezzel ragadja hálójába az embereket. Pedig a gonoszlélek sötétsége okozza ezekben a homályt, míg a
krisztusi tanba a fényessége miatt nem látunk be,
mint ahogyan a Napba is azért nem tekinthetünk. De
míg a teozófia, a spiritizmus sötétben hagyja világun7

Szunyogh: Szent Péter. Krlsztus sziklája
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kat, addig hitünk dogmái mindent megvilágítanak a
földön, ha beléjük nem is tudunk tekinteni.
b) A protestánsok tagad ják a bérmálás szeritségvoltát. De akkor hogyan magyarázzák meg, hogy mit
csináltak Szent Péter és Szent János Szamáriában.
Bízonyos, hogy az ő cselekedetük több volt és más
volt, mínt a keresztség, mert azt már Fülöp kiszolgáltatta. Önálló szakrális cselekedetnek kellett lennie, ezt
bizonyítja a következménye. a Szentlélek leszállásának kűlsö ielei, És ők, a hűséges tanítványok, hogyan
merték volna ezt megtenni. ha nem Krisztus parancsolta volna meg és így nem az úr alapította volna
a bérmálás szentségét?

ej Alkalom adódik most számunkra is a bérmálás kegyelmének felújítására, melyre oly ritkán gondolunk. Katolikus életünknek általában egyik nagy
hiánya, hogyaszakramentumokat nem éljük úgy át,
mint a katolikus élet forrásait és fenntartóit. Pedig
az életszentséget, "sa,nctítas" -t Jézus akaratából a
szakramentumok adják meg. És mintha mi, mai emberek jobban bíznánk a mi emberi cselekedeteinkben,
mint az Isten rendelte jelekben, a szakramentumokban.
Ezzel nehézzé, sokak előtt [árhatatlanná tesszük az
életszentség útját, pedig valójában oly könnyű Krisztus
útja.
Képzeljünk el egy embert, aki valahol Afrika
belsejében él. Imi-olvasni nem tud, prédikáelót is csak
akkor hallgathat, amikor félévenként a missziós páter
arra elvetődik, az aszketikus élet gyakorlatairól iőíor
mán sejtelme sincs. Hogyan nyeri ez el a mennyországot? Megkeresztelkedik, s ezzel megkapja az istenfiúság kegyelmét. Azután megbérmálják és megkapja a
Krisztusban való teljeskorúságot. Mikor teheti, misére
megv, veszi és eszi az Oltáriszentséget. Ha bűnt érez
a lelkén, a bűnbocsánat szentségében megtisztul. Ha
eljön életének válságos órája, elhivatja a papot, hogy
kenje meg szentelt olajjal és készítse elö a nagy útra.
Vajjon ha csak a szakramentumokkal él és a nálunk
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szokásos gyakorlatokból semmit nem tehetett meg,
eljut-e céljához? Feltétlenül igen.
És most képzeljünk el valakit, aki híres szönokokat hallgatott, lelki könyveket olvasott, nemcsak az
aszketikának, de a misztikának eszközeit is gyakorolta,
vajjon a szakramentumok nélkül eljuthat-e végső céljához? Vagy nem éppen ezek adják a legnagyobbaknak és legszentebbeknek is közöttünk azt a bizonyosságot, melyre a léleknek oly nagy szüksége van.
d) Simon bűne volt az első, de nem az utolsó
"simónia", vagyis a szent dolgokkal való üzérkedés.
Ezt a bűnt éppen róla nevezték el. Csak ma rejtettebb
alakban jelenik meg és sokszor fordítottan. Az egyik
ember lelkieket akar anyagiakkal megvásárolni. - a
másik azért foglalkozik lelkiekkel, hogy rajtuk anyagiakat, hatalmat, állást, pénzt stb. nyerjen. Vizsgá,lják
meg magukat mindnyájan, akik katolikus ügyben a
nyilvánosság előtt buzgólkodnak, nincs-e meg bennük
is ebböl valami. A katolicizmus nem lehet ugródeszka,
hogy valaki állást, képvíselöséget, hatalmat szerezzen
ezen a réven. Az ilyenek járatták le és járat ják Ie
míndenkor a "kel észtény kurzust".
ej Péter feltételesen mondja Simonnak: Talán
megbocsát neked az Isten. A feltétel alapja nem az,
mintha Istennek nem volna rá hatalma, hanem mert
kétséges Simon bánatának őszintesége. Nyilvánvaló,
hogy keserűség van a lelkében. De nem az Isten megbántása miatt bánkódik, hanem saját magát félti Isten
büntetésétől. Keserű lett, mint ahogy bűnei és hibái
miatt sok ember lesz ma is keserű. A világ iránt, önmaga iránt és minden lelki iránt. A sikertelenség megtapasztalására elcsügged, mert hiúságát érzi megsértve,
mikor oly haszontalan, erőtlennek érzi magát, hogy
nem tud megváltozni.
Nagyon sok ember nem tud beletörődni abba,
hogy ő is csak bűnös, gyarló, esendő, mint minden
ember. Nem tudja megérteni, hogy a lelki életben ez
a bűntelenség, ha nagyon fontos is, de nem döntő. A
7·
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fontos ugyanis az, hogy az ember mindenképen, tehát
gyarlóságával kűszködve, bűnök közt botladozva is
Jézust szeresse és rendületlenül higgye, hogy akkor
Jézus is viszontszereti őt és majd maga Jézus tisztogatja meg fogyatkozásaitól. De sok lélek nem tud
ebbe belenyugodni, mert szeretné magát itt a földön
szentnek látni és ebben szeretne kielégűlni, megelégedni. Pedig aki a lelki életben előrehalad. mindíg
elégedetlenebb lesz önmagával. A lelki élet kezdetén
az első megtérés után, mikor a nagy bűnöket már elhagyta, alig talál gyónnivalót. Később, mikor kezdi
megismerni a lelki élet titkait, egyre több hibát fedez
fel magában. De nem azért van ez, mert rosszabbak
lettek! Sőt, ez lehet annak jele is, hogy jobbak lettek,
amikre előbb nem is figyeltek, azt most meglátják.
Azelőtt a nagy bűnökkel is könnyelműen játszottak,
most kis gyarlóság is bántja lelküket. Az elsőáldozó
fehér fátyoláról lefúj juk a legapróbb koromszemecskét is, de a kéményseprő ruháján egy marék korom
sem lábzik meg.
A lelki haladás útja éppen 'az, hogy egyre tisztábban lássuk és egyre mélyebben átérezzűk, mílyen
haszontalanok vagyunk. Isten országának útja először
lefelé vezet, az őnlenézésbe, az őnmegvetésbe, végül
az énünknek teljes megsemmisülésébe. Aki magát így
megalázza, azt Isten majd felmagasztalja.
27. Egy Istent keresönek Istenre találása.

VIII. 26Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Készülj cselekedethez és menj délirányban arra
az elhagyott útra, mely Jeruzsálemből Gázába visz
le. Fülöp nem kérdezte, miért, minek, a kegyelem
szavára azonnal tettel felelt. 21Felkészült tehát és
útrakelt a bizonytalan sors elé, az ismeretlen táj ra.
Ugyanakkor egy etióp férfiú, az etiópok kandakéjának, azaz királynőjének hatalmas udvari tisztje
és mint kamarása, minden kincsének kezelője,
Jeruzsálemben járt imádkozni, mert zsidó vallásra
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tért pogány volt ö maga is. 28Most visszatérőben
kocsiján ülve, az akkori szokás szerint hangosan
olvasgat ta lzaiás prófétát. 29Ekkor a Lélek így szólt
Fülöphöz: Menj oda és szegődjél ahhoz akocsihoz.
8°FüJöp odasietett és hallotta, hogy az idegen lzaiás
prófétát olvassa. Mivel tudta, hogy milyen nehéz
azt valakinek magától, megfelelő magyarázat nélkül megérteni, megkérdezte tőle: Mit gondolsz,
érted is, amit olvasol? 81 Ez alázatosan elismerte
elégtelen tudását és így felelt: Hogyan érthetném,
ha nincs, aki megmagyarázza nekem? Megkérte ezután Fülöpöt, hogy ha meg tudja magyarázni, akkor
szálljon fel és üljön mellé]e. 32Az Irás helye pedig,
melyet olvasott, ez az izaiási jövendölés volt "Jahve
szolgájáról" :
Úgy vitték a megölésre, mint a juhot
S ahogya bárány megnémul nyírója előtt,
Akként nem nyitotta fel száját.
88Megaláztatásában végződik be rajta az ítélet.
Ki számlálja el az ő tiemzetséqét,
Mert az ő élete elvétetik a földről.
"Btte az udvari tiszt megkérdezte Fülöptől: Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Magamagáról vagy
valaki másról? 3sFülöp most komolyan, szent átérzéssel megnyitotta ajkát. Kiindult ebből az Írásból
és ennek alapján hirdette neki Jézust, az egész
Szentírás középpontját. "Amínt igy tovább haladtak, útközben valami vízhez érkeztek, Beth surnál,
a Jeruzsálemtől Hebron felé vezető úton. Az udvari
tiszt így szólt: Nézd, itt van víz! Mi gátol abban,
hogy megkeresztelkedjem? 31Fülöp erre azt mondotta: Ha teljes szívedbál hiszel, semmi. Az pedig
felelt és ünnepélyesen kijelentette: Hiszem, hogy
Jézus Krisztus az Isten Fia. 3SMegállították a kocsit
és mindketten, az udvari tiszt és Fülöp bementek
a vízbe és ott Fülöp megkeresztelte őt.
39 Amint pedig feljöttek a vízből, az Úr Lelke
elragadta megint FüJöpöt. Az udvari tiszt nem látta
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öt többé, de örvendezve tovább folytatta útját.
40pülöp meg elkerült Azotusba. Ott is körüljárt és
hirdette az evangéliumot, míg a tengerparton a
fényes palotákkal ékes Cezateába nem jutott, ahol
később

ismét találkozunk vele.
a) Fülöp készséges eszköze volt az Úrnak. Nem
vetette fel a kérdést, amit a kícsínyeskedök, az emberi
módon gondolkodók oly sokszor felveinek a multtal,
jelennel és jövővel szemben: Miért? Az Isten talán
ezt az egyet nem tűrí, Azt akarja, hogy teljes bizalommallegyünk vezetése iránt. Olyan bizalommal, mint az
a vak, aki déli forgalom idején a Nemzeti Színháznál
kísérőj ébe kapaszkodva átmegy a Rákóczi-út másik
oldalára. Hallja az autók tü1kölését, a villamos csilingelését, de nem fél, nem kételkedik. Talán egy-egy
pillanatra iobban belesímul vezetője karjába, talán
valami hirtelen zajra jobban megszorítja, de azért
megy tovább, mert feltétlenül megbízik vezetőjében.
Isten azt akarja, hogy így adjuk át magunkat neki és
igy menjünk életútunkon.
Legyünk a Szentlélek kegyelmi indításának készséges eszközei. Tudnunk kell ugyanís, hogy Istennek
nincs szűksége ránk. Ha nem állunk készségesen az ő
rendelkezésére, azt mondja nekünk is, amit az Apokalipszis püspökének: Elmozdítom gyertyatartódat és
teszek helyette mást. Nincs nélkülözhetetlen ember.
Esetleg egy nehezen pótolhatónak helyét két-három
ember fogja betölteni, - de ha nincs ember, Isten a
kövekből is támaszt fiakat.
];:s nem szabad halogatni. Ha van valami, ami
segitséget adhat és egyúttal öntudatot is, az oa következő gondolat: Jó nekem Isten eszközének lennem.
Madách Luciférje nem így gondolkodik; ö azt kiáltja:
Ilyen könnyen nem dobsz el magadtól, mint hitvány
eszközt. Csakhogy ő nem tudja, hogy Isten előtt nincs
hitvány és hasznavehetetlen eszköz. Láttam valahol
Munkácsy Mihálynak egy elkopott ecset jét, üvegszekrényben gondosan őrizték Elköphatok és elhasználód102

hatok az Isten szolgálatában, akár mint aranygyertyatartó az oltáron, vagy felmosórongyként az ő
házában. Vajjon nincs mind a kettőre szűkség? És ha
kellek Istennek, akkor nem mindegy, hogyan használ
el? Nem egyedül az a fontos, hogy az ő szolgálatában
és érte kopjarn el? Mert ha ő használt el, akkor égi
"vitrinjébe" fog tenni.
b) Ebben a részben egy "biblia-óra" van leírva.
Ez már a második az újszövetségben. Az elsőt maga
az Úr tartotta az emmauszi tanítványoknak. Ugyanazt
teszi Fülöp, amit ez a könyv is akar. Veszi az Irást és
elmondja, hogyan teljesedett az ószövetségi jövendölés az újszövetségben. A kamarás is azt érzi, amit az
emmauszi tanítványok, és amit nekünk is kell éreznünk: Nemde lángolt a szívünk, míkor az Irásokat
fejtegette.
Fülöp isteni megbízással és apostoli tekintéllye!
magyarázza a Szeritírás nehéz helyét, és így vezeti
Isten útjára a kamarást. Ha DÚ is ezen az úton akarunk jámi és Istenhez akarunk eljutni, nekünk is kell
olvasnunk az Irást és hallgatnunk annak magvarázatát. Oly sok minden iránt érdeklődünk, vajjon miért
nem visz legalább a kiváncsiság el az Irás olvasására?
Tanult magyar ember restelkednék, ha nem ismern é
Arany Toldiját. Petőfi János vitézét, Madách Ember
tragédiáját stb., stb. De tanult krisztusi ember is tud
úgy élni, hogy nem szégyenli, ha nem ismeri, mondjuk
az efezusi levelet, és soha nem olvasta, mondjuk, a
Jelenések könyvét.
Elísmerem: a Szentírás nem könnyű olvasmány.
Annak olvasásánál nem szabad magunkra hagyatkoznunk. Kell, aki magyarázza. Tanácsom mégis az: Ha
magunk olvassuk s valamit nem 'értünk, írjunk a lap
szélére egy kérdőjelet s ekkor ne is kutassunk tovább,
hanem folytassuk az olvasást. Esetleg tíz oldallal odébb
megtaláljuk magunk is a feleletet, - vagy amikor
harmadszor-negyedszer olvassuk újra az egész Irást,
akkor kapjuk meg a megértést, - vagy Isten máshonnan ad feleletet.
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ej Ha valakinek Ieltűnnék, hogy látszatra ilyen
"könnyeimüen" keresztel Fülöp, annak meg kellene
gondolnia, hogyakamarásnak már kellett Jézusról
hallania Jeruzsálemben és valószinűleg ismert ott
Krisztus-követőketis. Csak arra nem döbbent még rá,
hogy ime, a jövendölés teljesedett be, a remény vált
valősággá, De ebben a pillanatban Jézus Krisztus
személvén keresztül egyszerre világos lett előtte, amit
az ószövetségből már régebben ismert. Megkapta egyszerre a teljes hit kegyelmét. Különben rá is elmondhatjuk azokat a szavakat, amiket Krisztus Urunk mondott Péternek az ő vallomása után: Boldog vagy te,
kamarás, mert nem a test és vér mondatta ezt veled,
hanem az Atya világosította meg elmédet, ki az égben
vagyon.
d j Krísztus nyomán az ember lelkét mindíg
öröm tölti el. Fülöp is" meg a kamarás is örömmel
hagyják el egymást.
A kamarás szívében a hosszú keresés után lsten
megtalálásának öröme van. Mily magabízöan ír Lessing és mennyire nem ismeri a megtalálás örömét,
amikor azt mondja: Hogyha választaní lehetne az igazság keres-ése és az igazság bírása között, ő inkább a
keresést kívánja magának és a megtalálast átadja
másnak. Nincs igaza, mert a földön az egyetlen igazi
öröm a tiszta igazságnak: Istennek megtalálása. És
ez elérhető, mert Isten maga minden hozzáfordulóhoz
odamegy. Sokszor a kereső egyetlen és első lépése
után maga siet hozzá, hogy benső találkozásban összeőlelkezhessenek, az Istent kereső emberi szív és az
emberek között örömét találó isteni Szív.
Az apostol öröme az adás öröme. Aki ezt egyszer megízlelte, nem felejti el soha. Nincs is ízesebb
öröm, mint adni, amint az Úr Jézus maga mondotta:
Jobb adni, mint kapni. Bizony, jobb a lelki kincseket,
a világosságot és meleget, a hitet és jóságot pazar
módon mindenfelé osztogatni, mint önzően magunknak
tartogatni és szopogatní, mint a kisgyermek az édes
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gyökeret. Nem az a legtöbb és legnagyobb, hogy
a magunk kis lelki paradicsomába bezárkózzunk. Nem
az a teljess-ég, ha bennünk megvan a krisztusi élet,
hanem ha kisugároztatjuk, másokkal közöljük lelkűnk
nek istenadta kincseit.
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X. FEJEZET

SZENT PÉTER pARTFOGOLTJA:
KORNELIUS
28. A vihar után.

Az isteni Gondviselés rendes útja az, hogy éjtszakára nappal, télre tavasz, borúra derű következzék, - és hogy a vihar után csend áll jon be.
Az első üldözés elviharzott .az Egyház fölött és
Isten eltüntette a világ színpadáról az első üldözöket.
Pilátus" a gyáva, aki a tömegnek és a Cézárnak akart
tetszeni és annak barátja akart maradni, éppen cézári
parancsra száműzetésbe kerűl. Utána Vitelius következett a helytartőságban. Ö nem alkudozott a zsidókkal, letette főpapi székéből Kaifást, ez lett a másik
bűnös vége. Az Úr szenvedésének harmadik tanúja, a
Krísztust gyűlölő Heródes, Keresztelő Szent János
gyilkosa, elment Rómába paráznaságának társával,
Herodiással. Ott azonban kigúnyolták, megvetették.
lenézték. Végül is el kellett menniök a távoli
Galileába. Igy tűntek el a vezetők. A tömeg azonban
csak lapult, és valahol a lelkek mélyén tovább izzott
a gyűlölet. Valahogyan az átöröklés titkos útain megmaradt továbbra is, de egyelőre csend volt.
IX. (1-30. versig l. a következő kötetet. mely
az Apostolok cselekedeteinek Pál aktáit adja.)
81Az Egyház ekkor az első zavarok és üldözések lecsillapodtával egész Judeában és GaliJeában
és Szamáriában békében élt. Az Úr félelmében járva
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gyarapodott és a Szetulélek megerősítése számban
is nővelte.
32Történt pedig e közben, hogy Péter primátu-

sát, elsőbbségét gyakorolva és megmutatva, hogy
az Egyház egy és apostoli, mindnyájukat sorrajárta.
Eljutott így azokhoz a Krisztus szakramentumainak
erejében szetüekhez, kik a Jeruzsálemtől Joppéba
vezető út mentén, az egynapi járásra lévő Liddában
laktak.

Ez az első "apostoli vizitáció" egybe volt kötve
a "caritas" gyakorlásával. 33Talált ugyanis ott egy
Éneás nevű embert, aki mint a neve is mutatja,
hellénista zsidó volt, de most Krisztus híve lett. Ez
nyolc év óta inaszakadtan feküdt ágyában. Péter
meglátogatta és 34így szólt hozzá: Éneás! Az Úr
Jézus Krisztus meggyógyít téged. Kelj föl, vesd
meg ágyadat! És azonnal fölkelt a beteg, 35Liddának

és Saronának, a Liddától északra húzódó termékeny
tengerparti síkság sok lakójának szemeláttára, azért
közülük többen megtértek az Úrhoz.
86Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, a neve
Tabita volt. Ez a név görög alakjában Dorkasnak
hangzik és magyarul "gazellát" jelent. Maga volt
a megtestesült jóság és sok alamizsnát adott. Történt pedig ama napokban, hogy megbetegedett és
meghalt. 8'TMiután megmosták, kiterítették a felső
szobában.

Lidda közel volt Joppéhoz, mindössze 15 kilométernyire. 38Mikor a tanítványok meghallották,
hogy Péter ott tartózkodik, két férfit küldtek hozzá

és kérve-kérték, hogy haladék nélkül siessen hozzájuk, velük együtt gyászolni az elhúnytat. "Péte:
erre útrakelt és elment velük.
Mikor megérkezett, felvezették őt a felső szobába. A szegény özvegyek mind körülvették őt és
sírva mutogatta egyik az alsó ruháját, másik a felsőt,
miket Dorkas készített nekik életében. "Péter azonban mindnyájukat kiküldötte. Azután térdreborulva
imádkozott, majd imádságából erőt és bátorságot
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merítve, a holttesthez fordulva így szólt: Tabita!
Kelj föl! Erre az felnyitotta szetnét, meglátta Pétert,
felült. 41Péter meg kezét nyujtotta neki és felsegítette őt. Azután odaszólította a hívőket és az özvegyeket és eléjük állította őt élve. "Bnnek az esetnek híre ment egész Joppéban és sokan hittek az
úrban. 43/gy történt azután, hogy Péter még sok
napon át ottmaradt Joppéban bizonyos Simon nevű
tímárnál.

aj Isten országában első a ezeretet. Ezt tanítja
Szent Péter 'apostol példája. Amikor módja és alkalma
van rá. abban a percben kész tettel és példával is gyakorolni. Kész a betegekhez. a szomorúakhoz elmenni
és részvevő szívvel könnyíteni mások szenvedésén,
baján. Kész bizalommal még csodát is kiimádkozni az
Istentől. hogy Iöltámassza a halottat. Ugyanezt a szeretetet látjuk Tabita életében is. Valóban, Krisztus
iránt való szeretetünket mi sem tudjuk semmi mással
jobban megmutatni, mint hogy követjük az ő parancsát:
Szeressétek egymást... Arról ismernek meg titeket,
hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szerétitek
egymás,t. Szent Péter tanítása. Tabita példája buzdítson minket is arra, hogy ezen az úton járjunk.
bj És mi a jutalom. ha a gyakorlati szeretet útján
járunk? Az. amit Péter mond: Kelj fel.
Kel j fel először te, vergődő. csetlő-botló ember
az új életre. Ne gondold, hogy egyetlen eszköz a
bűnök elhagyására az örökös lelki vizsgálat, sokszor
meddő bánat és kötelességből végzett gyónás. Kell a
szakramentum a súlyos bűnöktől való megtisztuláshoz. de ha hibáidtól is szabadulni akarsz. akkor gyakoroldaz irgalmasság cselekedeteit és elindultál a
tökéletesség égbevezető útján.
ej Kelj föl! Ezt mondja majd egyszer az úr
is míndenkinek, aki a földön a felebaráti szeretetet
tettekkel gyakorolta. Kelj föl a földi életből az örök
'életre, mondia az úr mindazoknak, akik az éhezőnek
ételt, a szomjazónak italt. a mezítelennek ruhát adtak.
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Kelj föl, hangzik majd mindazok felé, akik tudták,
hogy amit a legkisebbnek tettek itt a földön, az úrnak
magának tették. Kelj föl az örök életre, hallják majd
mindnyájan, akik tudták, hogy amikor testvérüket
látták, az Urat látták és amikor a testvért szerették,
az úr iránti szeretetüket bizonyították be.
29. A pogány világ kopogtat.

Az Egyházat Krisztus nem egy kiválasztott nép
számára alapította, hanem az egész világ minden
népét meghívta oda. Bebocsátásért kopogtat már rnost
a pogányság is az Egyház kapuján. Az úr már készíti
csodálatos edényét, aki majd a föld széléig hirdeti
az ő nevét, - de a népek megtérítésére az első lépést
mégsem a népek apostola, Szent Pál teszi meg, hanem
az, akié a primátus a földön, Szent Péter. Ö nyitja
meg az ajtót a pogány világ számára. Sőt ha rnélyebben látunk a dolgokba, akkor el kell ismernünk, hogy
az első lépést az teszi meg, akié mindíg minden primátus: az Isten. Ű szeret előbb és ő küldi elénk kegyelmét.
Az emberé a felelet, a közreműködés a kegyelemmel.
X. "v ol! a tengerpart mellett lévő Cezareában
egy Kornelius nevű férfiú. Annak a híres Kornelius
nemzetségnek volt tagja, vagy legalább is egyik
felszabadított j a, amelyről a római nép történelme
is oly sok szép dolgot jegyzett fel. Itt az itáliainak nevezett zászlóaljnak a századosa volt. "Jámbor volt és
istenfélő férfiú. A pogány sokisten-hittel szakított,
hozzátartozóival és cselédjeivel, egész házanépével
együtt, de maga nem lett zsidóvá. Sok alamizsnát
osztott ki a zsidó nép között és folyton-folyvást
imádkozott az Istenhez, hogy mutassa meg neki a
helyes utat. 3Ez a Kornelius látomásban ugyan, de
nem képzelődésként, hanem éber állapotban, egészen tisztán látta, hogy úgy a délután harmadik
órája táján lsten angyala belépett hozzá és Így
szólt: Kornellust 'Erre ő rátekintett és remegve kérdezte: Mi az, Uram? Kérdésére az Így felelt: Imád110

ságaid és alamizsnáid felszállottak az Isten színe
elé emlékeztetőül és ő meg is emlékezett rólad.
"Azért küldj most férfiakat Joppéba és hivasd ide
azt a Simont, kinek tnellékneve Péter. 6Ez ott lakik
annál a bizonyos Simon timárnál, akinek a háza a
tenger partján van j (ő majd megmondja neked, mit
kell cselekedned). 7Amint a vele beszélő angyal eltávozott, Kornelius azonnal előszóJítotla két szolgáját meg egy istenfélő vitézt alárendeltjei közül.
'Elmondott ezeknek mindent és elküldötte őket
azonnal Joppéba, mely mintegy 50 km távolságra

volt.
a) Az előző tanulságot erősíti meg ez a rész is..
Tabita felkelhetett az életre, mert alamizsnás volt.
Kornelius bízvást kopogtathatott az Egyház ajtaján,
mert szintén imádságos és alamizsnás volt. Minden
imádságos és mínden alamizsnás léleknek mindenkor
nyitva áll az út a kegyelem felé.
b) Csak ezt az utat nem tárja lel előre és teljesen
az Úr. Kornelíusnak is csak annyit mutat meg belőle',
amennyit aznap meg kell tennie. Nekünk is csak egyegy nap hetöltendő feladatát mutatja meg. Azért tesz
így, mert ha elöre látnánk, hogy milyen lesz az út,
amelyen vezetni akar, talán visszariadnánk. Es ha
teljes nagyságában lelkünkre nehezednék a ránkbízott
feladat, összeroppannánk alatta. Ha Thais akkor, amikor még ünnepelt kurtizán volt és selyemben, bársonyban járt-kelt szeptevőinek serege kőzt, előre látta
volna magát a pusztában darócruhában, ápolatlan
hajjal, böjttől beesett arccal, talán soha el nem indult
volna Paínucíushoz. De ő csak azt érezte, hogy mennie
kell és ment, Azután Isten lépésről-lépésre tovább
vitte öt.
c) Isten elvisz az ö útjára még akkor is, ha mí
nem akarunk azon menni. Igy vitte el Jónást az óriási
hal gyomrában Ninivébe és így ragadta meg Habakuk
prófétát üstökénél fogva, hogy odaállítsa, ahol felhasználhatja őt. De nem ez a rendes útja. Nekünk is,
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mint a legtöbb embernek, a feladatunk csak az, a magunk helyén, ahol most vagyunk, álljuk meg helyünket
és teljesítsük a mának kötelességét. Az eszménykép
ugyan az marad, hogy Istent dícsérj ük és magasztaljuk semper et ubique, mindenkor és mindenhol, - de
a gyakorlat jelszava a teret és az időt nagyon lekicsinyíti, amikor ezt állítja elénk: hic et nunc, itt
és most tegyük meg, amit Isten kíván és amennyi
rajtunk áll.
Bátran mondhatjuk, hogy szentté lesz az, aki
míndíg megteszi azt, amit abban a pillanatban tehet.
Nagy és rendkívüli dolgokat csak rendkívüli esetekben kíván az lsten. A szentség rendes útja itt és most
a kicsit is, de hűségesen erőnk szerint teljesíteni.
d] Kornelius példája is mutatja, hogy ha valaki
az Egyházon kívül is él, de keresi őszintén az igazságot, megtalálja azt. Vagy nem mondta-e az úr, hogy
a zsidók közt nem talált olyan hitet, mint a pogány
századosban Kafarnaumban. Milyen nagy volt a kananei asszony bizalma, hogy meg tudta venni Jézus
Krisztus szívét. Már az ószövetségben is a leprás
Námánt meggyógyítja hite. Az úr Jézus pedig a naimi
özvegynek visszaadja gyermekét, pedig ő is kívül volt
a zsinagóga közösségén. Nem szűnt meg ez az erő
azóta se. Példának csak El Arabí életét hozzuk fel,
aki a mohamedánok között misztikus kegyelmeket
kaphatott és szinte szent életet élhetett. Hogy ki tud
minket emelni ez a gondolat esetleg gögös magunkbazárkózottságból és mások lenézéséből ! Hogy tud ez a
gondolat vigasztalást és erőt adni, ha valamely hozzátartozönk hibá ján kívül nem élhet az Egyházban!
30. laten kegyelmének útJa.

X. 9Másnap pedig, miközben ezek a követek
útban voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban fölment imádkozni a ház lapos tetejére. Részben, hogy egyedül lehessen, részben, hogy imádság
közben az égre föltekinthessen. l°Közben megéhezett
és enni akart. De míg ételt készítettek neki, mint112

egy önkívületi állapotba esett és elragadtatás lepte
meg öl.
aj Két különböző helyen, két különböző személy, akik közül egyik a másikról semmit nem tud,
kűlön-kűlön imádkoznak. De Istennek szívében a kettőnek imádsága egymásra talál. Sokszor láthatjuk és
tapasztalhatjuk a szentek egyességének ezt a csodálatos erejét. Lisieux-ben él egy kis fiatal apáca, aki 15
éves korában bezárkózott kolostorába és imádkozik
Krisztus országának terjedéséért. - ugyanakkor Kínában küszkődik Krisztus ügyéért egy misszionárius,
talán már hetek óta, és úgy érzi, hogy hiábavaló minden munkája, mikor egyszerre annak az ismeretlen
apácának az imádsága eredményessé teszi az ő munkáját. Az édesanya Európában imádkozik fiáért, és
a fia Amerikában érzi meg az imádság hatását. Imádkozunk itt elhúnyt kedvesünkért, mert már nem tudjuk
homlokát megsimogatni, lázát csillapítani, verejtékét
lemosni, - és segítjük őt odaát, enyhítjük szenvedését odaát. Mi küzdünk itt a földön ezer bajjal,
nehézséggel, egyéni bajokkal és családi tragédiákkal,
világháború rémével és hazánk sorsáért való aggódással, - és ott fent imádkoznak értünk magyar szentjeink és Szent István el nem rothadó Jobbjával határokat szerez nekünk vissza, Szent László pedig jubileumi évében visszaadja nekünk Nagyvárad ját él
hozzátartozó részekkel és - talán Boldog Margit
szenttéavatásának évében visszakőnyőrgi a teljes határokat.
b} Milyen csodálatos, hogy mindaz, amit itt a
földön összefüggéstelennek látunk, Istenben mind
összefügg. A széthulló részlet benne egységessé válik,
a sok érthetetlen véletlen benne csodálatos gondviseIéssé lesz. A sokszor leverő bukás, elszégyenítö vereség és mínd, amit földi szempontból bajnak látunk,
csak Isten tervének megvalósulása lesz. Isten tervében ugyanis benne van a szép napsütés, a májusi
virágfakadás. a Péter Pál-napi aratás, - de benne
van az árvíz, a villám, a záporeső, a földrengés is.
8 Szunyogh: Szent Péter, Krioztus sziklája
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~1.

tgl oktatás.

X. 11Péter elragadtatásában nyitva látta az eget
és a négy sarkánál fogva összekötözött nagy lepedöt látott, hasonlót egy edényhez, amint lebocsátlatott az égből a földre. 12Mindenféle négylábú földi
állat, csúszómászó és égi madár volt benne. 13 Egy
hang így szólt hozzá: Rajta, Péter, öld és edd! 14De
Péter szenvedélyes és hirtelen természetének megfelelően riadtan így kiáltott fel: Távol legyen tőlem,
Uram, hiszen amit Mózes törvényéből tudok, azt
mindíg megtartottam és sohasem ettem semmi közönségeset és tisztátalant.
Hirtelen fakadt, de szép önvallomás ez. Nem
mondta Péter, hanem őszinte kitörésből, talán azért nem haragudott meg az Úr, mert
15a hang újból, másodszor is szólt hozzá: Amit az
Isten tisztává tett: te ne mondd 'azt tisztátalannak,
sem közönségesnek. Az Úr előtt pedig ezután semmi
étel sem tisztátalan önmagában véve, mert a megváltás kiterjed az anyagi világra is. 16Ez a jelenés
pedig - hogy semmiképen képzelgésnek és tévedésnek ne lehessen tartani háromszor történt,
azután az edény tüstént felragadtatott az égbe.
dicsekvésből

17Mialatt Péter magában azon tünődött, mit
jelentsen ez a látomás, melyet átélt, azonnal jött a
magyarázat is. Ime, a férfiak, kiket Kornelius kűl
dött hozzá, megtudakolták az emberektől Simon
házát. Most tehát megálltak a kapunál és "bekiáltva
kérdezték: Ott szállt-e meg Simon, kinek mellékneve Péter? 19 A látomásról tünődő Péternek pedig
azt mondotta a Lélek: Nézd! Három férfiú keres
téged. 2°Kelj fel tehát, eredj le hozzájuk és menj
el velük, bár még pogányok, de azért habozás nélkül, mert én küldöttem őket.
"Péter tehát lement a férfiakhoz és így szólt:
Ime, én vagyok, akit kerestek! Mi járatban vagytok? 22 Ezek pedig felelték: Kornelius százados, az
igaz és istenfélő férfiú, aki mellett a Cezateában
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lakó egész zsidó nép tanúságot tesz, szetü angyaltól
intést kapott, hogy hivass on téged házába és hallja
tőled az igéket. Szent Péter most értette meg a láto-

más jelentőségét; nem zárkózott el többé a pogányoktól. "Betüvoita tehát a pogány szolgákat és a
katonát és vendégül látta őket.
aj Kezdődik az Egyház történelmének azon
eseménye, mely majdnem az első válsághoz vezetett,
de amelyet a Szentlélek Isten segítségével diadalmasan megállott az Egyház. A probléma az volt most,
hogy a pogányokat is bevegyék-e a megváltottak kő
zősségébe. Ebből fakadt azután a másik kérdés, hogy
vajjon a Krisztus hitére áttért pogányoknak át kell-e
vennlök az ószövetségi törvény határozatait is, vagy
azonnal beléphetnek a krisztusi közősségbe? Az apostolok maguk az ószövetség népéből valók voltak. Természetesnek látszott tehát, ha ragaszkodnak az
ószövetség törvényéhez. De akkor Krisztus tanítása
talán csak mint egy zsidó szekta lett volna ismerőssé
a világbirodalomban, és talán a sok szektához hasonlóan ez is megszűnt volna. A Szeritlélek Isten vezetésével azonban az apostolok a természetes gondolkodás
ellenére is megtalálták a helyes, a természetfölötti
utat.
Jött még sok más válság az Egyház életében.
Nagy Szent Gergely idejében a hanyatló római birodalom és a feltörekvő új germán népek között, majd
a feudalista társadalmi rend bukásával, az új világrend kezdetével és így tovább, egészen napjainkig,
amikor recsegni-ropogni látjuk a kapitalista világberendezkedést és sejtjük az új kollektív világ megszületését. De amint a multban minden válságot
diadalmasan kiállott az Egyház, ebből meríthetünk
reményt és biztatást, hogya jelen válságból is diadalmasan kiemelkedünk.
b] Csodálatos valami az Egyházban az a nagy
univerzalizmus, mely Kornelius befogadásával megindult. Csak nem szabad hinnünk, hogy ez internacioS*
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nalizmus. hanem sokkal inkább fölfoghat juk szupranacionalizmusnak. A dogmatika alaptörvénye, hogya
kegyelem nem rontja le a természetet, hanem felemeli
és megszentelí, áll nemcsak az egyesekre, hanem áll
a nemzetekre is. Mikor Vajk megkeresztelkedik, és
mikor Istvánból Szent István lesz, nem szűnt meg
magyarnak lenni. Benne is, meg a többi magyar szentben is a szakramentumok és a kegyelem nem semmisítették meg a magyar természetet, hanem az égbe
emelték és szentté tették. Megmaradnak ők még az
égben is magyarnak, - de mi, mai magyárok meg
legyünk a földön egész lélekkel krisztusiak, hogy
velük együtt az égbe juthassunk.
ej Péter a lapos tetőn az égre tekintve imádkozik. De valószínű, hogy nemcsak felfelé nézett, hanem
körül is tekintett és látta a tengert. Vajjon látta-e
lelki szemével azokat a hajókat, melyek indulásra
készen állanak, hogy ismeretlen vidékekre, más világrészekre elvigyék azokat, akik majd Krisztus nevét
hirdetik a földkerekség határáig? Vajjon látta-e azokat a hajókat, amelyek befutnak majd a jaffai kikötőbe? Vajjon látta-e a fegyveres keresztesvitézeket kiszállni belőlük és látta-e az olvasót pörgető, imádsággal tovahaladó zarándokcsapatokat? Lehet, hogy látta,
- de valószínű, hogy nem. És mégis, Isten az ő mai
munkáját mind ennek kezdetéül szánta. De csodálatos
is az Isten ereje, mikor jelentéktelennek látszó kezdetböl tud teremteni ily hatalmas kifej lődést I
32. Aki keres. talál.

X. 28Másnap pedig fölkelvén, Péter elindult
velük. Néhányan - számszerint hatan - a joppei
testvérek közül elkísérték őt. 24A rákövetkező napon
- tehát Kornelius látomását követő negyedik napon - azután beértek Cezareába. Talán a kísérők
egyike előre sietett bejelenteni Péter jövetelét, mert
Korneltus már várta őket. Egybehívta azokat a rokonait és bizalmas barátait, kik vele együtt éhezték
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és szomjúhozták az igazságot, és kiket Kornelius
részesíteni akart a várható kielégülésben. Mily szép
összejövetel ez!
És történt, hogy "xunikot Péter az előudvarba
belépett, Kornelius, a százados, elébe ment a halásznak és keleti szokás szerint lábaihoz borulva imádta. "Péter meghökkent és sietve felemelte őt. Nem
úgy tett, mint Jézus, aki sohasem utasította vissza
az Istenként való tiszteletnek ilyen megnyilatkozását. Természetes egyszerűséggel és közvetlenséggel
ezt mondta: Kelj fel, én magam is ember vagyok.
27Azután pár szót váltva vele, beljebb került. 28Sokakat talált ott egybegyűlve, ezeknek mondotta:
Tudjátok jól, mennyire tiltott zsidó férfiúnak
idegenhez csatlakoznia vagy hozzájuk közelednie.
De Isten megmutatta nekem, hogy senkit sem szabad közönséges vagy tisztátalan embernek tartani.
29Azért ellenkezés nélkül eljöttem a meghívásra.
Kérdem tehát, hogy a saját ajkatokról halljam, mi
okból hívtatok engem?
8°Kornélius erre katonához illően, világosan,
nyiltan, határozottan felelt: Éppen négy nappal ezelőtt ebben az órában imádkoztam házamban és
íme, egy férfiú állt elém, fehér ruhában 81és azt
mondotta: "Kornélius! Imádságodat lsten meghallgatta és alamizsnáidról megemlékezett. 82Küldj
azért embereket Joppéba és hivasd el azt a Simont,
akit Péternek is hívnak. Szállása Simon timár házában van, a tenger partján." "Nvomban hozzád kűl
döttem tehát; - és te nagy jót tettél velem, mert
nagyon jól cselekedted, hogy eljöttél. Ime, most
mindnyájan itt vagyunk előtted, hogy meghallgassuk mindazt, amit az Or neked és általad nekünk
parancsolt.
84Péter ekkor megnyitván ajkát, ezeket mondotta:
"Valóban a két látomásból most magam is
tudom és világosan megtapasztalom, hogy az
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Isten nem személyválogató. "Bllenkezőleq,
kedves előtte bármely nemzetbeli, ki féli őt és
igazságot cselekszik.
Az Ige szerint, akit "Lsten elküldött először
Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett
Jézus Krisztus által, aki Isten az Istentől, vilá-

gosság a világosságtól, igaz Isten az igaz Istentől, a mindenség Ura.
37Ti is, amint az értem küldött szolgáktól
megtudtam, ismeritek, mi történt egész Judeában, miután megkezdődött a megváltás müve
Galileában, a Jánostól hirdetett vízbemerítés
után. Tudjátok tudniillik, 38hogy mint kente fel
az Atyaisten Szetülélekkel és erővel a Názáretből

való Jézust, hogy ő mint járt körül, jót
cselekedvén. Meggyógyította mindazokat, kiken az ördög hatalmat vett, mert az Isten voll
ővele és ő az Isten volt. De ti erről csak hallomásból tudtok, "mi pedig szem- és fültantii
vagyunk mituiannak, amit a zsidók országában
és Jeruzsálemben cselekedett.
Jézust megölték. Poncius Pilátus alatt felfeszítették a keresztre, meghalt és el is temették. 4°De Isten harmadnapra feltámasztotta őt
és megadta neki, hogy megjelenjék 4l nem
ugyan az egész népnek, hanem az Isten állal
előre kijelölt tanúknak, mitiekiuik, akik ettünk
és ittunk ővele, minekutána halottaiból feltámadott.
.
42Mielőtt pedig a mennybe ment, meg is
parancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek
és bizonyítsuk, hogy ő az, kit az Isten az élők
és a holtak bírájává tett, mert ott ül az Atya-

isten jobbja felől és onnan jön el majd ítélni
eleveneket és holtakat. 43Róla tanúbizonyságot
tesznek a próféták is mind, kikről már ti is
hallottatok, hogy mindenki megnyeri a bűnök
bocsánatát, az
hisz benne."
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neve és hatalma által, aki csak

aj Mennyi mindent tanulhatunk Korneliustóll
Példaképe lehet az igazi katolikus férfinak, családapának, laikus apostolnak.
Milyen jó volna újra családi, házi összejöveteleket tartani! Mennyi jó fakadna ezekből, ha a ma
divatos "zsúrok" helyett igazi "agapék" lennének.
Rómában az előkelő patríciának, Paulának a háza igy
lesz a krisztusi élet középpontja. ahová egy Szent
Jeromos is szívesen eljár és jól érzi magát. A régi
francia bencések, a maurinusok, először maguk közt
tartanak vasárnap délutánonként könnyebb megbeszéléseket; mindenkí elmondta, mi érdekeset olvasott azon
a héten, milyen eredményre jutott el stb.: azután vendégeket is belevontak ebbe a "vecsernye utáni beszélgetésbe"; végül már Párizsnak minden jelentős férfia,
az összes akadémikusok odajártak. Istenhez közelebb
segítő eszmecserére. Ilyen vendégköre volt Bécsben
GalIitzin hercegnőnek és ugyanilyen híresek lettek
Kraliknak, az osztrákok költőjének "Dienstagabend"jei. Tudok Budapesten is ilyen összejövetelekről, és
tudom, hogy mennyi megtérest eredményeztek már
ezek az összejövetelek.
b] A patrícius százados előkelően, díszes egyenruhájában áll a várva-várt vendég elé. Belép most egy
egyszerü ruhájú öreg ember. Arcát átjárja ugyan a
lélek, de meglátszanak rajta ahalászember érdesebb vonásai. Porosan, fáradtan érkezik meg, de Kornelius nem nézi a kűlsöt, leborul előtte. Próbáljuk
meg, - de nagyon-nagyon igyekezzünk rajtal - hogy
meglássuk az Egyházban és az egyháziakon a lelket,
és ne akadjunk fenn a külsön. Talán segít ebben, ha
a következő négy képet élénken elképzeljük magunk
előtt:

Szent Péter megindul az ostiai kikötőből Róma
felé. Ott megy a Via Appián, gyalogosan. Most is fáradt, most is poros, most is törődött. De kész mindent
elviselni Jézusért.
Freisiagi Ottó kíséretével együtt Magyarország-

119

ra jön. Maga is lovon ült, páncélba öltözött, fegyvert
hordozott. Mai ember hűbérúrnak nézné, de kora
nemcsak így tekintett rá: a püspököt is látta benne.
A francia király udvarában díszes fogadtatásra
bevonul Richelieu bíboros a király elé. Az ő fején is
paróka van, és hosszú bíboruszályát külön szolgák
viszik utána. Mint valamely birodalmi hercegé, olyan
a megjelenése: de püspök isI
A negyedik megtörtént eset. Kiállhatatlan amerikai melegben beállított a newyorki érseki hivatalba
egy magyar pap és jurisdictiót kért. Ingujjban fogadja
valaki és az íróasztalnál kiállítja mindjárt a meghatalmazást. A magyar pap csodálkozva olvassa az aláirást: Hayes bíboros-érsek.
Mily más a külső míndegyík esetben, és mégis,
ha a külsőn át tudunk hatolni, meglátjuk a lényeget,
hogy Isten küldötte, az Egyház szolgája míndegvík.
c) Meg kellene tanulnunk minden prédikáeiét és
tanítást Kornélius lelkületével hallgatni. Azaz, nemcsak hallgatni, hanem meghallgatni, amit az Isten
szelgájának parancsol, és szolgája által nekünk parancsol. Ne mondjuk azt, hogy ami papunk nem tud
prédikálni. Elismerem, gyönyörködni nem lehet minden szentbeszédben, de állítom, hogy tanulni, azt
míndíg lehet. Először tehát ne keressük a gyönyörködést, hanem a tanulást. Azután pedig ne válogassunk,
és főképen ne kritizáljunk. Lehet akármilyen gyönge
szónok egy pap, de Isten míndíg tud az ilyennek szavában is nekünk valamit üzenni. Híres szónok beszédére talán azért mennek sokan, hogy gyönyörködjenek
a szónok külsejében, zengő orgánumában. nemes mozdulataiban, de nem mennek Isten szaváért, a lelki
kenyérért. Lehet ugyan, hogy fekete és száraz az a
kenyér, amit a gyengébb szónoki tehetségű pap nyujt
nekünk, de ha Egyházunkat szeretnők, azt mondanók
mi is: Jobb nekünk a fekete kenyér itt, Egyházanyánk
templomában, mint kint a világban: színházban, koncerten, szalonokban a fehér kenyér vagy mazsolás
kalács.
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33. trtsUak meg másokat.

X. 44Még Péter beszélt, mikor már a Szentlélek
ugyanolyan módon, mint nemrég pünkösd napján
a zsidókra, most leszállt mindazokra a pogányokra
is, kik Péter ajkáról az igét hallgatták. 45 Azok a zsidókból lett hívek, kik Péterrel együtt jöttek oda,
elcsodálkoztak ezen, hogya Szentlélek malasztja
kiöntetett a pogányokra is, a nélkül, hogy előbb felvétettek volna a zsidóságba. 46Hallották ugyanis
most őket az előbb nem is ismert zsidó nyelven
beszélni és magasztalni Istent.
4TEkkor Péter mondotta, mintegy tőlük is megkérdezve: Vajjon megtagadhatja-e valaki, hogy
ezek meg ne kereszteltessenek, akik vágyukkal már
éppúgy elnyerték a Szentlelket, mint mi? 4sElren·
delte tehát, hogy kereszteljék meg őket az Úr Jézus
Krisztus nevében. Ekkor megkért ék
náluk néhány napig.

őt,

maradjon

aj Mások megértésére segíthet el minket, ha erről
az eseményről elmélkedünk. Nekünk, katolikusoknak
egyetemesen gondolkodóknak kellene lennünk, de sokszor vagyunk szükkeblüek. Mint ahogy egykor a korlátolt látókörü magyárok hirdették: Extra Hungariarn
non est vita, - ugyanúgy voltak, akik nagyon szűk
értelemben fogták fel ezt a tanítást: Extra Ecclesiam
non est salus.
Mennyivel máskép látta Szent Pál a pogány
világ nagy bölcseit, mikor azt mondotta róluk is, hogy
ők "Krisztushoz vezető pedagógusai" az embereknek.
Sokrates, Platon, Aristoteles a tiszta Isten-fogalom
megértését segítették elö bölcselkedésükkel. Sophokles Antigone-ja szinte krisztusi szavakat mond, mikor
azt hirdeti, együttszeretésre és nem együttgyülölésre
születtünk. Abrahám kortársa, Hammurabi arra a köoszlopra, melyet most Párizsban őriznék, törvényeket
ír, hasonlókat ahhoz, amiket Isten Mózes által hirdetett. Természetes eszével mily szép erkölcsi oktatást
ad Kínában Konfucse és Laocse. Szent Agostonnal el121

mondhatjuk mi is csodálkozva az ilyenekről: Mekkora
lépések és mily kár, hogy határainkon kívül járnak!
[Quantus passus, sed extra gressus!)
b) Ma divat az embereket és nemzeteket osztályozni: felsőbbrendű, alsóbbrendű fajokra elkülöníteni.
Az evangélium tanulsága: elismerni minden értéket
minden nemzetben, minden fajban és tninden emberben. Igazságosan egy nemzet sem hirdetheti magáról,
hogy ő fölötte áll az összes többinek. Mégis, ha van
nép, mely már kisgyermek kortól bele akarja vésni
tagjainak gondolkodásába ezt a másokat lenéző nézetet, kitermelheti a nemzet tagjaiban a túlzott öntudatot, de megszerettetní magát ezzel soha nem tudja.
Felvethetjük ·a kérdést: vajjon milyen alapon
veti meg az amerikai polgár a fekete színű embertestvéreket? Lehet, hogy van a feketék között iszákos,
gyilkos, szerencsétlen bűnös, de a jenkik között is van
gyermekrablő, gangsztervezér. Vagy az európai ember
milyen jogon nézheti le az ázsiait. mert bőrének színe
más? Vilmos császár dobta be az európai köztudatba
a "sárga veszedelem" gondolatát, - pedig ha egyszer
a sárga fa j megtér, talán annyi szentet fog az égnek
adni, amennyit a fehér faj nem tudott.
Csak két példát hozunk fel. Annam-ban trappista
kolostor létesült. Szent Benedek Reguláját ők követik a legbetübb szerint, és európai fogalmak szerint
a karthauziakkal együtt ök élik a legszigorúbb szerzetesi életet. De az annamiak csak mosolyogtak azon,
hogy ezt az életet szígorúnak nevezik, mert azt mondták: Hiszen mi eddig is így éltünk. Ott az általános,
ami nálunk csak egyes kiválasztottak életmódja. Mi
lesz, ha ma jd a krisztusi kegyelem ezt az értékes,
fegyelmezett s önmegtagadó természetet még felemeli
és megezenteli ?
Más példa lehet a nagasaki keresztények esete.
Évszázadokon keresztül katolikus pap nem teheti lábát
Japán földjére. Krisztus híveinek nem marad több
szentségűk, mint a házasság és a keresztség szent122

sége, mert ezeket világiak kiszolgáltathatják. Misére
nem mehettek, prédikáelót nem hallgathattak. iskolá-

ban a katolikus hitet nem tanulhatták, - és mégis,
amikor háromszáz év mulva katolikus pap kerül közéjük, ők kérdezik ki előbb a papot, hogy meggyőződje
nek, valóban az igaz katolikus hit küldöttje került-e
hozzájuk. Találunk-e az állhatatosságra ilyen példát
a bőr színére olyan büszke tisztafajúak között?

ej Altalában elmondhatjuk, hogy ahol az ember
lelke, .ez a természeténél fogva krisztusi lélek, ez az
"anima naturaliter christiana" mentől közelebb jut az
Istenhez, annál szebbet, tisztábbat, léleknek emelkedést adót tudott alkotni. Összegyüjtöttem a világ leg·
szebb imádságait, nemcsak a krisztusi hívökét. hanem a
pogányokét is, mert nagyon sok mély érzésűt és igazán
Istenhez ernelőt találtam közöttük is. Hallgattam vallásos énekeket és mondhatom, hogy az indiánok naphimnusza vagy a zsidók bánattal teli Kol nidre-je és
a többiek is olyanok, hogya katolikus ember is szívéhez közelállónak érezheti. És ez így is van. Isten a
Nap, az emberek pedig a feléje törő sugarak. És amint
a sugarak a középpont felé közeledve egymáshoz is
közelednek, ugyanígy az emberek is bárhol őszintén
keresik az Istent, ha eljutnak közelebb ahhoz, akit
keresnek, akkor egymáshoz is közelednek.
Ha valaki szeretné megtudni. hogy milyen közel
jutott el Istenhez, akkor úgy kell tennie, mint ahogy
az ember egy folyónak a szélességét akarja megállapítani. A másik oldalra nem mehet át, de a maga oldalán megmérhet egy távolságot, abból és a szögekből
azután kiszámíthatja a folyó szélességét. Istentől is
átmérhetetlen köz választ el minket, de ha megnézzük, milyen távolságban vagyunk az emberektől, ebből
következtethetünk, milyen távolságra vagyunk Istentől. Egyetlenegy biztos jele van annak, hogy őszintén
keressük az Istent és az ő Szíve felé közeledünk valóban, és ez a jel: embertársaink irént való szeretet.
123

34. Az Isteni biztositék.

XI. "Az otthon maradt apostolok és a judeai
krisztusi testvérek meghallották, hogy pogányok is
befogadták az Isten igéjét. 2Mikor tehát Péter feljött Jeruzsálembe, a körülmetélésből való fajtiszta
zsidók kikeltek ellene "és kérdőre vonták: Hogy
mehettél el a körülmetéletlen pogány férfiakhoz és
mint ehettél velük?1
"Péter azonban az esemény fontosságának tudatában elkezdte és előadta nekik sorjában, ami
történt, hogy ők is hajoljanak meg az isteni tények
előtt.

"Joppe városában voltam és imádkoztam, tnikor lelkem elragadtatásában látomásom támadt.
Valami edényféle ereszkedett Ie, olyan volt, mint
a négy sarkánál összefogott nagy lepedő. Ez lebo
csáttatott az égből úgy, hogy egészen hozzám ért.
6Mikor beletekintettem és megvizsgáltam, négylábú
földi állatokat és vadakat, csúszómászókat és égi
szárnyasokat láttam. "Szozatot is hallottam és az
felszólított: Kelj föl, Péter, öld és eddI "Bn azonban
így feleltem: Semmiképen sem tehetem ezt, Uram,
mert eddig közönséges, vagy tisztátalan sohasem
jutott a számba. "Brte a szózat az égből másodszor
megszólalt: Amit az Isten tisztává tett, te ne mondd
közönségesnek. lOEz pedig háromízben történt és
utána az egész újból visszavétetett az égbe.
llDe íme, nyomban három férfiú jelent meg
abban a házban, amelyben voltam. Cezareából küldték őket hozzám. 12Ekkor a Lélek azt súgta nekem,
hogy minden habozás nélkül menjek velük. Ez a
hat testvér is velem tartott, akik most ide is elkisér-

tek és tanúskodhatnak mindenről, ami történt. Betértünk a minket meghívó férfiú házába. 18Ö pedig
elbeszélte nekünk, hogy és mint látott egy angyalt
belépni házába és mint hallotta hozzá szólni: Küldj
embereket Joppéba és hivasd el Simont, kinek
tnellékneve Péter. 14Ö hirdet majd neked igéket,
melyek által üdvözülsz te és egész házad.
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15 Amint pedig szálani kezdett em, a Szetitlélek
leszállt reájuk, tnikétü mireánk is leszállt kezdetben. 16Ekkor megemlékeztem az Úr szaváról, melylyel mondotta: János vízben merített meg ugyan, de
ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. 17Ha tehát
az Isten ugyanazt az ajándékot adja meg nekik,
mint nekünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban,
ki vagyok én, parányi ember, hogy útjába állhattam
volna az Istennek és meg ne kereszteljem azokat,

akik a jelek szerint nyilván kedvesek voltak előtte.
18Mikor ezeket meghallották a zsidókból lett
Krisztus-hívők, megnyugodtak és magasztalták az
Istent, mondván: E szerint tehát a pogányoknak is
megadta az lsten a bünbánatot, hogy általa eljuthassanak az életre!

aj Csodálatos az a gondoskodás, mellyel az
Isten nyilván meg akarta mutatni, hogy minden tévedés és csalódás ki van zárva. Sem Péter, sem Kornélius látomásáról nem mondhatja senki, hogy az hallucináció csupán, vagy vízió, tehát a felajzott idegzet
játéka. Kétoldalú biztosítást is ad az Úr, mert két
helyen, két különböző ember részesül látomásban,
hogy amikor összekerülnek majd, maguk is átlássák,
meg mi is biztosak lehessünk róla, hogy ez valóban
Isten műve.
Meg fog ez ísmétlödni mégegyszer, hamarosan,
amikor az Úr elküldi Sault Ananiáshoz, Ananiást
pedig Saulhoz. Ezekután elmondhatjuk, hogy amit itt
olvasunk, az valóban történeti esemény, mert nemcsak
a történelmi kritika eszközeivel állapíthatjuk meg a
szerzö igazmondását, hanem maga az Isten bizonyítja
be, hogy hitünk annál rendíthetetlenebb legyen.
b] Szent Péter újra megtanít minket, hogyan kell
bánni az emberekkel. Ö, aki egyébként olyan szenvedélyes volt, amíg Jézussal együtt járt, most a szenvedélynek nyoma nélkül, egyszerűen elmondja a történteket, és vita helyett a tényekkel akar meggyőzni. De
mi talán azért vitatkozunk annyit és annyiszor, mert
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a szavak erejével akarjuk a tények hiányát elpalástolni!
c) Kornéliusról az Irás nem mond többet. Az
ősi hagyomány szerint később Cezarea püspöke lett
és vértanú halállal jutott el az örök életbe. De nem is
fontos az életének többi részlete. Hivatása az volt,
hogy elsőnek kopogjon az Egyház ajtaján és elsőnek
nyerjen oda bebocsátást a pogányok közül. A kopogtatót is, meg a bebocsátót is más váltja fel hamarosan,
mert nemsokára az Apostolok Cselekedetei is Szent
Pál útjait írja le és az ő tetteiről emlékezik meg.
35. Az elséS "krisztuslak".

XI. 19 Azok a névtelen világi hívek, a földön
ismeretlenül maradt apostolok pedig, kik István vértanúsága idején kitört' üldözés elől elszéledtek. a
part mentén felfelé hajózva eljutottak Feniciáig,
sőt egyesek egészen Ciprusig. Ismét mások Szíriában elértek Antiochiáig, de nem hirdették az igét
senki másnak, csak a zsidóknak.
20Akadt azonban közöttük egynéhány ciprusi
és cirenei férfiú, akik eljutva Antiochiába, - bizo-

nyára Kornélius felvételén felbuzdulva - a pogányokhoz is szólottak és a görögöknek is hirdették
az Úr Jézust. 21 Az Úr áldó kezét kiterjesztette rájuk,
mutatja az a tény, hogy a pogányból lett Krisztushívők nagyszámban tértek meg az Úrhoz.
22Hírük eljutott a jeruzsálemi egyház fűlébe is,
azért elkűldiék. Barnabást Antiochiába. 23Mikor ő
ideérkezett és meglátta, hogy az Isten malasztja oly
hathatósan működött az újonnan megtértek életmódjában, nagyon megörűlt. Lelkesen intette mindnyájukat, hogy sziviik eltökélése mellett maradjanak meg az Úrban. Barnabás tehát nem ütközött meg

a pogányok befogadásán és nem támasztott nekik
nehézséget, Hmert derék férfiú volt, telve Szetitlélekkel és hittel. És nagyszámú sokaság állt az
Úrhoz.
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(25-30. verseket és magyarázatokat Szent Pál cselekedetei közt közöljük.]

aj Jeruzsálem után Antiochiában alakul meg az
krisztusi egyházközség. Itt nevezik először Krisztus híveit christianusoknak: azaz "krisztusiaknak". De
ez itt ekkor gúnynév volt: a pogányok illették ezzel a
Krisztus-hívőket. Ám hamarosan maguk a hívők is átvették, mert Antiochiai Ignác emlegeti először a
"christianismos"-t: ez volt Krisztus vallásának a névadása. Hiszen eddig névtelenek voltak, most pedig
megkapták a legszebb nevet. Ha nemesi családok sarjadékai büszkék az ősi névre s igyekeznek méltók
·lenni annak viselésére, akkor mi, krisztusiak kifejezhetetlenül több jogon lehetünk öntudatosabbak, és úgy
kellene míndíg élnünk, hogy erre a névre soha szégyent ne hozzunk.
első

bJ Az apostolok híveiket még nem szólították
christianusoknak, krisztusiaknak, hanem egyszerűen
szeniehnek nevezték őket. Igen, így nevezi az Apostol
azokat, akikről tudjuk, hogy hibákat követtek el, hogy
gyarlók voltak. Mégis így szólítja őket, mert nagyon
jól tudja, milyen nagy kegyelem az, amit éppen ő oszt
ki nékik. Tudta az Apostol, hogy ezek a gyarló hívők
valóban szentek, de a szakramentumok erejében,
Krisztus kegyelméből.
Járjon át mindnyájunkat ez a tudat, hogy amint
a szentmisében az a csepp víz, amit a borhoz vegyítenek, egészen eltünik a kehelyben és Krisztus vére lesz,
úgy mi is a szakramentumokban Krisztussal egyesülve
elveszítjük benne hibáinkat és gyarlóságainkat és
Krisztusban,Krisztussal, Krisztus által szentek lettünk.
Akiket ma szenteknek nevez a katolikus köztudat, tehát az oltárra emelt szenteket hasonIíthatjuk
a csillagos égbolt önfényü csillagaihoz. Mi pedig olyanok vagyunk, mint azok a csillagok, melyek fényüket
máshonnan kapják. Ha a földet közelről nézzük, sáros,
könnyes, véres sötétségnek láthatjuk. De ha valahon127

nan egy állócsillagról tekinthetnénk rá, a nap fényében a földet is csillagnak láthatnánk. Mi gyarló emberek, közelről tekintve, sokszor vagyunk ilyen sötétségek, de a mennyország távlatáböl, az Isten zsámolyától, Krisztusnak és a szakramentumoknak fényében
mi is csillagokként ragyoghatunk.
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XI. FEJEZET

SZENT PÉTER ÜLDÖZÓJE: HERÓDES
AGRIPPA
36. Az tlldöz6 és üldözött.

Mégegyszer és utoljára Szent Péterről, az első
pápáról elmélkedünk.
újra kitárul a pokol és újra ostromolja a Sziklát és a Sziklán épült Egyházat. új Heródes kerül a
trónra: a kis Jézus üldözőjének unokája. Kalandos
életsors után jutott el oda, ahol van. Mikor örökségét
megkapta, Rómába ment és eldorbézolta vagyonát.
Koldusszegényen ment most haza. Először Tibériásban adófelügyelő lesz a hercegi ifjú, - egy elhagyott
kisváros eléggé utolsó rangú tisztviselője. Testvérével
sem tud megférni. E miatt is menekülnie kell, de meg
hitelezöí is üldözik. Megint Rómába megy. De valahol
valamit beszélhetett a császárról. Ez Tiberius fülébe
kerül és börtönbe záratja őt. Hat hónap mulva azonban Tiberiust megölik és Kaligula lesz a császár. Sokat
dorbézoltak együtt már előbb is, most tehát az új
Cézár nemcsak hogya börtönből engedi ki pajtását,
hanem királyként kűldi haza Fülöp negyedesfejedelem utódjául.
XII. 1 Abban az időtájban, amikor Antiochiában a pogányok közt ilyen szép és békés növekedésnek örven il ett az Egyház, Jeruzsálemben a zsidókból
lett keresztényekre új megpróbáltatás vár. A nagy
Heródes király unokája, kit Agrippának is neveztek, miután mulatozótársának, Kaligulának segítsé9

Szunyogh: Szent Péter. Krisztus sziklája
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gével negyedesfejedelem lehetett, ügyes fondorlattal megszerezte még a másik három negyedet is és
41-42-ben uralma alatt egyesítette újra nagyatyjának országát. Szeretett volna most a hatalmasoknak
is kedvében járni, de meg a zsidó nép előtt is népszerű akart maradni, azért felemelte karját, hogy
lesujtson némelyekre az Egyházból. z/gy karddal
kivégeztette Jakabot, János bátyját, azt az apostolt,
kit maga az Úr is többször kiemelt a tőbbiek közül,
3Mivel pedig látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, akik
pedig pogányos, erkölcstelen, féktelen élete miatt
eddig nem szerették, feltette magában, hogy tovább
megy és elfogatta Pétert.
4Éppen a kovásztalan kenyér napjai, a húsvéti
ünnepek voltak, tnikot őt elfogatta és tömlöcbe

vettette. Atadta őrizetbe négy-négy vitézből álló
négyes őrségnek. Az volt a szándéka, hogya paszka
ünnepének hét napja után a nép elé vezetteti és
nyilvánosan kivégezteti. "Pétert tehát a börtönben
őrizték, az Egyház pedig szüntelenül könyörgött
Istenhez őérette.

aj Miért üldözi Heródes az Egyházat? A krisztusiak kőzűl őt senki nem bántotta. Mesterével együtt
Péter is azt mondotta híveinek: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Mindörökre krisztusi elv
marad: teljesítsétek kötelességeiteket személyválogatás nélkül a földi hatalommal szemben, mert bárkit
emel is a sors ily magasra, ha a kőzösség érdekében
és a kőzösség javára jót és helyeset parancsol, hatalmat ehhez mindegyik felülről kapott. De akkor miért
üldözi az Egyházat?
Talán az átöröklés folytán, a gyermekgyilkos
Heródes vére támad fel benne, amint a vérengző tigrisnek kölyke is vérengző? - Talán az emberi természet tör ki belőle is, hogy akivel szemben igazságtalanok voltunk, azokra ráadásul még mí haragszunk és
mi kerüljük őket, vagy mi támadunk ellenük? - Talán
hatalomféltés : látta, hogy parancsszóval nem tud oly
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tiszteletet kikényszeríteni maga iránt, mint aminőt
ezek az emberek a Szeritlélek varázsával akaratlanul
is megszeréznek maguknak? Ki tudja megmondani?
És ki tudja megmondani, hogy Isten miért ad
ilyen sorsot apostolainak? Jakabot miért hívja el már
ily hamar munkateréről? És így tovább tehetnénk fel
a miérteket. Miért ad csak egyeseknek nagyobb
glóriát a tizenkettő közül is? Miért emlegetik Szent
Pétert, Szent Pált, Szent Jánost, míg a többiekről alig
van szó? Talán ezek nem tettek annyit, mint a név
szerint kiemeltek? Dehogy nem! Hiszen Szent Tamás
talán nagyobb területet hódít meg Krisztusnak, mint
Szent Pál: követői Indiában, sőt Kínában is vannak.
És mégis, miért van az, hogy az egyiknek sorsa taps,
elismerés, dícséret, - a másiké a névtelen munka,
ismeretlen élet, elfelejtett halál? Szent Péterhez, Pálhoz, J ánoshoz magunk is imádkozunk; talán még
Andráshoz is, - és Hofbauer Kelemen apostolkodása
óta Tádéhoz is, mert az úr Jézus első unokatestvére,
de a többiekhez miért nem imádkozunk? Talán a legbuzgóbb kereszténynek sem jut eszébe, ha ráborul a
sötétség éjtszakája, hogy Szent Tamáshoz forduljon,
- pedig de jó lenne sokszor kérni segítségét a hitellenes kísértésekben. Papok is érezhetik magukat
gyöngéknek, de eszükbe jut-e, hogy Szent Pétertől
kérjenek erősítést, pedig az Úr Jézus őt bízta meg
ezzel: "Confirma fratres tuos!"
A felelet csak ez lehet kérdéseinkre : Senki sem
szűkséges az úrnak, és senki sem méltó, hogy az úr
őt válassza ki eszközének. Mindenkire és mindíg kitüntetés marad, ha bárhol és bármiben felhasználja az
Úr. Akár a templomban, az oltáron gyertyatartónak
szánta, - akár valahol egy zúgban padlótörlő rongynak. Egy a fontos: Kellek neki, s mihelyt ezt átéreztem, megnyugszom. ha ott és addig használ engem,
ahol és amíg kellek neki! Az ő titkos gondolata fontos és nem a mi kicsinyes emberi számítgatásunk.
b] Szembenáll egymással két hatalom: az üldöző
9*
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és az üldözött. A világi hatalom katonaság és börtön
fölött rendelkezik. A másiknak nincs más fegyvere,
mint az imádság. Nekünk is ez az egyetlen, de rnindennél hatalmasabb fegyverünk, mely nekünk is megszerzi a szabadulást. A pokol kapui nem tudnak erőt
venni rajtunk sem, - ha imádkozunk. Igy lesz az
imádság vigasztalása a tehetetlennek és ereje az erőt
lennek.
ej Mily szép az a lelkület, melyet az utolsó
sorok árulnak el: Az Egyház pedig szüntelen könyörgött Istenhez őérette. Mily kitartóan imádkoznak
Krisztus első hívei pápájukért! Szoktunk-e mi egyáltalában imádkozni Szentatyánkért? Nem csak akkor,
amikor a misekönyv utasítása kötelességünkké teszi,
hanem amikor szívűnkből fakad, úgy, ahogy a gyermek szívéböl fakad az imádság édesanyjáért, édesapjáért ... Oremus pro Papa nostro Pio! ... Tartsd
meg, Isten, Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját l
37. Nyugalom a nyugtalauágban.

XII. 6Mikor pedig Heródes éppen arra készült,
hogy a kivégzésre elővezetteti Pétert, ő életének
ezen a látszatra utolsó éjtszakáján két katona között
nyugodtan aludt. Kettős lánccal volt pedig megbilincselve, az őrök meg az ajtó előtt őrizték a tömlöcöt.
1De íme, úgy reggel három és négy óra között
az Úr angyala hirtelen melléje állott. Nagy fény
ragyogott fel a börtönül szolgáló hajlékban. Az
angyal megütötte Péter oldalát, ezzel fölkeltette őt
és így szólt hozzá: Kelj föl gyorsan! Erre a láncok
lehullottak Péter kezéről. s Az angyal pedig tovább
mondotta neki: övezd fel magadat és vedd fel sarudat. Péter megtette, az angyal meg folytatta: Kapd
magadra felsőruházatodat is és kövess engem.
"Péter követte őt és kifelé mentek. De nem tudta,
hogy valóság, amit az angyal tesz. Azt vélte ugyanis, hogy jelenést lát. lOMiután általmentek Antonia
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első és a második őrségen, a városba
vivő vaskapuhoz jutottak. Ez magától megnyílt
előttük, ők pedig kimenvén, egy utcán végighaladtak. Ekkor az angyal hirtelen eltűnt mellőle. llPéter

várában az

erre magához tétve megszólalt: Most már bizton
tudom, hogy az Úr küldötte el angyalát és az szabadított meg engem Heródes kezéből és mindattól,
amire a zsidó nép számított.
12Ezt elgondolván, Máriának, a Márknak is
nevezett János édesanyjának a házába ment. Itt
sokan voltak egybegyűlve, az egész éjtszakán át
virrasztottak és Péterért imádkoztak. 13Mikor zörgetett a tornác ajtaján, egy Rodé nevű szolgáló ment
ki hallgatódzni. 14Amint megismerte Péter hangját,
örömében nemhogy ajtót nyitott volna, hanem befutott a többiekhez és jelentette azoknak, hogy
Péter áll az ajtó előtt. "Azok azonban rászóltak: Elment az eszed?! De ő erősítgette, hogy bizony úgy
van. Erre azok azt mondották: Az őt kísérő és oltalmazó őrangyal lehet az.
'l6Péter meg egyre zörgetett. Mikor azután
végre ajtót nyitottak és meglátták őt, elcsodálkoztak. Először némán, megdöbbenten álltak, majd
hangos ujjongásban törtek ki. l1Miután Péter kezével intett, hogy hallgassanak, elbeszélte, mikép szabadította ki őt angyala által maga az Úr a tömlöcből. Végül azt mondotta: Jelentsétek meg ezeket az
ifjabb Jakabnak és a többi elrejtőzött testvéreknek.
Azután útra kelt és eltávozott más helyre. Történt

pedig ez az Úr születése után a 42. évben.
18Virradatkor nem csekély zavarodás támadt
a katonák között, hogy mi lett Péterrel. 19Heródes
ugyanis maga elé akarta szólíttatni Pétert, de nem
találta. Ekkor valiatta az őröket, azután elvitette
őket. Majd pedig lement Judeából Cezareába és ott
tartózkodott.

aj Egyet megtanulhatnánk Pétertől: a nagy lelki
nyugalmat. Veszélyekkel szembenézni, és nem félni a
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haláltól. - Az emberek tönkre teszik életüket azzal,
hogy előre rémesnek festik a bizonytalan jövőt. Igy
rontják el a mát is, pedig aggódással nem lehet megakadályozni, hogy ne jöjjön el a holnap.
Gondoljunk csak vissza életünkre és elismer jük,
hogy ha valamitől előre nagyon féltünk, amikor belekerültünk, nem is volt olyan félelmes. Azért jelen
gondjaink között nyugodtan állíthatjuk, hogy nem kell
2-3 év, és ami ma bánt, akkor már egész biztosan
nem fog bántani. Minek tehát túlzottan aggódni?
b) Szent Péter kész volt a halálra is. Nekünk is
rá kell erre nevelnünk magunkat. Ez tudomány is, meg
kegyelem is. Tehát mert tudomány, tanulni kell és
mert kegyelem, kérni kell. Akkor majd mi is tudunk
úgy aludni, mint Péter tudott aludni halála napja
előtt.

Különben ha krisztusi lélekkel tudnánk gondolkozni a halálról, akkor nem félnénk tőle. A krisztusi
gondolkodást pedig semmivel sem tudnánk jobban
megmutatni, mint Harangi Sándornak, a fiatalon elhúnyt költőnek versével.
MEGHALNI ...
- Az ember meghal! - mondta Isten egykor,
Rémült sikoltás volt a felelet ...
Évezredek vörös szövétnekénél
Embert az ember csak temet, temet.
- Meghalni szörnyű! - Jajgató tömegben
Mennek vakon. Felnézni félelem.
Nincs mód megállni, út nincs visszamenni,
Tárult torokkal áll a sírverem.
- Meghalni semmi l - mondja férfigőggel
A bölcs, a vidám élet mestere.
Előtte serleg, könyv, és lopva mégis
Egy pontra néz folyvást riadt szeme.
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- Meghalni szép! - mondják a büszke
És hátranéz sóvár tekintetük:
A fény, a hír, a szobrok és füzérek,
Csak itt a földön, itt van mindenük ...

hősök,

- Meghalni jó! - kiáltja rémülettel,
Ki önmagának hullámsírt vetett,
S egyért csatázik elszánt karja mégis:
Ölelni újra azt az életet.
- Meghalni jó! - mondjuk mi is nyugodtan,
S vágyó szívünk a végtelenbe száll.
Nekünk az életünk: Krisztus,
És nyereségünk a halál.
Tudjuk, hogya földi élet hosszú, keserves vándorlás, nehéz, göröngyös úton. De vége lesz:
A vándorlás vége
a vihar után a révbejutás,
az atyai házba érés,
Isten őrök birtokbavéte1e.
Viharzó tengeren, kis bárkán utazunk, - de lesz
szélcsend. Ez az élet lassú elárvulás, de vár ránk a
"terra viventium", az élők földje, az élet az atyai
házban, és Jézust, akit most az Ostya képében csak
fátyol alatt szemlélhetünk, ott majd színröl-szfnre
láthatjuk, és ez a látás lesz örökké boldogító osztályrészünk.
c) Az őrökről csak annyi áll az Irásban, hogy
Heródes el vitette őket. De nem mondja meg a szent
író, hogy a halálba, vagy csak börtönbe vitette el. Ezt
tehát nem tudjuk, de azt tudhat juk, hogy Jézus, aki
a helyette megőlt gyermekeket aprészentekké tette,
bizonyára megjutalmazta a szolgája helyett szenvedö
katonákat is.
d) És hová ment Péter? Erről sem szól Szent
Lukács. Talán azért, mert olvasói tudták. hogy mi az
a másik hely, ő pedig nem akarta leírni, hogy még
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véletlenségből

se árulja el Péter ellenségei előtt annak
tartózkodási helyét.
De mellékes, hogy hová ment: - mert Péter él.
öt a sír sem zárja be. VII. Pius pápa mondotta Napoleonnak: Pius meghal, a pápa tovább él! Van-e még
egy ilyen hatalom? Péter él a pápában és a pápával
tovább él az Egyház. Mi pedig büszkén valljuk magunkat ennek a diadalmas Egyház tagjainak.
38. Az üldözé) vége.

XII. "Hetédes ezután egyideig nyugodtan ült
trónján. Neheztelt azonban Tyrus és Szidon lakóira, mert ezekben a városokban politikai lázongások
és különböző villongások voltak. Ezért elzárta a
gabonabevitel elől a kikötővárosokat, pedig ezeknek amúgyis több lakosuk volt, mint amennyit bevitel nélkül el tudtak tartani. Ezek a lakosok azonban most együttes megállapodással elmentek hozzá.
S miután Blastust, a király kamarását megnyerték
maguknak, békét kértek, minthogy vidékük

szetezie élelmét.

tőle

21Heródes éppen nagy ünnepi játékot rendezett Claudius császár tiszteletére, mivel az a 44. év
elején győzelmesen tért haza a britanniai hadjáratból. Ezen az ünnepélyen akarta megfelelő külsöségek között kihirdetni végzését Tyrus és Szidon
követei előtt. A kitűzött napon azután Heródes
arannyal-ezüsttel átszőtt királyi ruhába öltözött és
koronával a fején, jogarral a kezében elment a
pompás amfiteátrumba. Ott húszezer néző előtt
trónra ült és ünnepélyes beszédet intézett hozzájuk.
22 A nép pedig őt istenítve felkiáltott: Istennek szavai
ezek és nem embetéi. Heródes jólesőn fogadta ezt
az embernek nem járó tiszteletet. Most érte el élete
tetőpontját. Úgy érezte, hogy ő is olyan, mint Rómában Augusztus.
23De azonnal lesujtott rá az Isten angyala, mett
nem hárította el magáról ezt a tiszteletet az Istenre,
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akit egyedül illet az imádás. Hamarosan, - öt nap
mulva - férgektől meqemészive meghalt, Krisztus
után 44-ben, augusztus 6-án. Mert minden test, mint
a fú és annak dicsősége, mint a fű virága: elszárad
a fű, virága lehull. Az úr igéje azonban örökké megmarad. (1 Péter 1, 24-25.) Sőt nemcsak megmaradt,
hanem minden üldözés ellenére az úr igéje növekedett és tovább terjedt a pogányokhoz is.
aj Többször láthatták az apostolok, hogy emberek Istennek járó tiszteletet kívántak maguknak, és a
bárgyu tömeg ezt meg is adta nekik. Ezt az "apotheozis" -t, ezt az ember-istenítést a legnagyobb szeritségtörésnek mutatta ez az esemény, és az első krisztusi
hívők míndíg annak is tartották. Előttük egyedül Jézus
volt az Isten. De ezt nem a görög miliő hatása alatt
vallották, hanem a látott, hallott, átélt tapasztalatok,
bizonyítékok alapján. ök már tudták, hogy csak egy
Kyrios van. Ezért nem mondották földi embernek,
akárhogy kínozták is őket : Kyrie eleisen. De Krísztus előtt mindíg letérdeltek, mert tudták, hogy benne
az Isten lett emberré. Nincs igazuk tehát azoknak,
akik úgy gondolják, hogy görög hatásra istenitették
az Emberfiát, mert akik a halálveszedelem ellenére is
nem adták meg embernek az őt meg nem illető tiszteletet, Krisztusnak csak belső meggyőződésből adhatták meg ezt.
b] Hol van Heródes Agrippa? Ott, ahol Néró,
Diokléciánusz, az aposztata Julianus. Ott, ahol Napoleon van, akinek kezéből a pápa imája mégis kiverte
a fegyvert. Ott, ahol Garibaldi és Lenin vannak. És
ahová eljutnak mindazok, akik a pápába haraptak.
És hol van Péter? A helyén. A világ középpontjában. Mint az Egyház rendíthetetlen sziklája. Ahogy
ezt az úr megjövendölte és meg is valósította.
ej Többet a Szentírásból alig tudunk Péterről.
Látjuk még majd, hogy az első zsinaton ő fogalmazza
meg a döntést. Két levele is maradt még reánk. De
életének többi eseményét csak a hagyományból tudjuk.
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E szerint elkerült Rómába és ott szenvedett vértanúhalált.
Megpróbálták egyideig letagadni ezt a tényt, de
ekkor a kövek szólaltak meg Rómában és Pompeiben,
és a kövek tettek tanuságot Péterről. Megtalálták a
Via Appián az ő első temetkezési helyét, tele felírással: Szent Péter, könyörögj érettünk!
Kövessük az első hívők buzgóságát, és mi is
vegyük körül tiszteletünkkel az apostolfejedelmet.
Elsősorban pedig a papoknak kellene nagyon
sokszor hozzá fordulni segítségért, ezzel a kis könyörgéssel: Sancte Petre, confirma me! Hiszen maga az
Úr Krísztus mondotta, hogy ó, az Isten fia imádkozik
majd Péterért és megszerzi imádságával számára az
erőt, hogy megerősítse testvéreit. Ezek a testvérek
pedig elsősorban az apostoli munkában osztozkodó
papok, kiket bizony sokszor fenyeget a veszély, hogy
csüggedeznek és elerőtlenednek. Mondjuk az ősi magyar szólással :
Szent Péter úr,
Szent Péter úr,
Szent Péter úr,

erősíts

meg engem!
erősítsd meg papjaidat!
erősíts meg mindnyájunkat!

U. i. o. gl. D.
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