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BEVEZETÉS
1. "A z l r á s", Van az emberiségnek egy könyve, amelynek keletkezése az írás anyagát és a belűk rovásának a módját és a terjesztés . mikétüiét tekintve a többi könyvekéhez egészen hasonló.
S létrejöttekor mégis mindjárt megérezte a világ, hogy ilyen írás
minden hasonlóság ellenére sem volt még cr kezében. Bsztevene,
hogy írói az események leírásakor. nem a politikai pártok érdekes
esélyeivel vagy a világi uralmak háborúival foglalkoznak. Böld>e'ekedve nem ez előkelők házaiban divatos kérdéseket teszeqetik.
Nem is olyan magasröptű költők és ré torok, amilyenek Korinthus
és Athén isko/áiból ketűltelc ki. S mégis érdekesebbek minden történetírónál, életrevalóbbak minden bölcselőnél, elragadóbbak rnínden költőnél. Irásuk többet forgott közkézben, mint Plátó· vagy
Aristoteles munkái. Szívesebben olvas ták, mint Teretitiust. Felismerték legnagyobb kiválóságukat, hogy Íróik az Úr gondolatainak és érzéseinek tolmácsai, az Úristen lant jai. Mikor a nagy művész keze
a'att valamelyik megzendül, hangja jólesik a bűn átka alatt nyomorgónak, evangélium a szenvedőnek, frissítő erő a kétkedőnek,
egyszerű az egyszerűnek, a hatalmas szellemet pedig soha nem sejtett magasságba emeli. "Omnibus accessibiles, nulli penetrabiles
Magnos alun t, parvos lactatit" - mondja Szent Agoston. Mindenki
számára hozzáférhetők, de mélyükre haltolni senki sem tud. A nagyok szdmdrc . erősebb táplálék, a kicsinyeknek tej. Ez az "írás" a
Szemirás. a könyv, a biblia. Azért készült, "hogy áTtala reménységünk legyen". (Róm. 14, 5.)
A Szentírás eredeti példányai elvesztek, de rendkivül sok másolata forog kozkézen. A legrégibb ek neve kódex. Az újszövet. ségnek kb. 7000 kódexe :közül 559 IQZ Athos-hegyi kolostoré, 424
Itáliáé, 309 Anqliáé, 244 Pranciootszáqé, 116 Otoszorszáqé; 79 Németországé, 44 Magyarországé és Ausztriáé, 11 Amerikáé és a
többi jelentéktelenebb országoké. Tudósok számbaveszik a köztük
található jelentősebb e1téréseketés iparkodnak megállapítani, hogy
melyik kódex szövege felel meg jobban a kritika elveinek. Úgy,
hogy amikor majd a munka 'befejeződik, az eredeti szövegnek kell
előállania. A szövegkritika e munkájában megkülönböztetett tisztelet jár ki a 4. századból szórmazó négy legrégibb kódexnek (C. Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus, Rescriptus}, amelyek valamikor az
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mazlák.
A fejezelekre való
első feloszlás Hugo
a S. C a r o leológustól szár~CA
mazik (1263), mások szerint
Langlan Lstviui Canterbury
CA)....n ~N
bíboros érsekélől (1228) való.
A gondolat megvalósulása
/öbb el éri a semminél, de enAYJ:~" COJ CE KAI Ol
nek alapján nehéz volt az
idézés. Ezen segített R o b e r I u s S I e p h a n u s párízsi nyomdász, aki 'a Vulgáta szövegének v essekte
való osztásál egy Lyon-PátAN (ICI
rizs-i úljában végezte (1555).
A felosztás logikai/ag nem
a legsikerültebb, de hamar
l Ct--1 € N
elterjedt és megváltoztatásá~ N ~EKAKA'
ra többé gondolni sem lehetett. Azonban megvalósu 'I a
A '(TO' 1\ EP"kívánt cél, hogy az egész
világon egyöntelü lett a
A Sinai-kódex egy részlete.
Szentirás idézése.
2. A z I r á s n a g y j a i n k
k e z é b c n' Szetit Ambrus
gondola la: "A Szentírás lenger. A benne lévő gondolatok tetiqetmélyek. S aminl a nyilt tenqet , olyan főnségesek o próféták képei és
'jövendő/.ései. Sok folyónak végcé/ja ez a tenqer, tisztavizü folyóké,hófehér 'Lotrúsoké, _melyek az örök életbe ömlenek. Tele van mézédes
szavakkal, bátorító gondolatokkal, melyek arszivet megvigasztalják,
az okounot jóságra, szelídségre hangolják. Különféle vizei kívána
losak az első, a második és akárhányszori ivásra. Gyüjls magodnak a vízből, Isten dicséretét szolgálja. Mint harmat száll le a próféta-felhőkből. Aki vizél a hegyek1;Jő/ és forrásokból vette, annak
vize mások számára is harmatozó felhővé válik. Meríts tetiát bő
ven, hogy földed kellő nedvességhez jusson, hogy saját kutadból
önlözhess. Aki érlelemmel olvas, lele van maga, és másoknak is
iuttat készletéből. Telt felhők adják az esői." (Préd. ll. 3. PL 16,880.)
"Ebben a leqszentebb könyvben a titkok titka lalálható. 0,
minden halandók közt boldogok, akiknek Isten megadta a kegye/mel, hogy igéit ne csak hallják, olvcssék, hanem: imádkozzák."
E szavakal Byron sajátkezűleg írla bele bibJíájába. Napoleonnak
Szent Ilona szige lén kedves olvasmány.a volt, s mikor ezzel foglalkozott·, tiszteletből fejét lehajtotta. "Az. evangélium szetitséqe
szívemhez szol" mondotta Rousseau. "A bölcsek könyvei mily
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törpék ehhez képest!" említette sokszor. Diderot saját leányábelőle. Mikor valaki ezen csodálkozását fejezte ki,
így szólt hozzá: "Ennél jobbat nem olvashatok neki." Davy, a híres
kémikus mondotta, hogy lsten szava világító oszlop, mely a hullámoktól körültombolt hajóst révpar tra vezeti. Szeritirás volt az első
kÖnyv, me~yet Manning biboros naponkint elsőnek vett a kezébe és
utolsónak is tett le. "Olyan könyv, amelyet mindennap olvasok,
mondja Gárdonyi, csak egy van, az újtestamentum. Már 20 esztendő
nél több ideje, hogy naponkint olvasok belöle. Mindíg ott van az
asztalomon. A koporsóban is az legyen a szívemen." A haldokló
Strindbergnek (t 1912), a modern hitetlenség e tipikus alakjának a
Szentirásra vonatkozó utolsó szava: "Ez az egyedüli valóság!"
Ki ne ismerné Lincoln Abrahám nevét, aki 20 éves koráig egyszerű mesterember, mészáros, favágó, ács, molnár volt; 25. éves
korában tudása révén egy kis városkának iigyvédje lett; 30 éves
korában mint népszónok szülővárosának törvényhozó testületében
nyert helyet; 40 éves korában hazáját képviselte az Egyesült Allamokban, 50 éves korában elnök ieu a vi.1lág e legrohamosabban
előretörő hata 'Imában, s 56 éves korában vértanú lett, miután nemzetét kiragadta a békétlenségből és 4 millió magához hasonló embert kivezetett a rabláneokból és szabaddá tett; a plebejus-névhez
szokat1aR dicsöséget kapcsolt és a történelemben nevét mindenkorra
dicsővé. tette.
Hogyan történt mindez?'
Kevés könyv segítségével. Mikor még csak molnár volt NewSalembeti, mindössze három könyv állott rendelkezésére, amelyeket szorgalmasan olvasgatott. Az eg'lik Washington életrajza volt,
az amerikai szabadsághősé, akitől meg tanulta, hogy a nagyok munkáját meg kell becsülni és méltónak kell lenni a szabadságra,
amelyért azok életüket áldozták. A másik könyv Blackstone-tól az
angol törvények magyarázata, akitől megianulta, hogy miképen lehet a jog és igazság védelmével polgártársait segíteni. S a harmadik könyv, amelyet édesanyjától kapott és mindíg olvasgatott, a
Szentírás volt. Ez tanította meg arra, hogy a jognak és törvénynek
lsten az alapja, az életnek irányítója és minden tettnek számon-

na:k olvasgatott

kérője.

3. A z l r á s a z E g Y h á z k ez é b e n. Mikor az Úr egy szombatnapon bement a názáreti zsinagógába, egy szolga eléje tette az
Irást. lzaiás szavaiból felolvasott egy részt s aztán beszélni kezdett.
(Lk. 4, 16.) Szent Jusztin meg azt motuijá; hogyavasárnaponkint
összegyűJt keresztényeknek v aloki felolvas az Ö- és Újszövetségből.
(Apol. l. 67. PG 6430.) A 3-4. szó.zadtól ke-zdve több szöveg szet epel a különféle egyházakban. A római liturgiában Szetit Jetoaios
óta már megjelenik a két_ szöveg, amely szokás nem minden ingadozás nélkül az egész középkoron át megmaradt. Csak V.
Pius misekönyvreformja (1570) rögzítette a mai végleges törvényt:
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különleges ietlélis miséken kettőnél töb!?, vasárnapokon és a szentek ünnepén minaiq csak két szövegel olvasunk fel, a szemleckét
és az evanqéliumot.
Az Egyház kezdettől úgy tekíntett rá, mint isteni eredetű törvénykönyvre, sok-sok kegyelem forrására, s az élet minden megnyilvánulásának ,zsinórmértékét benne látta. Ponűtását mindenfelé
terjesztette. Homiliáiban magyarázta. Liturgiájában állandóan azt
beszélt ette. Zsinatok alkalmával a püspökök egy emelvényen maguk elé helyezték, a hívek haláluk után ,egy példányát szívükre
kérték. Minden istentiszteleten olvastak belőle. Mikor hozzákészülődtek; a katonák kardot rántottak, mintegy készenlétet ielentve
védelmére. Olvasása sohasem szűneteit, sohasem volt elég. Mintha
csak Gárdonyi Szentírásának. szavait tartották volna szem előtt:
"Ez a könyv a meggazdagodás igazi titka. Aki kétszer elolvassa vagy
elolvastatja' magának, szegénysége, minta hó tavasszal, elmúlik.
Aki pedig hetvenhétszer olvassa vagy olvastatja el, olyan kincset
talál, amilyenről nem is álmodott." Ha a Titkos Jelenések könyvének végével 'olvasása befejeződött, újra felhangzott a mózesi
kqnyv első monda'ta: K e z d e t b e n t e r e m t é I s t e n a z e g e t
é s a f ö I d e t. Es a világteremtés meg a földre szállt mennyei Jeruzsálem bemutatása közt a kinyilatkoztatás egész drámája a hívők
előtt állott. Ennek a közös oívcsdsnck csak egy nagy hátránya volt:
a passió néha karácsonyra, a szűletés története néha nagypéntekre
esett, ami az ünnep hangulatát megzavarta. Ezért kezdték rögzíteni
az egyes részeket. S a fölséges drámát az egészből kivett jellegzetes
szakaszokban mutatták be.
A z o l vas á s h e l y é r e von a t k o z ó I a g a leckét ősrégi
oItár felé fordulva a leckeoldaIon olvásták. Maria
Laachbati két emelvényt találunk a leckének az oltár és a nép felé
való olvasására. Az evangéliumot eredetileg északfelé olv asták, mert
észak a dermedtség iránya, melyet az evangéliumnak kell megszüntetnie. Meg van lengedve, hogy olvasása a nép felé történjék.
Ez olyan engedmény, amivel nagyon keIlene élni, megtoldva a nép
nyelvén történő felolvasással és rövid magyarázattal. Az Egyház
rórvénykönyve (Cod. Iuris can. 1345.) csak azt írja élő, /iogy
vas ár- és ünnepnapokon a nép nyelvén olvastassék fel és röviden
magyaráztassék meg az evangélium. Tekintve azonban a belőle
származó hasznot, kár a kevesebbel megelégedni és nem a többre
törekedni, mint Szetit Agoston tette, aki az evangéliumot mindennap felolvasta és megmagyarázta a népnek. Ugyanezt tette P. Parsch
Klosterneuburqban. A liturgia így lesz mérhetetlen kincsek lelöhelye, ahol a hívek hasznára.. m1ndíg új és új aranyszemek csillannak· fel. E nélkűl viszont még anyanyelvre lefordítva is csak oiyan
lolyó, melynek hullámai továbbhömpölyögnek és a mindenfelé tif<kadt virágok nem kapnak egyebet itt-ott kilöttyenö és gyorsan el.
párolgó cseppeknél.
idők óta az
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AmI az olvasás sorrendjét illeti, e'őször van a szetülecke, az
apostolok beszéde, s utána jön az evangélium, amelyben maga ilz
úr szól hozzánk. A sorrend magyarázza a nagy különbséget az
előadás módjában. Figyeld csak meg, hogy a leckét énekes misében is csak olvassák, ha mindjárt fönnhangon 'történi/< is az.
A neve azért lectio. Az evangéliumot éneklik. Kórusban cr papok
amazt feltett sapkával, ezt födetlen fővel hallgatják. Unnepélyes
szentmisében meg éppen kőrmenetileg viszik a felolvasás helyére,
ahol a kezdetkor mindenki keresztet vet az itt használt· hármas kereszttel. Azután a pap tisztelete jeIéül meg!üs/öIi fl kezdetét és a
. végén megcsókolja. Amikor az ünnepélyes misében a diákonus
olvasni kezdi,' két minister áll mel/éje égő gyertyákkal, hogy mint
valami tükörben annál jobban lássék az, akiről olvassuk, és szavált lannál jobban meghalljuk. Ez az úr.

*

Két szöveget olvasunk, a szentleckét és az evangéliumot.. Az
egyiktől a másikig kísérő s magából a Szentírásból vett gondolathullám a Graduálé. Szerkezete nagyon érdekes. Első eszméje még a
szentlecke vezetőgondolatát hangsúlyozza, a másik már az evangéIiumra készít elő.

4. A n e w c a s t e li k ő s z ·é n t e I e p e n. "Egy nyári vasárnapon, mondja el egy utazó, a neweasteli kőszéntelepen egy szamárcsordát láttam, amint lz mezőn a nap sugaraiban sütkéreztek. Látszott
rajtuk, hogy milyen nagy gyönyőrűséget jelent nekik ez a szabad
állapot. A közel álló suhanctól megtudtam, hogy az álla/ok egész héten a bányában tartózkodnak, de -vasérnop világosságra hozzák
őket, különben rövid idő alatt megvakulnának. Valamivel távolabb
tőlük üdültek azok a munkások, akik egész -tiéten át kormos levegőt szivnak, szennyes vízben járnak, nyirkos, huzatos tárnákban
nélkülözve tengetik életüket. Hetenkint egy napi szabadság alatt a
természet üdeségében, a napsugárban lesznek újra emberek. Az az.
erő, amely sok-sok miUió mérföldnyi távoLságról jövén, a pázsit
zöldjét, a rózsa bíborát és az egész tenyészélet tetiesséqé! adja, a
munkásokat is új élettel tölti el."
A mindennapi élet valóságos newcasteli kőszéntelep. Ha az
ember csak ennek igavonójcr, ha megállás nélkül görnyed terhei
alatt és őrlődik gondjai ~éjzött, ha szünet nélkül a nagyvárosi élet
szórakozásai tartják fogva vagy üzleti ügyek lebonyoIításába temetkezik, eltorzul, mint a pincébe zárt növény s a lélek magasabb igényei ,úgy elcsenevészesednek benne, mint ahogy embervoltában elcsenevészesedik a folyton napsugár nélkül élő bányász.
Az ilyen ember lelke kormos, gyűrött lesz, lelkének látóképessége
az örökkévaló, értékek iránt elgyengül, sőt teljesen elveszik. Ennek
ellensúlyozására is kell a mindennapi életbe napsugár, amit az Egyház úgy közvetít, hogy vasár- és ünnepnap Tűzföldtől Grönlandig
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összegyüjti híveit és felolvastatja előttük a napi szakaszokat. Egy
év leforgása alatt felolvasásra kerül az egész katolikus hitrendszer összes igazságainak és az-etkolcs! élet legfőbb zsinórmértékének
szentírási alapja. A bennük fogla'lt mélységes gondolatok pezsdítő,
elevenítő napsugárkén t hatnak, mint egy távoli és tisztább világ
erőkészletének közvetítői, új, lelket öntenek a küzdőkbe, ellenszer
kerül a hét tnunkájába, megpróbáJtqjásaiba és szenvedéseibe. Altaluk valósul meg az apostol 'kívánsága: "Amik meqirattak, a mi
okulásunkra Írattak meg, hogy az írásból merltett vigasztalás és
béketűrés által legyen reménységünk a győzelemre." (Róm. 15, 4.)
A földi zarándok e szakaszokon keresztül lát a multba, világosságuk tnellett tekint a jövőbe. Velük métleqeli kötelességeit és látja
erőit és látja fokozásuk forrását.
Ez a munka, melyet lsten, segítségével még a Proprium Sanctorum szakaszainak hasonló magyarázata szereine követni, a vasárés ünnepnapi szakaszckat nyujtja s egyúttal ízeJítőt ad a piarista hitckuuásbol, amelyet a Rendnek Kalazanti Szent József szabályzatából
származó gyakorlata és Nagy Szent Gergelynek szavai irányítottak:
A I i i s t u n c r e c t e p r a e d i c a m u s, s i d i c t a r e b u s e t
exempl i s
o s t e n d i nl U s (hom. 17. in Le. 10.). Igy elevenedik meg minden szentírási szakasz, hogya természetfeletti élet
igazságai a való élet példái révén és nasoniataivaí mitiél biztosabban
a hallgatók lelkébe jussanak. E példákban az olvasó is ttieqelevenedve látja a legkiemelkedőbb szentirási gondolatot. Megérzi a
nagyvilágban a természetfeletti élet lüktetését. Megérzi a nagy igazságot, hogy ég és föld e;múlnak, de az úr iqél el nem múlnak. S
talán külön szolgálatára van azoknak, akik kedvezőtlenebb életkörülményeik miatt az Irás élő magyarázatát nem hallhatják és Így
elesnének attól, hogy az Írások vigasztalása és béketűrés által reménységük lehessen.
Az első kiadás kelt Rómában, az úrnak 1930. évében, Szetüháromság Vasárnapján.
Dr. WALTER JANOS
piarista generális-asszisztens.
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ADVENTI HARANGTÓl A MUSTARMAGIG
ADVENT

Advent első vasárnapja az egyházi év kezdete, az egész ádvent
pedig az úr eljövetelének előkészítése. S mivel Szent Bernát szerint
három úrjövet ván: adventus Dei ad iiomines, in hotnlnes, con/ra
homines, eae a három eljövetelre való előkészítés az ádventi idő
tárgya és célja. A muHra nézve felidézi azt a kort; amelyben a bűn
alatt nyögő népek egyetlen vágy.a az úr eljövetele volt: adventus
Dei ad homines. A próféta milliók sóvárgásaként énekelte akkor:
Egek! harma/ozzátok le az igazat! S a bölcs milliók óhajaként mondta:
Várjunk, amíg megtanít bennünket Valaki arra, hogy miképen tiszteljük Istent. Az úr születésével ez a történeti advent véget ért.
de azért az ádventi harangnak nem tisztán a rá való emlékeztetés
a szerepe. Az Urat most azért várjuk, hogy lelkünkben kegyelmével
újraszülessék. Ez az adventus Dei in hornines. Jgy készít el bennünket az Egyház arra az időre, amikor majd .megszólal az égi harsona és az utolsó ítéletkor beköszönt a harmadik advent, az adventus Dei contra hornines.
A hármas ádvent érzelmeiből van szőve az ádventi hangulat.
Ez hullámzik az Egyház imádságaiban, énekeiben és egész liturgiéjában. Ennek megfelelően a szentrnise, színe a bűnbánat violaszíne.
éneke az Udvözítö után való sóvárgás: Harmatozza/ok! Jöjj el édes
UdvözÍ/őnk! Az örvendetes Gloria elmarad, akárcsak a nagybőjt
ben, de az evangélium előtt a pap alleluját mond, Az időszakot a
világítélet ~vangéIiuma s a papi zsolozsmának a világítéletről szóló
versei vezetik be, de az evangélium és a lecke azzal vigasztalnak,
hogy üdvösségünk közelebb vagyon. Tehát remény és félelem. sőt
rettegés, vágy és aggódás, öröm és bánat az ádventi idő stílusos
érzelmei.
ADVENT (ORJÖVET) I. VASARNAPJAN
Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz ín leveléből. 13. r.
11-14. v. Testvéreim: 11. Már ilt az óra, hogy felkeljünk az álomból.
Most ugyanis az üdvösség közelebb van hozzánk. mint amikor hivők
lettünk. 12. Az éjtszaka előrehaladt, a nappal pedig elközelgett.
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Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit és öltsük magunkra a világosság fegyvereit. 13. Mint nappal, járjunk tisztességesen; nem tobzódásban s részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem civódásban és versengésben, 14. hanem öltsétek magatokra az úr Jézus Krisztust.
lU

az óra, hogy felkelJünk az álomból!

Az Egyház az ádventbe vezető gondolatot a népek apostolától
vette. S éppen azt a részt választotta ki, .amely a legnagyobb keresztény bölcs lelkében készített helyet a második ádventnek, a
kegyelmeivel betérő Udvözítőnek.
"GondolataLm - mondja a még pogány Agoston - mind mélyebbre hatoltak. Míkor lelkem titokzatos mélységei és nyomorúsága
a maguk egész mívoltában szemem előtt állottak, rettentő vihar támadt lelkemben, amelynek nyomában eleredt könnyeim zavaros
áradata. Hogy szabadon ktszakadhasson belőlem minden könny és
minden sóhajtás, felugrottam Alypius' mellől és olyan messze mentem,hogy jelenléte- immár nem lehetett terhemre. Nem tudom,
hogyan roskadtam egyik fügefa alá és eresztettem szabadjára könynyeim árját. Éreztem, hogy bűneim rabja vagyok és panaszos szóval
kiáltoztam: Mikor lesz vége ennek az örökös holnapra hagyatkozásnak? Míért nem mindjárt szűnik meg a--ayomorúságom? Míért nem'
ez az óra szakítja meg életern gyalázatosságát?
Egyszercsak gyermekhangot hallok a szomszéd házból. Énekelve ezt ismételgette: Tolle, lege! Tolle, lege! Vedd, olvasd! Vedd,
olvasd!
Arcom pillanat alatt megváltozott és lázasan kutattam emlékezetemben, VaID-e valami olyan játék, amelyben a gyermekek ehhez
hasonló éneket szoktak énekelni, de nem emlékeztem, hogy azt bármikor hallottam volna.
Felugrottam. Égi parancsot láttam e jelben arra, hogy nyissam
ki a Szentírást és a szembeötlő legelső fejezetét olvassam eL E gondolat hatása alatt visszamentem előbbi helyemre, ahová az apostol
könyvét, tettem, mikor onnan felkeltem: Jelkaptem. kinyitottam s
azt olvastam el belőle, amire legelőször esett tekintetem:
Ne tobzódásban és részegeskedésben, ne, bujálkodásban és kicsapongásban, ne civódásban és versengésben járjatok, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust.

Nem akartam tovább olvasni, nem is volt szükséges. A mondat végén a biztos megnyugvás fénye árasztotta el szívemet. A kételkedésnek utolsó árnyéka is eloszlott belőlem."

*

Ez a legszebb ádventünneplés. Szent Agoston követése a legbiztosabb előkészület arra, hogy a felgyülemlett bűnök rniatt ne
rettegéssel kelljen a végítéletre érkező Udvözítő elé menni.
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Az evangéliumi szakasz előzményeiről Mt. 24, 1. és Mk. 13, 1.
tájékoztatnak. Jézusa templomból kijövén, visszatekint reá, miközben az egyjk tanítvány így szól: "Me6ter, nézd, milyen hatalmas
épület!" Az Úr így felelt: "Nem marad itt kő kövön." Utána kimegy
az Olajfák hegyére, ahol letelepszik tanítványaival együtt és szempen a szép templomot látva megkérdezik, hogy mikor történik a kilátásba helyezett pusztulás. Az Udvözítő csak a templomról szólt,
de az apostolok a világvégét is tudakolják. A jeruzsálemi templom
u. .i. egy volt a zsidósággal s pusztulésa a zsidóság pusztulását is
jelentette. .Mível továbbá a zsidók felfogása .szerint az -egész világ
csak a zsidók kedvéért van, a templom pusztulása az egész világ
rombadőltét is maga után vonja. Az Úr feleletében az, apostolok
kettős kérdése a vezetőfonál. Mindkét eseményt egy prófétai képben
látja ~s közvetíti
Szent Lukács 21. r. 25-33. v. Az időben mondá Jézus az ő
tanítványainak: 25. Jelek lesznek a napban, holdban és csillagokban,
és a földön a népek kétségbeesett rettegése a tenger zúgása és háborgása miaU; 26. és megdermednek az emberek azok félelmétől és
várásátál, mik a földkerekségre jövendők. Mert az egek erői megindulnak; 27. és meglátják majd az Emberfiát, amíntijörr a felhők
ben nagy hatalommal és dicsőséggel. 28. Midőn pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek föl és emeljétek föl fejeteket, mert közelget
a ti váltságtok. 29. És hasonlatosságot monda nekik: Nézzétek a
fügefát és a többi fákat. 30. Mikor azok már hajtanak, tudjátok,
hogy közel van a nyár. 31. Úgy ti is, midőn ezeket történni látjátok,
tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. 32. Bizony mondom
nektek, el nem múlik e nemzedék, mígnem míndezek meglesznek.
33. Az ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak,

Haraagszó ,a veszedele. el6

Mikor hideg; téli este az utak belevesznek a vidék homályába,
&zaknémetország erdőmenti községeinek tornyaiban felhangzik a
tévelygők harangja, hogy az erdők szélén barangoló utasok az
erdőbe ne tévedjenek. Skócia nyugati partjain a Taytay ponton van
a Bellrock. a harangszikla. Hangja messze hangzik, mikor a nagy
ködben és viharban a világítótorony fényét a köd és vihar elnyeli.
A Szent Bernáthegy Veen-csúcsán, vagy Oroszország veszedelmesebb vidékein nagy havazás alkalmával éjjel-nappal szól a harang.
Az aberbrothesti szerzetesek dagály idején harangszóval figyelmeztetik a hajósokat a víz alatt rejtőző sziklákra.
E harangozásokhoz hasonlóan rnínden szentbeszédnek, lelkilfVakorlatnak és ünnepnek és evangéliumnak és a lelkiismeret minden szavának az a célja, .hogy utat mutasson. veszedelemtől távoltartson. Az első ádventi harangszó és evangélium pedig különösen
alkalmas arra, hogy a bűnök ködében irányt veszített utasokat a
veszedelemre eszméltesse. Az üdvösség munkálásában aluszékony
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embereket a legkomorabb lehetőségekre való utalással magábaszállásra és érdemszerző jócselekedetekre serkentse. De főként napjainkban, amikor az egész emberiség süppedékes talajon jár, olyan
ez az ádvenli harangszó és evangélium, mint az ossiachi (Karintia)
régi bencés templom szószéke, amely-et öt kép és öt felirat díszít.
Az első képen angyalok tartják. Mózes törvénytábláH, alatta
a felírás: Opetemurl Folytatásaképen a másodikon egy kéz a homokórára mutat.. melleUe az írás: dum tempus habemus (= dolgozzunk,
amíg időnk van. Gal 6, 10.). A harmadik képen az óra éppen 12-t
mutat és a halál elvágja a zsinórt, amelyen az élet függ. Irása:
tempus non erit amplius (= nem lesz többé idő). A negyedik
képen egy alvó ifjú felett trombiták harsogják a melléje írt szókat:
Surqe, qui dormis (= ébredj, aki alszol! Eph. S, 14.). Az ötödik kép
az eddigiek nagy komolyságát mutatja be. Mély szakadékból lángok törnek elő s a lángnyelvek közt segítségért kapálódzó kezek
tűnnek fel. Felírása egészen rövid: Intelligere noluerun t (= nem
akarták a szót megérteni].

*

Sok templom üvegportáléján az utolsó ítélet jelenete van lefestve, hogy a hivek bemenetkor először azt pillantsák meg éskijövetkor arra essék utolsó tekintetük. Hasonló célzattal kezdődik az
ádvent az utolsó' ítélet evangéliumával, bár az egyházi évet is az zárta be. Sőt ádvent utolsó napján, a karácsonybőjt szentmiséjében még
egyszer az ítélet harsonája hangzik az Egyház ez imájában: "Add
Uram, hogy nyugodtan láthassuk egyszülött Fiadat mint birónkat.
akik Öt most örömmel fogadjuk." Igy készít elő bennünket az Egyház arra, hogya bellehemi jászolban fekvő kisdedre mint Istenre tekintsünk, akit e földi tartózkodás idején félre lehet ismerni, hódolat
nélkül el lehet mellette menai, nagy könyvekben káromló cikkeket
lehet ellene irni, sok lelket el lehet tőle tántorítani, de az utolsó
napon mindennek következménye lesz. Qui venit in humilitate, veniet
in oltiuuttne, qui venit judicandus, veniet judicaturus; qui venit
occldi a mottuis, veniet judica re mortuos.' (Szent Agoston tract.

28. in Jn. 7.)
ADVENT (OBJÖVET) II. VASABNAPJAN

A Fórum Romanumnak a mostani Római Szent Franciska-templom állal elfoglalt helyén a Kr. u. 1. század középén a Nap-istennek
29 ol magas szobra állott, amelyben Néró császár arcvonásai voltak
felismerhetők. Feje körül hét, egyen.kint hél méter sugár díszlett.
Ez a hatalmas alkotás rómainak és barbárnak- egyaránt a rettegelot
J Aki
alázatban jött. majd méllóságban jelenik meg: aki ítéletet
elviselni jött, az majd ítélkezik; aki azért jött, hogya halandók megöljék,
tnajd eljön ~ halandók ítéletére.
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császár erejét jelentette, aki kénye-kedve szerint tőr és zúz és perzsel és öl és akitvelszemben senki meg nem állhat. De egyszer
mégis csak meghalt a császár. A szobor meg volt fosztva rettegett
jellegétől, sőt későbben elpusztították. Lerombolásakor Decríanus
építész egyes darabjait 24 elefánttal húzatta le a völgybe, ahol e-zernél több ernber vesződött széttördelésével. .
Ez a szobor még állt, ami'kora rómaiakhoz Szent Pál apostol
levelet írt ·és a rettegett császár. félelme helyett a messiási reményekre irányítja figyelmüket és nekik a népek és nemzetek igaz.i
urát mutatja be. A régiek erről a leckéről nevezték a vasárnapot
a messíásí remények vasárnapjának.
Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 15. r. 4-13. v.
Atyámfiai! 4. Mind, ami előre megíratott, okulásunkra íratott meg,
hogy reménységünk legyen az Irásokból rnerített béketűrés és vi'<
gasztalás által. 5. A béketűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig
adja nektek, hogy Jézus akarata szerínt való egyetértés legyen köztetek. 6. Hogy egy lélekkel, egy szájjal dicsőítsétek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istenét és Atyját. 7. Azért karoljátok fel egymást,
mikép Krisztus is magáévá tett benneteket Isten dicsőségére. 8. Azt
mondom ugyanis, hogy Krisztus Jézus a zsidóknak szolgája lett, hogy
bebízonyítsa Isten igazmondását, megvalósítván az atyáknak tett
ígéreteket. 9. A pogányok azonban irgalmasságért dicsőítik az Istent,
amint meg van írva: Ezért magasztallak Uram a pogányok közt és
zenge!c dalt nevednek. 10. Azt mondja továbbá: Pogányok, örvendjetek az ő népével együtt. 11. Majd meg: Nemzetek, dícsérjétek mindnyájan az Urat! Magaszta.ljáAok Öt minden nép. 12. lzaiás továbbá
azt mondja: Jesszének gyökere lészen és aki felkel" hogy uralkodjék
a nemzeteken. 13. A reménységnek Istene töltsön el titeket a hitnek
teljes örömével és békéjével, hogy a remény bőven meglegyen
bennetek a Szentlélek erejéből.
.A népek és nemzetek 19azl ura

Magasztaljátok Öt rninden nép, rríondja az Apostol a zsoltáros
szavaival s ezt ősrégi idők óta mínden nép meg is. tette. Egy sem
volt áldozatok, ímádságok nélkül s a legfőbb lénynek olyan ismerete nélkül; amelyet egy szóba foglalva megalkotta szellemi és vallási életének legközvetlenebb megnyilvánulását, az istennevet,
amelyben mint egy primitív himnuszban, az istenségnek egy-egy
jelentős tulajdonsága van kifejezve. Halld a hébereket, az esszírokat, az arámokat, az arabokat, az etiópoket. egyszóval az összes
keleti népeket, amint legfőbb lényhez imádkozva Ötmelek (= király) névvel tisztelik meg. Ebből lett Karthagóban, Krétában, Rodoszban és Hinnom völgyében 'molocn, az ammonitáknál ttiilkom. Még
előbb az asszírok, a babiloniak,. a föníciaiak, karthagóiak, moabiták
és filiszteusok nyelvén a legfőbb lény neve Bal (= Úr). Igen gyakori
istennév az EI (= Erős), amely a babilóniai ékiratok /lu formájában.
sok ezer évvel a mi szentírásí könyveink előtt zengett dalt al Urnak
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és hirdette, hogy senki sem olyan erős, hatalmas, mint Ö. HaI1d
aztán a görög, Útin. ,szanszkrit és általában az árja népek sok évezredes történelmében. visszhangzó istennevet, a Fényes-t, a Tündök:Ő-l, amely Homérosz és a védák szókincsével mérhetetlen tömegek imája és a Deus, Dio, Dieu alapszava lett.
.
A kínai istennév: Ti (= úr) vagy Scnanqti. (= legfelső úr).
Tien (= ég). Hangtien Schangti (= a legfelső -ég legfőbb ura). A poli.néziaiak istene Tangalao (= mindenek adója), a madegaszkáríeké
Adriamanutra (= az ég királya), a hottentottáké Jouttia Tikkvoa (=
Istenek Istene), akaffereké Unkulunkulu (= legnagyobb), a zanzibári
négereké Mulungulu (= az ég és föld teremtője], az eszkimóké Pirksoma (= aki ott fönt). Az indiánok istene (= a Nagy Szellem), az
afrikai négereké f:g vag,y Ö vagy Ö ott fönt. A Karolina- és
Marschall-szigetek legfőbb istene Aliulep v. Bliutep (= nagy szellem v. hatalmas szél], mert a földet egy fúvásra létesítette és le is
rombolhatja.

*

Nemzetek, dicsérjétek az Urat! A prófétának ez a parancsa is
sokféleképen megvalósult, de leginkább megvalósult a romlatlan
bölcseség megrryilvánulésában, a közmondásokban, amelyeket századok hite és tapasztalata öntött formába és tett a nemzetek egy
szívvel, egy lélekkel és egy szájjal való Isten-imádásának tanúságos formáivá. S ha Boileau méltán mondja, hogy· a nép közt kétórai megfigyeléssel több retorfkét és poénkat tanult, mint egyetemi
előadásokon, a néplélek e szent szikrái révén Isten hatalmáról, igazságosságáról, szeretetéről, gondvíseléséröl, irgalmáról is biztosabb
fogalmat lehet szerezní, mint tudós emberek traktátusaiból.
Ha Isten akarja, a kapanyél is elsül, mondja a magyar. Ha
Isten az őrző, a pókháló is kővár. Ha Isten akarja. sáson is hajózhatsz, mondja a görög. Ha Isten segít, az ólom -is tutaj já lesz, mondja
a román. Földi hatalmasságok előtt hétrét görbedő emberek megfontolhatnák, amit az olesz szállóige mond: Annak van jó ura, aki
Istennek szolgál, vagy: Nincs különb fűszer a sónál, nincs különb
úr az Istennél. Isten a legrégibb gazda, mondja a tót.
.
S a gazdagok. akik míndíg többre vágyódnak és attól félnek,
hogy az alamizsna elkoptatja vagyonukat. megfontolhatjék a józan
német példaszót: Álmosengeben armet nicht. mert alamizsnás embernek Isten a kincstárnoka.
Isten a legfőbb tényező: Kakaskukorékolá.s nélkül is meghozza
a hajnalt. Munkába vett vászonhoz Isten ad fonalat. Kétségbeesett
bárkának Isten nyit kikötőt, mondja az olasz. Der Mensch díchtet,
Gott schlichtet, mondja a német. A kalendáriumot emberek készítik,
esőt Isten ad, mondja ugyancsak a német. A katona lő. de a golyót
Isten irányítja. Betegnek Isten igazítja meg ágyaszalmáját, mondja
a magyar. Ki beszélhet ennél szebb szavakkal a reménység Istenéről, aki betölthet bennünket örömmel és bizalommal.

16

Éppen i1yen 'Sokszor szerepel Isten igazságos volta. Isten nem
karjával, ujjával sujt, mégis elér, mondja az angol. Isten malmai
lassan; de biztosan őrölnek, I-sten nem ver bottal, rnondja majdnem
minden nép. Aki Istennel kikezd, azzal Isten végez, mondja a szláv.
Isten nem hetenkint fizet, mondják a maltaiak. God does not
pay on Saturday, mondják az angolok. Nem szombaton fizet. Gott
hat einen Iéisen Gang, er tritt aber fest .auf, mondja a német. [Isten
járása halk, de fellépese erős.) Isten lassan jön, de megérkezik.
Akit Isten megver, azt nem hajdu veri meg, mondja .a magyar. Aki
Istenre követ dob, ana az visszaesik, mondja .dZ olasz. Aki ég felé
köp, 'saját arcéra jköp, rnondják a maltaiak. Isten hosszú időre ad
kölcsönt, de. el nem felejti, mondja a szláv. De egyúttal irgalmas is:
haragját mértékkel mérí, de irgalma határát nem nézi, mondja a
magyar. Isten egyik kezével ver, a másikkal áld (szláv). Istennek két
létrája van: egyikkel felmegy, másikkal Iejön (román). Ha Isten
ablakot csuk, kaput tár (olasz). Ha Isten megáztat, meg is szárít
(szláv).
S hény.közmondés beszél még szebben a reménység Istenéről
olyan változatossággel. amelyet semmiféle természeti szerencsétlenség sem tud a nép gondolkozásában elhomályosítani. A magyar
szállóigét: Ha Isten nyulat teremtett, majd juttat neki bokro t is,
a német így mondja: Gibt Gott Kinder, gibt er auch Rinder, ha Isten
ad gyermeket, táplálékról is gondoskodik. Mikor Isten ásót teremtellt, nyeléről is gondoskodott, mondja az olasz. MinBI 'több gyermek, legyen annál több Miatyánk és annál több lesz a kenyér,
mondja a tót.
Csak a munka el ne maradjon! Imádkozva, de a kapát kézben
tartva kell az embernek reménykednie. mondja a spanyol. Gott gib-t
dir Wein, er schenkt' aber .íhn nicht ein. Gott gibt den Vöge1n
Pubter. eber sie 'müssen danach fIiegen/ mondja a német. Isten ad,
de zsákodba nem teszi, mondja a román. Isten a búzát polyvába
takarta, mondja a magyar.
Super flumen Jordailis

Hamburgba egy szerény külsejű ismeretlen utas érkezett. Vasárnap bement az istentiszteletre és a kóruson a kántor mellett
húzta meg magát. Arra is megkérte őt, hogy engedje át neki az
orgonát. Amint kezét a játékasztaira tette, az egész templomban
szokatlan harmónia áradt szét, amit senki sem élvezett úgy, mint
a szentélyben lévő aggastyán. Itt van az én utódom, gondolta magában, most már nyugodtan távozhat om az élők közül. "Gyermekem,
szólt aztán a mellette lévő fiúhoz, menj fel a kórusra és mondd meg
J Isten ad bort, de ki nem szolgál. Isten ad
a madárnak eleséget,
de repülnie kell érte.
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az orgonistának. hogy ez agg Reinke üdvözli őt és kéri a nevét. ..
Mielőtt a fiú visszatért volna, a Super J1umina Babylonis hangzott,
mínek hallatára az öreg túláradó örömmel mondotta: ,,6, ez Bacht"
(t 1750) Hányszor kivántam hallani s ' rnost hozzám jött. Eddig azt
hittem, hogy a zene veszít velem s most van itt igazán, aki azt
felvirágoztat ja. ..
'
Andrea Verocchío mester élete végeJelé közeledett (t 1470).
Maga elé szólítja a műtermében dolgozó vézna, .helvány, egyetlen
tanítványát. "J:rzem, hogy meghalok, mondja neki, készftsd el helyettem a Szent János-templom számára megkezdett oltárképet. Könynyebben halok meg, ha te ezt megígéred nekem." A tanítvány elő
ször vonakodott, mondván, hogy ő erre a munkára méltatlans egy
ecsetvonással; elronthatná a megkezdett_remeket. De azért hozzálátott a munkához és lázasan dolgozott, hogy a rnester minél többet
lláithasson 'még belőle és 3 hét mulva halálos ágyához vitte a kész
képet. Andrea Verocchio hosszú, forró píllentást vetett, rá, azután
vísszahanyerlott párnáira. "Verocchio csrllaga . . mondotta alig érthető hangon le tűnhet a művészet egéröl, mert már pirkad a ragyogó nap." Ezzel boldogan meghalt s munkáját folytatta Leonardo
da Vinci.
Szeretek egymással összevetve látni eseményeket, személyeket
és feladatokat, hogy egyik a másikat világosabbá tegye a nélkül,
hogy az alacsonyabbrendű a magasabbrendűt elhomályosítsa. Reinke
(Verocchio) se homályosítsa el Ker. Szent Jánost, még kevésbbé
Baoh (Leonardo da Vinci) az Úr Jézust. Említésük csak egy villanás
legyen, amelyben jól látszik az, hogya beszédnél többet é; ó. tett,
6 főként az a tény, mely.ért Szent János oly szép dícséretet kapott
az Úrtól. Ez az állhatatosság a törvény megtartásában s hűség a
törvényhozóhoz. Ezért mondotta 'az Úr: Inter natos mulierum non
surrexit major Joanne Baptista. Itt meg a Super /lumen Jordanis
szép dícséretét halljuk.
Evangélium Szent Máté ll. r. 2-10. v. Az időben: 2. Mikor
meghallotta János a fogságban Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettót tanítványai közül, 3. mondá neki: Te vagy-e az eljövendő vagy
mást várjunk? 4. .És felelvén Jézus, mondá nekik: Elmenvén, jelentsétek meg Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok; 5. a vakok látnak,
a sánlák járnak, a poklosok meglisztulnak, a süketek hallanak, a
halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, 6. és
boldog, aki énbennem meg nem botránkozik. 7. Azok elmenetele
után pedig kezde Jézus szólani a seregnek Jánosról: Mít mentetek
ki a pusztába látni? széltől hányatott nádat-e? 8. Vagy mit mentetek
ki látni? puhába öltözött embert-e? Ime, akik puhába öltöznek, a
királyok házaiban vannak. 9. Tehát mit mentetek ki látni? prófétát-e? Sőt mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. 10, Mert ez az,
kiről irva vagyon: Ime, én elküldöm angyalomat szined előtt, ki
elkésziti előtted utadat
'
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Az állhatatosság dicsérete

A Szentírásban 3 nagy dícséretet olvasunk. Lau! mulierís fortis
(Péld. 31, 10.) az erényes asszonyt dicsőíti, aki egyszerűsége mratt
az otthon szemefénye; aki rejtve van, senki sem. ismeri, de kint
járó gyermekei és a férj fe'lléptükkel, rendességükkel éppen úgy
őreá engednék következtetni, mínt ahogya pontos órán a mutató
a hibátlan rúgó munkájának az eredménye. Laus "patrum (Ecclus 44,
1-207.). az atyáknak szól, akik "nagyhatalmú ernberek lévén, parancsoltak és az okosság erejével szentséges i'géket mondottak
népnek",
A mai evangélium a Laus Viri Fortis, az állhatatos férfiú dicsérete, Legelsősorban azé, aki Istennek legnehezebb törvényét a fejedelemmel szemben él.ete kockéztatáséval megvédte. S azután azoké,
akik nyomában akár életük feláldozásával, akár utolsó leheUetig
tartó hűséggel juttatják érvényre Isten törvénytét. Ezek az, isteni
opera ünneplő szereplőí, régiek és újak, férfiak és nők, gyermekek
és felnőttek, akik az erkölcsiség, a haza, a közjó és az emberiség
bármely java védelmében az utolsó lehelletig helyükön maradnak,
Szól Mucius Scaevolá.ról, .akí az ellenséges etruszkok királya, Porsenna előtt kezét az égőáldozati oltár tüze fölé tartotta e szavakkal: "Lásd, milyen semmitérő a test azoknak, akik dicsőségre vágynak. Utánam hosszú sora következik azoknak, akik hasonló dicső
ségért fáradoznak." S e hőstettével akarta a királyt visszavonulásra
birni és hazáját megmenteni.
A pompéjí katonáról, akit 79-ben a Vezúv lávája élve temetett
el 'Ott, ahol az utolsó pillanatig őrt állott. A római ifjúról, aki egy
istentisztelet alkalmával mint fáklyás karját égette meg, mert nem
akarta megzavarni az istentiszteletet. Mac Mahonról, a későbbi
francia. köztársasági elnökrőt. a krimi 'háború tábornokáról. aki a
legnehezebb pillanatban azt felelte a miatta aggódóknak: J'y suis,
et J'v reste, itt vagyok és itt maradok, Guli kapitányról, a Principessa Mafalda süllyedő olasz hajó (1929, okt.) hős parancsnokáról.
"Az utolsó pillanatok borzalma minden képzeletet felülmúlt. Mindenki életéért harcolt. Mikor egy-egy nőt vagy gyermeket a mentő
csónakba engedtek, a férfiak utánuk ugrottak, a menekülőket veszélyeztetve. A legénységnek csak óriási erőfeszítéssel sikerült a
fuldoklókat a vízből kimenteni. Csak egy férfiú, Guli kapitány volt
nyugodt, rnert teljesen leszámolt önmagával. Az utasok elbeszélése
szerint az utolsó percig ott állt a parancsnoki hídon. Minden ember
nienekült s ő a süllyedö hajóval együtt rnerült alá a hullámokba."
S szól a dícséret a míndennapí élet annyí hőséről. akik a nyilvánosság izgalma nélkül észrevétlenül lelőrlődnek s életük kockáztatásával a jobb diadalért- küzdenek , Mindenkiről, 'aki a legnagyobb
megrontóval, a pénzzel szemben meg tudja őrízni függetlenségét;
a hazafiról, aki kötelességbőí védelmez egy veszendő ügyet, amely
sem eredménnyel, sem dicsőséggel nem keosegtet, a kutatóról vagy
2"
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feLfedezöről, aki ismételt kudarc után sem mond le a további munkáról. Ezek nem .nádszélak, vagy puhába öltözött emberek, hanem
a míndennapí' élet pusztájának sok szemlélőt és még több követőt
érdemlő prófétái.

*

"Fekete Béla soffőtt azért telefonálták ki a budai hegyek
közé, - mondja egy ujsághír a mindennapi élet nem utolsó hő
séről hogy egy társaságot vigyen a városba, voltaképen pedig
egy haramiabanda tervbevett rablógyilkosságáhbz akart autót
szerezní. Mikor ci: sötét kanyarodónál hírtelen megállították. szán. dékukról felvilágosítottá:k és egyenlő részesedést helyeztek kilátásba, ő az ajánlatot visszautasította. Ezért száját ronggyal betömve,
kitették az autóból. Induláskor azonban kisűlt, hogy észrevétlenül
olyan hibát ejtett iIZ autón, amelyet kijavítani nem tudtak és ezért
revolverrel a hiba helyrehozatalára, majd arra kényszerítették, hogy
betömött szájjal hajtson. Meg is tette; megmagyarázhataUan elszántsággaL játszotta veszedelmes szerepét a nekiszegzett revolver előtt
egész addig a pillanatig, amikor a városban a járdára felhajtva a
rendör figyelrnét felhívta a veszedelmes társaságra és sok embert
megmentett a nagy veszedelemtől."
Nekünk pedig alkalmat adott annak meglátására, hogy milyen
értéket képviselnek a Ker. Szent János erejének csak kis részével
rendelkező férfiak, akik szembe tudnak szállni a fizikai és erkölcsi
kényszerrel, amelyeket pedig főképen napjaink puhába öltözöttel
annyíszor használnak fel takaréul a bűnre -és a körülményekkel való
megalkuvásra.
.
ADVENT (OBJÖVET) III. VASABNAPJAN

A szentmise első szava után Gaudete-vasérnap, amelyen az
ádventi időszak eddigi bűnbánati jellegét az öröm váltja fel. A szentleckében Szent Pál az örömről ad oktatást. Az evangélium pedig
bemutatja azt ta páratlan jelenetet. mikor a hatalmukra féltékeny
farizeusok az első hírt veszik a Messiásról. A hivők öröme és a
farizeusok nyugtalansága adja a mai vasárnap hangulatát.
Lecke Szent Pál apostol a filippiekhez írt levele 4. r. 4-7. v.
Testvéreírn- 4. Orüljetek az Úrban mindíg, újra mondom, örüljetek.
5. Ismerje meg mindenki szelídségteket: az Úr közel vagyon. 6. Ne
legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem míndenben terjesszétek kéréseiteket az Isten elé imádságban és könyörgésben
hálaadássaL 7. S az Istennek ez a békéje, amely meghalad minden
értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krísztus Jézusban.

örWlelek: lilra

IDODdolll,

örflllelek

Egy beteg búskomoran 'lépett be az idegorvos rendelőjébe.
Alapos vizsgálat után közte és az orvos között a következő párbeszéd folyt Je:
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- Szerví baja nincs - szólt az orvos - s így az indiszpozíció
csak lelkiállapotának nyomottságából szánnazik. Kegyednek többel,
kellene a szabad természetben tartózkodnia.
- Kérem: - válaszolt a beteg - én a városon lcivül a legszebb helyen lakom, ahol kora tavasztól késő őszig keleti pompában virágzik a természet,
- Akkor mást próbáljon meg; vegyen többször szabadságot!
- folytatta az orvos.
- ' Uram, én minden nyáron három hónapon át teljes tétlenségben vagyok a hegyek- közt, télen pedig hónaponkint legalább
egy hetet a.Riviérán töltök - volt a beteg felelete,
, - Azután nagyon jól tenné, ha kellemes társaságokba járna
s többször meghallgatna egy-egy humoristát - tette hozzá az orvos.
- Kérem, én Cardel vagyok - fejezte be apárbeszédet a
beteg, aki hazájában naponta ezer embert nevettetett meg s pihenő
jében az orvos segitségét kereste fel, mert életét nehéznek, örömtelennek érezte. Az orvos erre szólní is alig tudott, nemhogy valami
orvosságra gondolhatott volna.
.
Ma, mikor sok ember járja hasonló bajjal az idegorvosokat s
.Iétogatjá orvosi rendelésre a mozikat, mulatókat és színházakat s
az Apostol szavait hangoztatva az Egyház az örömöt ajánlja figyelmünkbe, nem a Riviérán "agy humorista-előadásokon szerezhető
örömre gondol, hanem azt a forrását ajánlja, amelyben el nem múló
öröm csörgedezík. "Orülj~t·ek az Úrban; újra mondom, örüljetek!"
Vagyis örvendjetek az Úr szándéké. mértéke és főként törvényei
szerint. Sok embernek azért örömtelen az élete, mert az örömöt
bűnben keresi. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené - mondotta az Üdvözítő, amiből sok ember
ilyen életelvet készít magának: Adjátok meg Istennek, ami az Istené
és az ördögaek, ami az ördögé. Isten oltárára is tesz ugyan egy-egy
törnjéngerezdet. de csak azért, hogy az ördögére esetleg egész marokravalót dobhasson. Istennek és az ördögnek ·együltakar szolgálni, pedig ha az Istennek és mammonnak való szolgálat nem egy,
az előbbi még lehetetlenebb. Azonkívül, aki csak félig akar Istené
lenni, az előbb-utóbb egészen az ördögé és a szenvedésé lesz.
I

Wer Gott nur hal b will sich ergeben.
Der fűhrt ein hartes Jernmarleben.!

Nevetni, örvendezni meg éppen nem lehet a kettővel egyszerre.
Aki az ördöggel nevet. Krisztussal nem örvendezhet. ami által elveszíti a sokkal nemesebb 'l5'römökr-e való jogot. Qui jocari voluerit
cum diabolo, non pote rit gaudere cum Christo" - mondotta Krizo1.
Szent Péter. Az Úr Jézustól öröme nincs, az ördöggel való mulato1
1

Aki csak félig akar Istené lenni, az kemény jaj-életet él.
Aki az ördöggel akar játszani, az nem örvendhet Krisztussa!.
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zá snak minden esetben keserűség a vége, A vele mulatozók közül
v-annak azok az embertípusok. akiknek szemük mosolyog, ajkuk
dalol s a szívük vérzik.. uA hangos örömöt a néma keserűségtől az
egész világon csak egy vékony deszka választja el,"· (Ruskin.)

*
Evangélium Szent János l. r. 19-28. v. Az időben 19. a. zsidók
papokat és levitákat küldöttek Jeruzsálemből Jánoshoz, Rogy megkérdezzék őt. Ki vagy te? 20. És megvallá és nem tagadá, hogy én
nem vagyok a Krisztus. 21. És kérdezik Öt? Hogy van tehát a dolog?
Illés vagy-e te? És mondá: Nem vagyok. A próféta vagy-e te? És
felelé: Nem. 22. Mondák azért neki: Ki vagy hát, hogy felelete't
vigyünk azoknak, kik minket küldöttek? mit mondasz magad felől?
23. Mondá: Én vagyok a pusztában kiáltónak szava: Egyenesítsétek
ez Úr útját, amint lzaiás próféta mondotta. 24. A küldöllek pedig a
farizeusok közül voltak. 25. És kérték őt, mondván neki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta.
26. Felelé nekik János, mondván: tn vízzel keresztelek: de köztetek
áll az, kit ti nem ismertek. 27. Ö az, aki utánam jövendő, ki megelőzött engem, kinek nem vagyok méltó samszíjál megoldani. 28.
Ezek Betániában történtek, a Jordánon túl, ahol János keresztel vala.

Te kl vagy?

Ma minden müvelt embernek van nevjegye. hogy vele kilétét
az érdeklődőnek tudomására hozza. De biztosabb volna ai emberekkel való tárgyalás és együttélés, valamint a bánásmód. ha olyan
névjegyek volnának forgalomban, amelyekről sokkal fontosabb tájékoztatást lehetne leolvasni, t. i. azt, hogy mennyit ér az illető a
legéletbevágóbb kérdésekben, mennyire felel meg a legfontosabb
állás kötelességeinek.
.
Homó Dei. A messze Kelet egyerdőrengetegében vezekelve
élt Macedonius remete. Egy napon lódobogást hall s mire azon kezd
gondolkozni, hogy ki járhat erre, ahol ember nemigen fordul meg..
már előtte van a fényes ruhájú katona.
- Ki vagy te és rniért tartózkodol a rengeteg erdő közepén?
- kérdi a katona a remetét.
- Szívesen felelek, - volt a kérdezett válasza - előbb azonban szeretnérn hallani, hogy te ki vagy és szeretném tudni jöveteled okát?
- tn a természet gyermeke vagyok. Élvezek. Bolyongok. Keresem a vadat, hogy lelőjem. Ez az én boldogságom - mondotta
a katona.
- Én pedig az Ist-en embere vagyok. Keresarn az Istent és
kutatásomban semmi el nem térit az útból. A kutatást abba nem
hagyom, amig -Öt meg nem találom - mutatkozott be a remete.
A mai evangélium feltett kérdése elsősorban abból a szem-
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pontból sürgeti mindenki részéről a feleletet, hogya természet gyermeke-e, aki az anyago~_ nem tud felemelkedni, vagy Isten embere-e,
aki felismeri önmagében az anyagnál mérhetetlenül többet érő lelket, annak igényeiről tudomást szerez és Ist-ent ismerni kivánja,
neki szolgální és így üdvözülni akar. A vasárnapot nemcsak élvezésre és bolyongásra és vadászatra, de Isten törvényeinek megismerésére is használja. Földet és vagyont és feleséget és cselédséget és gyermekeket nemcsak élvezett cikknek tekint, hanem mindegyikben Isten ajándékát látja. amelyről 'számot kell adnia.
Homo Christi. A homéroszi köHeményekben ,egy-egy új szereplő arra a kérdésre, hogy ki ő, rendesen ezt feleli: Dicsekszem
vele, hogy X. Y. fia vagyok. A keresztény mindíg dicsekedve vallja,
hogy az Úr Jézus fia: Homo Christi sum. Dicsekedve ernlegesse,
hogy az emberek közt !különleges helyzete van; de annak megfelelő legfőbb kötelességét, a bátor hitvallást is ismerje.
Szent Oresztesz, Dioklecián császár nagyrabecsült tisztje, kebe!,én mindíg keresztet hordozott, hogy szívéhez szerithassa azt, aki
érte a feszületen függött. Amikor egy dárdaversenyben a kereszt
kivillant ruhája alól, a vezér, Lizias meglátta. Rögtön kihallgatásra
szólította őt és tudakolta tőle, hogy miért hord keresztet. Oresztész.
mint igen bátor katona, Istenen kívül senkitől sem félt s azért nyiltan megmagyarázta vezérének, hogy: "Én keresztény vagyok, a Megfeszítettnek szolgálok, azért hordom ezt a jelvényt." A pogánynak
azonban nem volt érzéke a bátor hitvallás iránt és azért nem tudta
megbecsülni a váratlan nyiltsággal beszélő katonát, hanem őt tüzes
rostélyra' fektette. Oresztesze szavakkal halt meg: Uram, Jézus
Krisztus, a Je kezeidbe ajánlom lelkemet.
Szent Júlia, karthagói főnemes.szülők leánya, a vandal pusztítás idejében Szíriába, később Korzikába került rabszolganőnek.
A Megfeszített iránt való szeretetből minden szenvedést eltűrt.
Mikor azonban arra akarták kényszeríteni, hogy hamis isteneknek
áldojzék. így felelt: "Én mint keresztény, csak az igaz Istennek
mutathatok be áldozatot." A sziget ura szabadságot ígért neki. ha
engedelmeskedik és áldoz. "Én meg vagyok elégedve szolgai állapotommal - felelte a Szent - és nem keresek semmi földi boldogságot. " Erre kegyetlenül megostorozták. majd keresztrefeszítették,
de Szent Júlia örült, hogy Krisztushoz hasonlóan a kereszten fejezhette be életét.
Homo Ecclesiae, más szóval: Cattiollcus sum, a feltett kérdésre
adott végső felelet. Pacianus püspök, mikor megkérdezték, hogy
mi ő, így felelt: Christianus rnihi nomen, catholicus cognomen. A
keresztény csak első nevem, teljes nevem keresztény katolikus. Te
is. katolikus vagy. Háromszáz rníllió hivő társaságában tagja vagy
az egész világon elterjedt és folyton jobban terjedő Egyháznak.
Tagja vagy ·egy olyan társaságnak, ahol az egyszerű hivők mílliói
közt Volta, Pasteur, Descartes, Cauchy, Cuvier szabású tudósok haj-
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tanak térdet és mondják el a hitvallást. Katolikus vagy, de te tudod
megmondani, hogy állásod kötelességeit teljesíted-e s nem vagy-e
csak névleg katolikus.
.
Egy tábornok csapatában szemlét tartva, valamelyik katonáról
azt a jelentést kapta, hogy az ellenséggel szemben nagyon gyáván
viselkedett. Az illetőt kiszólitotta a sorból és így szólt hozzá nagyon
határozott hang6n:
- Hogy hívnak tégedet?"
- Tábornok úr, az én nevem Alexander - felelte remegve a
kérdezett.
- Nem tudod te azt, - mondta a tábornok - hogy e név
a legjobb katonának, a legbátrabb hódítónak. a legkiválóbb harcosnak a neve? S te ezt a nevet mered viselni!? Vagy elhagyod ezt
a nevet vagy megváltoztatod viseletedet!
Hányan viselik ma a keresztény katolikus nevet, akik csak
tiszteletbeli katolikusok. vagyis hordják a nevet a nélkül, hogy az
álláshoz kapott kötelességeket vállalnák. Az ilyenek sokszor hallhatnák a rendreutasítást:
Vagy elhagyod a szent nevet, vagy megváltoztatod viselkedésedett

Az első azonban nem lehetséges. Julíénusz aposztatáról mondják, hogy naponkint bikavérben fürdött, hogy a keresztény jellegtől megszabaduljon s nem sikerült neki. Aki egyszer keresztény,
és meg hozzá katolikus, annak számára csak .az a lehetőség van
hátra, hogy életmódja és viselkedése megfeleljen a keresztségben
kapott hármas jellegnek.
ADVENT (OBJÖVET) IV: VASARNAPJAN

A szentmise kezdőszava után Roráte-vasárnap. Régente Canite
tuba volt a neve a papi zsolozsma egyik responsoriuma után, amely
elnevezés -jobban megfelel az utolsó ítéletre figyelmeztető szentIeckének. Az evangélium ismét -Szent Jánosról, a puszta nagy prófétájáról és a Messiás előkészítőjéről beszél.
Lecke Szent Pál apostol a korintusiakhoz irt I. lev. I. r. l-5. v.
Testvéreim! 1.' Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit
és Isten titkainak sáfárait. 2. Itt már megkivántatik asáfároktól,
hogy kiki húségesnek találtassék. 3. Nekem azonban legkisebb gondom, hogy ti mondjatok felőlem ítéletet vagy emberi nap. sőt magam
sem ítélem meg magamat. 4. Semmiben sem érzem ugyan. magamat
bűnösnek. de azért .még nem vagyok igazolva; aki pedig megitél
engem, az Úr az. 5 Tehát ne mondjatok ítéletet idő előtt, mig el
nem jő az Úr, ki a sötétség titkait is megvilágítja és a szivek szé ndéka.il is nyilvánosságra hozza és akkor dícsérete lészen kinek-kinek
1\Z Istentől.

Ne UélJelek Id~ e16111

Mindenki látott már olyan színdarebot, amelyben király áll a
cselekmény középpontjában. A nézőket meglepi méltóságos viselkedése, pompás iuhája. Kezében é\ kormánypálca. fején a korona,
vállait bíborpalást födi. Örök nyitnak előtte utat, mögötte pazar
ruházatú szolgák járnak. Mindenki meghajolva beszél vele. Fenye-:
getése rettent. Ha büntet, míndenkí dícséri erejét. Ha jutalmaz, hálálkodnak jóságáért. A szemlélőt elkápráztat ja a szép élet, de a
következő pillanatban a függöny legördül s mindennek vége. Többé
senki sem engedelmeskedik vagy szeigál neki. A szép ruhát leteszi
és' gyalog, fáradtan, gondoktól terhelten hazaballag.
Az élet szinpadán hány embernek van ilyen szomorú szerepe!
Gvémántgvűrű van az ujján, aranyfüggő a fülében. Szolgák állanak
mellette és a parancsol szinte lesik ajkáról. Sok ember sorsa van
kezébe letéve. De mikor a függöny legördül, egyszerre megváltozik
minden. Az életkerelek leomlanak. Az őt érő igazságtalan kritikának vége, de a meg nem érdemelt dicséretek, az önigazolások és a
félreértésből táplálkozó jóhírnév is úgy eltűnik hirtelenében, mint
napkeltekor a márciusi hó. Az "Úr ítélete a halál után szétzúz
minden harnis beállítást. megsemmisít minden álokot, foszlányba hasogat minden látszatot, kibogoz minden ravasz csomót. Minden
földi, jelenbéktelen itélet után következik az egyetJen igaz ítélet,
arnikor az Úr megvilágosítja a sötétség titkait.

*

Nekem legkisebb gondom, hogy ti mondjatok felőlem ítéletet,
mert az emberi ítéletnél senuni sem bizonytalanabb. Emberi itélet
sokszor állit ja a rosszat jónak, és viszont; főként, ha önmaga is
érdekelve van az ítéletben.
Tíz kínai dolgozott a mezőn, amikor hirtelen nagy zivatar keletkezett és előle egy félig-rom templomba kellett rnenekűlniök.
A zivatar egyre hevesebben dühöngött. Villámok cikáztak.
mennydörgés rázta meg a levegőt s a kínaiak már attól féltek, hogy
az omladozó falak rájuk zuhannak.
- Valaki van közöttünk. - mondta végre Fucsi - akinek a
bűnei miatt dühöng felettünk ez a vihar!
- Magam is azt gondoltam, - felelte Vu-Iei-fu, - csak azt
nem tudom, hogy melyikünk. lehel az?
- Tegyünk próbát - indítványozta Van-csang-li. - Akasszuk
ki mindnyájan szalmakalapjainkat a templom elötti fára. Amelyi. künkét elviszi a szél, az a bűnös!
.
Si-king és Csu-It meg a többi öl helyeslően bólintottak és
egymásután felakasztották kalapjalkat. Egy pillanat mulva a szél
el is vitle Csao-Yang kalapját! . . .
No, a többi kilencnek se kellett több! Megfogták Csao-Yangol
és kitaszitották a viharba.
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Al)g tett 'Csao-Yang egypár lépést kifelé, a villám nagy csattanassal becsapott a templomba és ízzé-porrá égette a tetőt, a falakat és a kilencbennszorult ikínait. Tehát a vakmerő emberi ítélettel
kitaszított Csao-Yang volt köztük az egyetlen derék ember, akínek
éi kedvéért a villám addig a kilenc bűnöst is megkímélte.

*

Kölni Brúnóról, a kat. Egyház mindenkori díszéről. akinek neve
és dícsérete a maga idejében is már "ma-gnum ecclesiae decus" volt,
keveset tudunk. Kölnben született t035 táján, Franciaországban nevelkedett. Reimsben tanult. Párizsban jelen volt Dioeres Rajmund
tanár temetésén s az ott tapasztalt rettenetes esemény megváltoztatta egész életét. Mikor temették a professzort, aki szeritéletű ember hírében állott, és a szertartésban, ezt olvastálc
Responde mihi, quantas habeo iniquitates et peccata (mondd
meg nekem, mennyi az én gonoszságom és bűnöm). a holt felülve
így szólt: Justa Dei judicio aceusatus sum (Istennek igazságos ítélete
vádolt engem). A borzalom lecsillapultáva.I még egyszer hozzáfogtak a szertartáshoz. Feltették ugyanazt a kérdést, amelyre feleletképen a halott újból felülve ezt dörögte: Justo Dei judicio judicatus
sum (Istennek igazságos ítélete marasztaIt el engem). Még nagyobb
volt a megdöbbenés s csak hosszabb szünet után folytathatták az
abbahagyott szertartást. A kérdés harmadszori olvasása után azonban a viaszsárga .hulla még egyszer elmondta a befejező szót: Justa
Dei judicio condemnatus sum (Isten igazságos végzése sujt engem).
S ezt az ítéletet tulajdonképen mindenki maga mondja ki önmagáról, amint azt a lübecki székesegyház falán ez a fölirat mondja:
Mes/er-nek hívtok s nem hallgattok reám.
Világosság-nak /hívtok s nem láttok engem.
Úr-nak hívtok s nem szerintem jártok.
Éle/-nek hívtok s nem kíván lok engem.
Bölcseség-nek hívtok s nem áhítoztok rám.
Szép-nek hívtok s nem szemléltek engem.
Gazdag-nak hívtok s kérelemmel nem fordultok hozzám.
örökkévaló-nak hívtok s nem kerestek engem.
Mindenható-nak hívtok s nem tiszteltek engem.
Igazságos-nak hívtok s nem féltek tölem.
Ha mindezek után elítélitek magatokat, ne engem okoljatok.
Evangélium Szent Lukács 3. r. 1-6. v. 1. Tiberius császár
uralkodásának tizenötödik esztendejében, mikor Ponéius Pilátus helytartója vala Judeának és Heródes negyedes fejedelme Galileának,
Fülöp, az ö testvére pedig negyedes fejedelme Itureának és Trachomtis tartománynak és Lizániás negyedes fejedelme Abilinának, 2.
Annás és Kaifás főpapok alatt, lőn az Úr igéje Jánoshoz, Zakariás
fiához, a pusztában. 3. Es elméne a. Jordán egész környékére, hirdetvén a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, 4. amínt írva
vagvon Izaiás prófétá beszédeinek könyvében: A pusztában kiáltónak sza.va: Készítsétek az Úr útját, egyenesítsétek az Ö ösvényeit.
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Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik
és a görbék egyenesekké lesznek és a göröngyösek sima utakká;
6. és meglátja minden "lest az Isten üdvösségét.
Az Or útla

Valamikor, nagyon régen a széles 'Campagna terein egy eltévedt vándor tartott az örök város felé. Még aznap el akarta érni,
de est borult a tájékra és az utas eltévedt. Nem tudta, jobbra, balra
menjen-e. Körülötte közel s távol minden sötét volt. Irányító csillag nem tündökölt az égen. Csak az itt-ott felvetődött lidércfény
mondotta csalogatva: Jöjj Ieléml
Az utas tudta, hogy a csalóka fény mocsarat jelez s ha utána
indul, többé .nem szabadul az ingoványból, azért nem ment utána.
Amint így gondolkozik, harangot hall. Mint mennyei zene éri füleit
a kedves hang: új erő száll tagjaiba, utána indul. Rövid idő mulva
ott térdel Róma legszebb templomána.k, a Santa Maria Maggiorenak főoltárképe.
Bold. Szűz 'és a jászolban fekvő kisded Jézus
előtt. Hálát adott megmeneküléséért és alapitványt is tett, hogy
minden este 6 órakor megszólaljanak a Santa Maria Maggiore harangjai és hívogessák az utasokat az igaz ösvényre, mcly a Bold.
Szűzhöz és a kisded Jézushoz vezet.
Abban az időben, amikor a próféta az Úr parancsát vette, hogy
útja készüljön és egyenessététessék, az egész emberiség ilyen eltévedt lItashoz volt hasonló. Akkor még a legkiválóbbak sem tudták,
hogy merre kell tartani, mit szabad és kell tenni. "Várjuk meg,
amig valaki eljön, - mondja egy Plátó - mert a nélkül még azt
sem tudjuk, hogy imádságunk nem átok-e." Sokat bolyongott így
az emberiség, míg .végre eltalált Betlehembe, a Boldogságos Szűz
höz és a kisded Jézushoz.
Igy tehát az egész emberiségre nézve az Úr útja készen van.
Sőt az Úr Jézus azt mondta, hogy Ö az Út, amelyen I1'ftndenkinek
járnia kell. lzaiás próféta könyvének 35. fejezet épen beszél erről
az útról, amelyet ő szentnek nevez. Azonban azt is mondja, hogy
sokan nem azon járnak, mert nem ismerik, tőle messz e tévedeznek. Eltévedt utas az a modern ember, aki szem elől téveszti az Irás
szavait: "Nincs itt maradandó városunk, hanem az őrök hazát keressük", s úgy bolyong a világ terein, mintha örök haza nem is
volna. Eltévedt utas, aki jó úton indult ugyan, de közben azt szem
elől téveszti s bizonytalanságában azt sem tudja, jobbra vagy balra
rnenjen-e. Feltűnnek előtte a csalóka pislákoló derengések, valami
mocsaras vidék kigözölgéseí. a bűnre vivő kísértések. Ilvenkor rnilyen áldás a mai ádventi vasárnapra és tanitására való visszaemlékezés, hogy nincs nekünk más igazi utunk, mint amely Betlehem
felé, a Szűzanyához és a kisded Jézushoz vezet.
lzaiás próféta - szerint nem megy 'e szent úton a balga, aki
látogatása idejét meg nem ismerte; a tisztátalan, akii terhe tart

a
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vissza ·attól, hogy ez útra 1.érjen és az üdvösség felé menjen; az
oroszlénlelkű. vagyis .a más birtoka után leselkedő kapzsi; a maIa
bestia, akinek lelkét a gőgösség és a durvaság tartja megszállva.
Távolmarad az úttól mindaz, akinek a lelkéhez a sok tévedéstől
és bűntől nem férkőzhetik az úrnak jóra indító kegyelme. Ezek
még ma is mind igénylik az útkészítést. Nagyon rászorulnak arra,
hogy szentgyónással a göröngyök, a halmok, a görbeségek, a völgyek lelkükről eltűnjenek és bőséges kegyelmeível az. úr minden
szívbe bevonulhasson.
.

KARAcsoNY
KABACSOHY UHNEPtH
A betlehemi barlang jelentősége. Emerson amerikai bölcselő
egy tikkasztó júliusi napon telt omnibuszra. szállt föl, s a többi
utashoz hasonlóan ő is kedvetlenüL álmosan és leverten nézett
,eM,be él. félórai utazásnak. A következő állomáson azonban egy fiatalasszony lépett be. a szakaszba egyaranyoshajú, kékszemű, napsugaras fiacskájával s alig telepedtek le a kocsi egyik sarkában,
a kocsi egész lég-köre megváltozott. A gyermek, a bűnnel nem terhelt emberiségnek ez az üde pillantása, a meg nem romlott parad íes om i életnek egy mosolva, az összes utasok figyeimét magára
terelte. Hol a kocsi berendezését szemlélte, hol vidáman tekintett az
ablakon kifelé és ujjongott minden változásnak. S az anya épületes
türelemmel, sőt túláradó törömmel tartotta karján folyton ficánkoló
. gyermekét. Gyermek és anya így frissítő életőrömet árasztottak
maguk körül. Mindenki reájuk nézett, mozdulataikat leste és csevegésüket élvezte...Amikor a következő állomáson kiszálltam, fejezi
be Emerson megemlékezését. én kötelességemnek tartottam, hogv
titokban köszönetet mondiak azért a jótéteményért, hogy életemet
néhány pillapatra kedvesebbé tették."
Abban az autóbuszban amelyet a tudomány. Földnek nevez s
amelven az egész emberiség a tudósok számítása- szerint évenkint
503.576.000 km sebességgel rohan tovább, az idők teliességének
elérkeztekor egy anya .lépett be gyermekével. A sarok, ahol letelepedtek betlehemi barlang néven ismeretes. Az a gyermek valóban
a bűnnel nem terhelt emberiség üde pillantása, a romlatlan paradicsomi élet mcsolya volt. Akik észrevették és szemlélték, távozni
érezték lelkükből a tikkasztó, fárasztó, leverő élet nehézsévét. S az
ú i életáram tovább terjedt. erősödött. mert anya és gyermeke nem
e~y pillanatra örvendeztették meg jelenlétükkel az utasokat. hanem
kegyelmes segítségükkel a világ végéig köztünk maradnak. SŐt.
Ez a gyermek nem elézszík meg azokkal, akik Hozzá mennek, hanem mindenhatósága révén utat talál mazának <'. legelhagyottabb
területekhez, bevonul a legeltikkadtabb lelkekbe, megközelíti a leg-
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fagyosabb szíveket s mint igazi király tartja diadalútját angyali
kísérettel a tengertől a tengerig és a Föld határáig.
L I:ljéll misére

Lecke Szent Pál apostol Titushoz írt lev. 2. r. 11-15. v.
Szerelmesem! 11. Megjelent Udvözító Istenünk kegyelme mínden
embernek, 12. s arra oktat rninket, hogy tagadjuk meg az istentelenséget s a világi vágyakat s éljünk józanul, igazán és jámborul e
világon, 13. várva a boldog reménységet s a nagy Isten és Udvözítönk, Jézus Krisztus dicsőségének eljövetelét, 14. ki önmagát adta
értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól s jócselekedetekre igyekvő, tulajdon népévé tisztítson. 15. Ezt beszéld, erre buzdíts s ekképen feddj teljes határozottsággaL
Lemoadván a vUágl vágyakr61, lózanul 6JJtlak •••

Az alapjában mélyen keresztény Dosztojevszkij (1821-1881)
maga beszéli el, hogy éppen karácsony napján szabadult ki a börtönből. A valamikor jobb napokat éit orosz regényíró lejtőre került,
sőt börtönbe jutott. Amikor karácsony estéjén onnan kiszabadulva
a városban járt-kelt s a karácsonyi gyertyafény lelkébe hatolt,
azon kezdett gondolkozni, hogy mennyire nyomorult lett és milyen
képtelen arra, hogy bárkinek is örömet szerezzen. Börtönből szabadultan és elnyomorodva is érezte, hogy az örömöt a szeretet ünnepén nem mástól kell várnia; inkább tehetetlenségét útálta, hogy
máson segíteni nem tud. Érezte, hogy a szeretet megnyilvánulásat
nem várnia szabad, hanem annak a mennyei öröm hirdetésére kitárult lélekből másokra kell áradnia.
Ahogy ilyen gondolatokba merülve ődöngött a város utcáin,
a város -szélén egy fenyőgallyakkal feldiszített képet talált, amely
Szűz Máriát ábrázolta, karján a kis Jézussal. S amint gyermekkora
em1ékeiként lelkében felzsongó karácsonyi énekeket dúdolva a kép
előtt szqborrá. nieredten megállott és nézte a karácsony -títkát, a
Szent Szűzet, karján a Kisdeddel. hirtelen végiglátta nyomorúságát:
elgondolta multját és jelenét,· következtetett jövőjére s az erkölcsi
erő maradékát összeszedve belenyúlt zsebébe s az ismét ott lappangó pálinkás üveget, amely őt egyszer már a lejtőre vitte, 'zsebéből kihúzta, a benne lévő pálinkát a kép elé a hóra locsolta, az
üveget pedig egy kövön darabokra törve, Istennek tetsző új életet
kezdett.
Megérzi-e az olvasó a szentleckén és az elbeszélésen az élet
lehelletét, a 'sokszor megismétlődő valóságot? Megérzi-e az Ist-ent
dicsőítő angyalok éjtszakáján azt a nagy igazságot, hogy az emberi
békesség alapfeltétele a romlás okának összetörése? Akkor hangzik igazán az angyalok éneke: Dicsőség Istennek a magasságban
és békesség a föJdön a jóakaratú embereknek, Aki ezt megérzi, az
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belátja, hogy az evangélium mennyire nemcsak az érzelem dolga,
ami szívünknek jólesik és amin karácsony estéjén elmereng, hanem
Estennek dicsőséget, embernek békességet jelentő valóság. Dei virtus
omni credenti. Istennek ereje, mely minden gyarlóság és előbbi
züllöttség dacára is feltámadást biztosít s éi. szentlecke szavai szerínt
minden emberből józanul, igazán \és ájtatosan élő Isten-gyermek
válhatik. Ezt beszéld, erre buzdíts,' ékképen feddj családodban és
társaságodban karácsony estéjén.
Evangélium Szent Lukács 2. r. 1-14. v. 1. Az időben rendelet
ménc ki Augusztus császértól, hogy irassék össze az egész földkerékség. 2. Ez az első összeírás történt, mikor Sziriát Cirinus kormányozta. 3. És mennek vala mindenek, hogy összeirassanak, kiki
a maza városába. 4. Fölméne tehát József is Galileából, Názáret
városából Judeába, Dávid városába, mely Betlehemnek hivatik, mívelhogy Dávid házából és nemzetségéből való voll, 5. hogy összeíressék Máriával, az ö eljegyzett feleségével, ki áldott állapotban vala.
6. Lőn pedig, mikor oU valának, eljött az ideje, hogy szüljön. 7. És
szülé az ő elsöszülölt fiát és bepólyázá őt és jászolba fekteté, mert
nem kaptak helyet a szálláson.
.
8. És pásztorok valának ama vidéken, szabad ég alatt tanyázván és őrt állván az éjtszakában nyájuk felett. 9. Egyszer ott termelt ez Úr angyala. mellettük s az Isten fényessége körülragyogá
öket és megfélemlének n igy félelemmel. 10. És mondá nekik az
angyal: Ne féljetek; mert ime nagy örömet hirdetek néktek, mely
lészen az egész népnek, il. minthogy ma született néktek az Udvözüö, ki az Úr Krisztus, Dávid városában. 12. És ez nektek a jel:
találni fogtok egy kisdedet. pólyába takarva és jászolba fektetve.
13. És azonnal mennyei sereg sokasága vette körül az angyalt, mely
dícséré az Istent, mondván: 14. Dicsöség a magassigban Istennek, és
a Iölrlön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsöség IsleDDek a magasslrgokbaD ••.

Az Atlanti-óceán ezer máteres mélységeiben 1850-1866 kö~t
rakták le az első kábelt s az Európából Amerikába küldött első
tengeralatti üzenet ez volt: Gloria ín altissimis Deo, dicsőség Istennek
a mélységekben. Ez az elsö tengeralatti üzenet míntegy visszhangja
az első karácsonyéjjel az égről a földre érkező kedves üzenetnek:
Dicsőség az Istennek a magasságban. Az igaz békességre vágyódó
jóakaratú ember rajta van, hogy Istennek fönt és lent hírdetett dio
csősége elsősorban ott hangozzék, ahol Ö arra legjobban vágyik, az
emberi szív mélységeiben s úgy nyilvánuljon meg, ahogy annak
legnagyobb az értéke, az öntudatos tettekben.
Dicsöség Istennek a magasságban . . .
Ezt a felhívást naponkint hangoztatja az Egyház templomaiban azóta, hogy az angyalok először elmondották és sohasem volt
időszerűbb. mint napjainkban, amikor a sajátságos féls-égben megrekedt modern ember csak a nagy emberek dicsőítéséig tud felemel-
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kedni és Isten dicsőségéről megfeledkezik. Ha tehát a modern ember dicsérettel adózik Wrightnek és Fahrmannak, mert repülőgépeik
kel megoldották a, megoldhatatlannak hitt problémát, az Egyház
Annak dicsőítését sürgeti, aki tervezgetés nélkül, akaratának egyetlen parancsával életbe hivta és mindenkorra állandósította amazok
ősi mintáját, a madarak és rovarok szárnyának beláthatatlan változatait. Ha a modern ember csodálattal áll meg a gizehi Kufu-piramis előtt és csodálattal emlegeti, hogya 1,231.194 tonna súlyú s
2,618.251 m" köböl készült kolosszust 15.000 vonat, egyenkint 50
kocsival és egyenkint 50 tonna megterheléssel tudná csak elszállítani, az Egyház hódolatot és csodálatot és dicsőséget emleget Annak,
aki a világmindenség rettenetes erökészletét és anyagfelszerelését
teremtette, fönntartja és kormányozza. Ha a modern ember hódolattal adózik a Michelangelóknak, Rafaeleknek és Munkácsy MiháIyoknak, mert felismerték a színek játékát és megalkották műrerne
keiket, az Egyház Annak dicséretét sürgeti, aki az ő géniuszukat
teremtette és akre hajnalpir, friss mező, virágos rét -és érett gyümölcs és kék tenger szinpompájával naponkint remekel. Ha a rnodern ember azok iránt való tiszteletből, akik a természet törvényeiből egyet-egyet ellesnek, Kepler- és Ohm- és Archimedes-törvényrőL beszél, az Egyház napról-napra Annak dicsőítését sürgeti, aki
lényével a törvényeket sugározta. Ha a modern ember csodálattal
tekint a remek passzaui orgonára, amely 16.000 sipjával elbájoló
melódiákat szólaltat meg, az Egyház méitán hiv fel bennünket
Annak magasztalására, aki a tücsökciripeléstől az égiháborúig a
világmindenség hatalmas orkeszterét megindította és vezeti és ebben
a nagy orkeszterben éppen a legtökéletesebb emberi hangnak kell
igen sokszor elmondania: Dicsőség Istennek a magasságban.

'"
Egy festő képén a feketetábla előtt egy fiú zérusokat ír egy·
másután. így ni: 000000. " A mögötte megjelenő angyal meg éppen
befejezi az eléjük írt egyest. A kép címe: A jószándék. A müvész
így fejezte ki azt a nagy igazságot, hogy önmagában életünk minden
tette nulla, sőt bün, ha hiúságból, önzésből vagy kényelemszeretetből történik. De ugyanazok a tettek jószándék által értékesekké
válnak s a legnagyobb értéküket az Isten dicsőségére végzett cselekedetek nyerik. Ezzel a legjobb szándékkal, a sok nulla eié írt egyessel válik az élet valóságos kincsesbányává, sőt kész kincstárrá.
Az Isten dicsőségét szorgalmazó legjobb szándék kifejező jelszava Jézustársaságéban. Omnia ad majorem Dei gloriam (rövidítve
OAMDG. -.mindent Isten nagyobb dicsőségére - MIND.); ez serkenti a jezsuíta rend tagjait Isten dicsőítésére. A bencések jelrnondata; Ut in omnibus g/orificetur Deus - hogy mindenben dicsőít
te-ssék az .Úr. Bach Sebestyén, a "harmóniák atyja" (Beethoven)
mínden kész partitúra alá odaírta: Dicsőség Istennek. A mai liturgia
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gyümölcse legyen a régi írások kedves záradéka: Finis est rei,
gloria est Dei.
II. Pásztor-mlsér•

..Országunk első funkcionáriusa mondolta egy holland
egyetemi tanár - a pásztor. Ha naponta minden pásztor egy dl
tejet nem fej ki pontosan, a miniszterelnök től az egyetemi tanáron
keresztül a legutolsó falusi elöljáróig mindenkínek kevesebb az életlehetősége." Tehát Hollandiában a pásztor hűsége. gondossága. istenfélelme a legfontosabb erény.
Az Isten országában sincs ez különben. Mind·enkinek életlehetősége sokat nyert a pásztorok jópéldájával, hogy a meg testesült
Ige első tisztelői közülük kerültek ki. Az élet megejtő kényeimétől
távol és káros befolyásától mentesen, fürgén iparkodnak a hívó szó
után. S ma is az ő körükben találhatók a leghűségesebb szolgái az úr
Jézusnak... Midőn 1922-ben a római eucheríszttkus világkongreszszuson voltam és a körmenet a Lateráni-templom felé tartott, mondja Faulhaber müncheni bíboros érsek - megpiLlantoltam az ott
összesereglelt egyszerű campagnai pásztorokat, amint térdreestek.
kezüket összekulcsolták, fejüket lehajtolták. Nem a követeket, püspököket vagy bíborosokat bámulták kíváncstan. hanem egyedül a
Legszentebb volt alázatos áhítatuk tárgya: méltó utódai a Betlehembe siető és az úr Jézus szine előtt hódoló pásztoroknek. Nemsokára
saját egyházmegyémben tartottam eucharísztíkus körmenetet. A
római kedves kép alapján megfigyeltem a résztvevőket és az út
mentén sok úri népet láttam, akik minden lámpát észrevettek,' mínden különleges egyházi ornátust vagy divatos ruhát megmutattak
egymásnak. ki nem fogytak a látottak bírélgetéséból. de nem látták
meg azt a dolgot. amil az úr jelentett nekünk:'
.
A pásztorhűség megbecsülése és követése legyen a karácsonyi
Pásztor-mise gyümölcse és legszebb ékessége.
Lecke Szent Pál apostol Tílushoz írt lev. 3. r. 4-7. v. Szerelmesem! 4. Megjelent a mi Udvözitő Istenünk jósága és..emberszeretete.
5. megmentett mínket, nem az igazságnak azon cselekedeteiért. melveket véghezvittünk, hanem az ő irgalmassága folytán. és pedig a
Szentlélek eszközölte újjászületés é~ megújítás fürdője által. 6. kit
bőségesen kiárasztott reánk Jézus Knsztus, a mi Udvözílőnk által.
7. hogy kegyelme révén megigazulva. r~ménybeli örököseivé legyünk
az örök életnek.
A mi UdvazU6Dk '6sága és embersége

Mikor Nagy Sándor az ísszuszí csatában a perzsákat legyőzte
és országukat birodalmához csatolta. a fegyverek erejében' és a
legyőzöttek kegyelemre való kiszolgáltatottságában nem bízott. Jól
tudta, hogy lelküket csak úgy nyerheti meg. ha cl nyers erő munká-
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ját minél lényegesebb szeretet folytatja és tökéletesíti. Azért mace don királyi ruhája helyett perzsa öltözetben jelent meg, perzsa
szokásoknak hódolt, perzsa nevet vett fel. Új alattvalói közé vegyülve, leereszkedő beszélgetésben, vigasztaló és bátorító szavakkal
törekedett szívüket megnyerni.·
III. Jenő pápa 1147 szeptemberében Citeauxba ment. Szent
Bernát is éppen ott időzött. Nagy volt a kolostor öröme az előkelő
vendégek látogatása míatt, de az ünnep jelentőségét egész rendkívüli mártékben emelte a pápa nagy kegyessége és jóakarata: letette nagy méltósága jelv-ényeit, nem vette igénybe udvara szolgálatát. Úgy akart élni, mint akármelyik cisztercita atya: egyszerű
ágyban szalmán aludt. Az egész szerzetház örömben úszott.
Mindkét eseménynél múlhatatlanul többet jelent, hogy az Úr
Jézus emberré lett. Ezzelnagyobb örömet nyujtott az egész emberiségnek, mint amennyit III. Jenő pápa nyujtott szerzeteseinek, akik
bizonyára ném voltak. annyira rászorulva a pápa kegyességére.>
mint ahogy a bűn átka alatt nyögő emberiség várta Udvözítőjét.
S nagyobb ragaszkodást biztosított, mint Nagy Sándor eljárása, aki
legnagyobb kegyessége dacára is csak külső jeleit hagyta el királyi
felség-ének, de az már nem sikerült neki, hogy természetét is megváltoztassa és valóban perzsa legyen.
A mai szentlecke ünnepélyesen és nyomatékosan bejelenti,
hogy az Úr Jézus valóban emberi testet vett fel, emberségben jelent
meg közöttünk. Mindenhatóságában még ellnél is többet tett az,
hogy a kisgyermek szenvedéseitől kezdve az élet minden megpróbáltatásán keresztül akart menni. Sőt az emberek közt a megvetett,
hajléktalan nyomorulthoz lett hasonlóvá. Ez az Ö uralkodá-sának kiinduló pontja. Hogy Nagy Sándor vagy Julius Cézár vagy Napoleon után a katonák a halálba mentek, azt részint az apától örökölt,
részint a csellel megszerzett nagy hatalom magyarázza. Hogy a
szegénységben és elhagyatottságban született s első követőit a pásztorok közt lelő Úr Jézus lemondásokkal teljes új életre vezeti az
emberiséget: ez Isten-voltának legszebb bizonysága.
Evangélium Szent Lukács 2. r. 15-20. v. Az időben 15. a pásztorok szólának egymáshoz: Menjünk át Betlehembe és lássuk ezt
a dolgot, ami történt, melyet az Úr hírül adoll nekünk. 16. Es elmenének sietve és meg találák Máriát és Józsefet és a jászolban
fekvő kisdedet. 17. Látván pedig ezeket, elhíresztelték a beszédet,
melyet nekik e gyermek felől mondottak vala. 18. Es mind, akik
hallották, csodálkozának azokon, miket a pásztorok beszéltek nekik.
19. Mária pedig megjegyzi vala mindeme dolgokat, szívében forgatván. 20. Es visszatérének a pásztorok, magasztalván és dícsérvén az
Istent mindazokért, amiket hallottak és látlak, úgy, ahogy meg. monda.totl Vola nekik.

3

Waller, NApougarak
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PásztorlelkWet 6s áldozatosság

"Menjünk Betlehembe!" - rnondották a pásztorok lelkesedéssel és már készülodtek is az útra, A hagyomány szerint csak egy
volt köztük. akin nagyon meglátszott, hogy nem akar velük tartani. "Hát tulajdonképen hová is akartok ti menni?" - kérdezte
tőlük s mikor megmondták, hogy egy kisded született, mogorván
felelte, hogy azon nincsen semmi csodálatos dolog, mikor annyi'
kisded', születik a világon naponkint. Majd arra hivatkozott, hogy
atélíes időben nem teheti ki magát a nagy út kellemetlenségeinek.
Mikor azzal biztatták, hogy egy kicsit gyorsabban menve nem kell
a meghűlés veszedelmétől félnie, idősebb korára hivatkozott. Egyszóval a többiek elmentek, ő pedig magára maradt. S akkor kezdte
érezni az egyedüllét nehézségeit. Addig sajnálta, hogy nem ment
a többiekkel, míg végre tarisznyáját és ködmönét kapva, utánuk
indult. Mire a barlangba ért, azok Iöldreberulva édes boldogsággal
dícsérték Istent.
A későn érkezett pásztoron kívül csak az állatok állottak. Egy
ideig néma szemlélődés után a többieket megkérdi, hogy miért bo,
rulnak a földre. Azok csodálkozva tudakolják, hogy vajjon nem
hallja és látja-e a csodálatos eseményeket, amelyek a barlangban
történnek?
- Nem - felelte az elkésett pásztor.
- S adtál-e áldozatot a Kisdednek?
- Nem - felelte az elkésett pásztor.
- Hát gyorsan adj neki valamit, mert áldozatos lélek nélkül
nem lehetsz tanúja a boldogító látománynak.
S arra az levette báránybőr bélésű ködmenét, a Kisdedre terítette és abban a pillanatban édes öröm fogta el szívét és ő is
magasztalta az Istent.
III. Nagymisére
Lecke Szent Pál apostolnak a zsidókhoz írt levele 1. r. 1-12. v.
I. Sok rendben s sokféle módon szólván hajdan Isten az atyákhoz
a próféták által, 2. legutóbb ezekben a napokban Fia által szólott
. hozzánk, kit mindenek örökösévé rendelt, ki áltaJ a világokat is
teremtette, 3. ki mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, s mindent fenntart hatalmának igéjével, miután a bűnöktől
megtisztulást szerzett, a fölség jobbján ül a magasságban, 4. anynyi val kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb neveket
örökölt azoknál.
5. Meri melyik angyalnak mondotta valaha: Fiam vagy le,
én ma nemzettelek téged? És ismél: Én atyja leszek neki, és ö
nekem fiam leszen? 6. Es midön ismét bevezeti elsőszülöttét a föld
kerekségére, így szól: És imádják őt Istennek összes angyalai.
7. És az angyalokat illetőleg ugyanígy szól: Aki angyalait szelekké
teszi és szolgáit tűzlánggá. 8. Fiához pedig: A te trónod, ó Isten,
örökkön-örökké való; igazság jogara a te országod jogara. 9. Sze-
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retted az igazságosságot és gyülölted á gonoszságot; azért kent föl
téged az Isten, a te Istened a vidámság olajával társaid fölött. 10.
Es: Kezdetben le, Uram, megalapitottad a földet, és kezednek múvei
az egek. ll. Ezek elmúlnak, te pedig megmaradsz; és- mínd, miként
a ruha, elavulnak, 12. és miként az öltözetet, változtatod azokat, és
elváltoznak; te pedig ugyanaz vagy és éveid nem fogynak el.
Az Atya valóságának 6r6k képmása

Turgenyev orosz író a Jungfrau (4167 m)és a Finsteraarhorn
(4275 m) egy párbeszédében mutatja be a mai szentleckéből kicsendülő nagy igazságot, hogy az istenség mellett minden eltörpül s
előtte ez a két magas hegycsúcs is milyen hitvány kőrakássá törpül
és minden idő mennyit veszít méj.eteiből.
A halovány, zöldes-fényes néma mcnnybolt alatt mindenfelé csípős dér és szikrázó hó. Alóla jégborította kőrakások ésttanak elő.
Egyszercsak a Jungfrau odaszól szomszédjéhoz:
- Te magasabb lévén, többet látsz. Ugyan mondd, mi a hír
ott alanttt
- Sötét felhők takarják a földet, - felelt vissza a Finsteraarhorn pár esztendő rnulva, ami azonban a mindenség élet'ében
csak egy perc.
- Hát most mi változást találsz? - kérdezte újra a Jungfrau
szomszédját néhány perc, azaz néhány évezred mulva.
- Alant minden a régi - szólt vissza a kérdezett néhány
újabb évezred mulva. - A fekete erdő meg a szürke kő egészen
a régi, csak kétlábú bogárkák járnak-kelnek körülöttük.
- Hát most mi ujság van? - kérdi a Jungfrau.
- Minden a régi, csak a bogárkák száma szaporodik - volt
a válasz.
- Van-e valami változás? hangzott újabb évezred-perc
mulva.
- Mintha kevesebb bogárká t látnék - dörgi a Finsteraarhorn.
- Minden világosabb. A vizek összébb szorultak, az erdők meggyérült ek.
Közben eltelt néhány ezerév-perc, mire a Jungtrau újra megszólalt:

- És most?
- Fehérség uralkodik mindenfelé - feleli Finsteraarhorn. Fehér havunk és jegünk terjedőben van. Minden kihűlt. Zavartalanul alhatunk.
Erre örökre elalszanak az óriás hegyek; a fényes égbolt is
örökre elhomályosodik. Minden örökre elnémul a föld felett. 'Csak
az Atya, Fiú és Szentlélek dicsőségében nincs semmi változás sem.

*

Az a nyolc millió esztendő, amennyire merész fantáziájú geológu sok a földön az egész emberiség életét teszik, sőt az a tíz billió
3'
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év, amennyit szükségesnek mondanak ahhoz, hogy a mostani szárazföld tengerré legyen és a mcstaní tengerek helyén új Jungfrau és
Finsteraarhorn mondjanak párbeszédet, szemrebbenés az Isten
örökkévalóságához képest. Igenis, megváltoznak a hegyek, megváltozik a mindenség Ielhő-, erdő-, hó-ruházata. A jégkorszakot tenyészélet, azt újra dermedtség váltja fel. Emberhang után mindenfelé
némaság uralkodik az egész földön. Ég és föld elmúlnak, de az Isten
igéje, hatalmának, dicsőségének képmása megmarad örökké.
Evangélium Szent János 1. r. 1-14. v. 1. Kezdetben vala az
Ige és az Ige Istennél volt és Isten voll az Ige. 2. Ez volt kezdetben
az Istennél. 3. Mindenek Ö általa lettek és nála nélkül semmi sem
lett, ami lelt. 4. Öbenne élet volt és az élet volt az emberek világossága. 5. Es a világosság a sötétségben világit, de a sötétség azt
föl nem fogta. 6. Vala egy ember Istentől küldetve, kinek neve vala.
János. 7. Ez tanúságul jöve, hogy tan.úskodjék a világosságról. hogy
mindenki higgyen Ö általa. 8. Nem voll ő a világosság, hanem hogy
tanúságot tegyen a világosságról. 9. Az igazi világosság volt, mely
megvilágosít minden világra. jövő embert. 10. A világban vala és
a világ Ö általa lelt és a világ Öt meg nem ismeré. 11. Tulajdonába
jöve, de övéi Öt be nem fogadták. 12. Mindazoknak pedig, kik befogadták, hatalmat ada, hogy Isten gyermekeivé legyenek, azoknak;
kik hisznek az Ö nevében. 13. Kik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem nem a férfi induiatjából, hanem Istenből születtek. 14.
Es az Ige testté lőn és miköztünk lakozék és látók az Ö dicsőségét,
mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, ki telve volt malaszttal és
igazsággal.

Legyen vUágosság

Amikor a világ megteremtése után a Mindenható e két szót
kimondotta, a fizikai világosságon kívül a természetfelettire is gondolt. S amint az előbbinek forrásául a napot állította, emennek forrását az Úr Jézusban látta. Sokféle világosság lehet a földön, de
ahol Ö, az igazi világosság nem világít, ott villanyfény és tudomány
és művészet dacára is sötétség van.

*

Értékes világosság a rnűvészet, amely egy szép világ titkainak
fátyolát lebbenti fel előttünk. Értékes világosság a tudomány, amely
bevezeti az embert a természet vagy a történelem titkaiba vagy
megismerteti velünk a csillagvilág miriádjait. De amint a görögtűz nem a legértékesebb világosság, bár káprázatos fényben mutatja
a tárgyakat, a tudomány és művészet világossága sem a legértékesebb. Plátó számára a legértékesebb tudomány, a meqiszttion tnattiéma, a jóság. Főként ha eszméí világosak és vonzók, aminthogy a
. tárgyak is a nap világosságában látszanak a legvonzóbban s a legigazabban. Mivel az igazi nap az ő számára nem virradt fel, nem
adatott meg neki a legnagyobb tudomány megismerésének lehető-
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sége. Ö mondta, hogy az ember tévelygésben él és rettegésben hal
meg. Miután most már felkelt a nap, sőt teljes fényében ragyog,
megvilágít bennünket, mutatja kötelességeinket, fellünteti nehézségeinket, rávilágít az előttünk tátongó örvényekre és szakadékokra,
az erőforrásokra, szóval ma is lehetövé teszi az életnek és mínden
tudománynak egyetlen célját a jóságot, az Isten utain való járást,
törvényeinek való engedelmesseget.

*

Világosság, amely megvilágít minden embert. Meleg nyári na-

pon több utas pihent meg egy terebélyes fa árnyékában. A hűvös
ség és a rezgő levelek zenéje a nagy fáradtság miatt hamar mély
álomba ringatták őket és céljukról teljesen megfeledkeztek. A nap
erősen szórta rájuk sugarait és még szempillájukon is átvilágítva
keltegette őket. Akik felserkentek, szerencsésen nyugodt otthonukba tértek, de többen eifordultak tőle és kalapjukat szemükre húzva,
vagy a napos helyről új árnyékba húzódva, tovább aludtak és csak
este ébredtek fel, mikor már sötétedni kezdett. Elindultak, ki erre,
ki arra, nap nélkül a sötétben tévelyegve és közülük többen vadállatoknak estek martalékul.
A mi világunknak 'sugarait minden emberre bőségesen szóró
és szünet nélkül keltegető napja. aki minden e világra jövő embert
megvilágít, az úr Jézus. Vannak olyanok, akiknek látását a modern
kor káprázatos eredményei elhomályosítják és akiket különösen a
nagyvárosi élet elfordít Isten igazságaitóJ, amelyek pedig léptennyomon' szembeötlenek. Vannak bűnösök, akik elfordulnak a kegyelem világosságától és bűnt bűnre halmozva tovább alusznak.
Ezekhez szól ma a Próféta intése: "Kelj fel, ki alszol, támadj fel
halálodból és megvilágosít téged Krisztus!" (Ef. 5, 14.)

KARACSONY UTAN VALO VASARNAPON
Lecke Szent Pál apostol a galatákhoz írt lev. 4. r. 1-7. v.
Testvéreim! 1. Amíg az örökös kiskorú, semmíben sem különbözik
a szolgától, bár mindennek ura. 2. hanem gyámok és gondviselők
alatt vagyon az atyjától rendelt ídőig. 3. Igy mi is, míg kiskorúak
voltunk. a világ elemeinek szolgasága alatt voltunk. 4. De midőn
elérkezett az idő teljessége, az Isten elküldi Fiát, ki asszonyból
lett. ki törvény alattvalója lett, 5. hogy azokat, kik a 'törvény alatt
voltak, megváltsa, hogya. fogadott fiúságot visszanyerjük. 6. Mivel
pedig fiak vagytok, az Isten elküldé Fiának Lelkét szívetekbe, ki
azt kiáltja: Abba! Atya! 7. Azért már többé nem szolga, hanem fiú;
ha pedig fiú, örökös is az Isten álta.!.
Gyermekek az elemek hatalma alatt

"Uralkodjál!" - szóll az úr a teremtés koronájához, amivel
hatalmat adott neki a tenger halai és az ég madarai fölött s öt a
természet egész birodalmában úrrá, az élet és elemek korlátlan
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urává tette. A bűnnel az ember helyzete megváltozott. A kiváltság
szolgasággá változott már az ószövetségben is, mert az a félelem
vallása volt, ahol az ember sorsa szolgaságnál nem volt egyéb, de
az igazi rabszolgaság a pogány világ lett, amelyben az ember és
a természet közti viszonyellentétesre fordult s a hatalom egykori
birtokosából kiskorú örökös, az elemek gyámsága alatt élő kiskorú
rabszolga lett. Látta az elemeket, de elhomályosodott előtte, hogy
ki legyen ezeknek legfőbb Alkotója és legfőbb Ura. S mégkevésbbé
tudta, hogy ő egyúttal a jóságos Atya, akinek az emberekre gondja
van. Kigondolt kegyetlen istenek hatalma alá került, akiket ernberáldozattal, sőt gyermekáldozattal iparkodott kiengesztelni. Azért
volt a gyermekvilág sorsa olyan szomorú az elemek hatalma alatt.
Az asszír és babilóniai épitkezéseknek nagyon sok gyermek
esett áldozatul. Régi épületek hatalmas falaiban megkövesedett gyermekalakok ilyen befalazás nyomai. Egyik görög hadjárata alkalmával Xerxes a vállalat sikere érdekében 9 fiút és 9 leányt áldozott
fel. Egyik felesége, Amestris pedig 14 gyermeket temetett el élve,
mikor egyik szerencsétlenség alkalmával udvari bölcsétől azt a tanácsot kapta, hogya rossz isten haragsz ik. Ilyen szornorú jelentése
van a világ elemei alatt való szolgálatnak! S így maradt ez mindenfelé; amig az idők teljessége el nem érkezett, a gyermek volt az
engesztelési áldozat. A régi mexikóiak gyermek vérrel kevert agyag-,
ból gyúrták a napisten szobrát s előtte hónaponkint gyermekeket
áldoztak fel. hogyakukoricatermés jó legyen. Mikor a Masayavulkán krátere működni kezdett, gyermekeket dobtak bele, hogy
az ott működö rossz szellem haragját lecsillepítsák. A háborgó tenger csak gyermekáldozatra csillapult le. Az apa betegsége csak akkor
szűnt meg, ha gyennekének vérét ontották, A régi aztélok az eső
istennek számtalan gyermeket áldoztak fel. Ha az indiánok nagy
szelleme megharagudott és valami természeti csapással azt kifejezésre juttatta, a törzstönök kikereste a-törzs legszebb leányát. virágokkal feldiszített hajóra ültette és elkísérte addig, ahol az ár magávai ragadta és a leány a csónakkal együtt örökre eltűnt. Az erdő
is megkapta áldozatát, hogy bőven teremje a vadat. Két fa közott.
néhány méter megesságban egy leányt kötöttek ki, alatta tűzet raktak és elégették és hamvait az erdőben szétszórták.

*

Hogy a karácsony annyira a gyermekek őrömünnepe, azt nemcsak az akkor kapott ajándékok magyarázzák, hanem az előbb elmondott állapotból való kiszabadulás az oka. A gyermek karácsonynval lett tulajdonképen "szent dolog". Az Úr Jézus megváltotta
őt az elemek hatalma alatt való rabszolgasorsból. az istenfiúság
örökösévé tette, sőt míndenk ínok csak annyiban helyezte kilátásba
az örök boldogságba való jutást. amennyiben lelkületében gyermek
tud maradni. Ez azt a kötelességet rója elsősorban minden gyermekre. hogy lelkületben nundenkorra gyermek maradjon.
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Evangélium Szent Lukács 2. r. 33-40. v. Az időben 33. József
és Mária, Jézus anyja, csodálkozának azokon, amiket felőle mondottak, 34. És megáldá őket Simeon és mondá MáriánaJt, az ő anyjának: Ime, tétetett ez sokak romlására és feltámadására Izraelben,
és jelül, melynek ellene rnondanak. 35. neked magadnak is tőr járja
át lelkedet, hogy nyilvánosságra jöjjenek sok szívböl a gondolatok.
36. Es vala egy Anna nevű prófétaa.sszöny, Fánuel leánya, Áser
nemzetségéből, ki igen előhaladott napjaiban, miután férjével hét
esztendeig élt szűzessége után, 37. s már nyolcvannégy éves özvegy
volt és nem vált meg a templomtól, bőjtöléssel és imádsággal szolgálván éjjel és nappal. 38. Ez is ugyanazon órában odajövén, dícséré
az Urat. és szóla felőle mindazoknak, kik várják vala Izrael megváltását. 39. És miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint,
visszatérének Galileába, az ő városukba, Názáretbe. 40. A gyermek
pedig növekszik és erősödik vala, telve bölcseséggel és az Isten
kegyelme rajta vala.
Lakék vala Názáretben . . .

A mai evangélium bevezet bennünket abba az egyszerű otthonba, ahol az úr Jézus nevelkedett, amely nem drága szönyeqekkel, cédrusfebéléssel. elefántcsontberakásokkal ellátott lakás. Falai
meszeltek, földje sárral van simítva. Étkezésre, szórakozásra nincsen
benne külön terem. A gyermek Jézus 30 évig ebben élt és készült
nagy feladatára, amelyet az úr eléje szabott és ő örök elhatározásával vállalt.
Ma sok nagyralátó gyermek lenézi az ilyen egyszerű otthont
és nem szereti benne az elvonult életet. Egy kis zeneértéssel müvésznek tudja magát és szerepelni akar. Néhány könyv elolvasása után
mint tudós kiván szóhoz jutni, A gyüjtés helyetl fecsérli önmagát.
Az idősebbek jelenlétében ő viszi a szót. Az emberiség nagyjait kegyetlenül, a tudomány nagy kérdéseit foghegyről emlegeti. Minden
szava azt bizonyítja, hogy a lelket megmérgező szabad szellem áldozata.
Nagyobb baj, hogy sok gyermek unja az otthonmaradást, a nyugodL foglalkozást, a meghitt beszélgetést és csendes szórakoaást.
Kalandos könyvekkel elrontott képzeiete izgató szórak ozésokra üzihajtja. Igy fejlődik minden rosszra korán érett és minden jóból
korán kivénü!t gyermekké .
. Ezekkel il veszedelmes tünetekkel 'szemben minden magver
gyermek elött legyen szent a természet szava. amely drágaköveit
a föld.' gyöngyeit a tenger mé!yében képezi s ezerféle fogásokkal
rejtegetett gyümölcseit is a rejtekben érleli. Lecyen szerit a történelem tanúsága, amely szerint az emberiség fejlődése a tudomány és a
társadalmi élet minden vívmánya azok elmélkedésének eredménye.
akik a görög bölcs "elrejtve él]!" jelszavát tették életelvükké. Elvonultan növekedtek és fejlődtek, munkálkodr ak és gondolkoztak a
johb Ichetöségéröl és megvalósításának módozetaíról, amíhez a do-
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log természete szerint visszavonultság, összeszedettség és olyan
csend szükséges, aminőt Vergilius a méhrajok tenyésztéséhez ír elő.
Igen, a magány minden szellemi érték szülőanyja. Azért menj
Elzászban az ölenbergi trappista kolostor falai alá s rajta a Solitudo
caeJi [anua (= magány az -ég kapuja) értesse meg, hogy alélek
élete visszavonultségban fejlődik. Olvasd el a középkor legvonzóbb
egyéniségének, Kempis Tamásnak életét s megtanulod, hogy O
bea/a sotüuao, o sola bcatltudo (= ó boldog magány, ó egyedüli
boldog-ság) jelszót írta cellája fölé, amelynek csendjében született
meg az Imitatio Christi. a Szeritírás után a legtöbbször kinyomtatott
könyv. Olvasd el Descartes (t 1650). a modern bölcselet atyjának
életét, aid Celui-ci vécut bien qui bien se cacha (= az élt helyesen,
aki elrejtve élt) jelmondatának megfelelően munkáit egészen rejtekben érlelte. Gauss Frigyes egész életében igen visszavonultan
élt. .Jelszava volt: Pauca, sed m« tut a s ennek megfelelően kevés,
de nagyon érett munkáival lett ,a matematikusok fejedelme".
SZENT SZILVESZTER NAPJAN
(December 31-én.)
Lecke Szent Pál apostol Timoteushoz irt lev. 1. r. \-8. v.
Szerelmesem! 1. Kérve kérlek az Isten előtt s Jézus Krisztus előtt,
ki itélni fog eleveneket és holtakat, az ő eljövetelére és az ö orgzégára: 2. hirdesd az Igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, ints, kérj, feddj, minden türelemmel és tudománnyal. 3. Lesz
ugyanis idő, mikor majd az emberek nem viselik el- az egészséges
tanítást, hanem saját kívánságaík szerínt seregszámra szereznek
maguknak tanítókat, mert Viszket a fülük, 4. s elfordítják fülüket az
igazságtól s odaadják magukat ameséknek. 5. Te vigyázz, viseld
el a szenvedéseket mindenben, végezd az evangélista dolgát, töltsd
be szolgálatodat, légy józan. 6.
ugyanis már áldozatként kiöntetem, elköltözésem ideje közel van. 7. A jó harcot végigharcoltam, a pályafu.1ást bevégeztem, a hitet meg tartottam, 8. készen vár
már reám az igazság koszorúja, melyet megad nekem azon a napon
az Úr, az igazságos bíró, sőt nemcsak nékem, hanem mindazoknak,
akik sóvárogják az ő eljövetelét.

Én

JCrisztus

ló

harcosa

A világháborúban, 1915 november 30-án Gríesheírn német
hadnagy vezetése alatt egy felderítő őrjárat küldetett Bielskbe, amelyet a Lelice közelében lövöldöző kozákok körülzártak. Mindjárt a
csatározás elején kilőtték a hadnagy alól él. lovat és a patrouílle
5 főnyi veszteséggel és vezető 'nélkül visszatért. Griesheim hóvaljéggel borított réteken át menekült és egy magánosan álló házba
futott. Nyomában a kozákok s újabb támadást intéztek ellene. Jóllehet maga volt, mégsem kételkedett abban, hOgT neki a küzdelmet
fel kell vennie. Erősen védekezett s végül két halálos sebet kapott.
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A kozák tiszt odalépett a haldokló hadnagy mellé s nagy sajnálattal
kérdezte, hogy anagy túlerővel szemben miért nem adta meg magát.
Griesheim a rajta ékeskedő vaskeresztre mutatva, így szólt: "E jelvény birtokában senki sem adhatja meg magát." Rögtön ápoláshoz
láttak, beszállításáról gondoskodtak, de a .kórházba való szállítás
közben kiszenvedett. Nagy katonai pompával maguk a méltán yos
és megértő oroszok temették el Drobinban, nevét és hősi halálát
sírkeresztjére, iránta való tiszteletből, németül írták fel. Amikor
pedig az egyesült csapatok december végén bevonultak Drobinba,
a helybeli paptól a történtekről értesülve, Sz ilveszter estéjét a hős
életéről, küzdelmeiről és dicső haláláról való megemlékezéssel ünnepeiték meg.
A polgári év utolsó napja általában a szórakozások napja
mindenk i számára, de egyúttal a mulandóságról, a halálról való megemlékezésnek is ideje. Hiszen alig van ember, akit akár a legféktelenebb dőzsölés közben is meg ne érintene a gondolat. hogy a
vég felé halad. S bár a legtöbb ember a szertelen mulatozást éppen
a mulandóság gondolatának elüzésére veszi igénybe, az Egyház azt
ellenkezőleg megszenteli. Onkényte lenül a végre irányuló gondolatainknak a jó vég bemutatásával ad irányt. Elénk állítja legnagyobb
hősét, Szerit Pált; felolvastatja búcsúzó szavait, aki az Udvözítö
kegyelmének birtokában meg nem adhatta magát és a legszebb égi
koszorúra tette magát méltóvá. S elénk állítja Szent Szilveszter
pápát. aki Maxe-ntius zsarriokoskodása idején nagy veszedelmek közt
korrnányozt a az üldözött Egyházat. A végleges győzelemben nem
kételkedve, a Soracte-hegyen rejtőzködve kérle Isten segítségét.
hogy szüntesse meg az üldözcseket. S végre szenvedése inek már itt
a fölelön meglátta jutalmát: a szabaddá vált Egyházban ő lehetett
az Udvöz ítő első helyettese.
Evan,,!:!iiüm Sze n t 1.111:<'\ c s. 12, 35·--40 Az időben moridá Jézus
ez Ő tanítvánvainak: 35. LCj!ye:1ek Ie lövezve csipői tek és égö gvertyák kezetekbe!', 31). magatok Dlf'g ha sonlók olvun emberekhez.
kik urukat várják, rnidőn v issvat r fl mc nve zz őről. hog" rnih elvt
jön t>s zörget. azonnal mecnvls se nak neki 37. Bolrlogok azok i'I
szolz ék. kiket midőn rnec iön élZ Ur. ':':)~f"l talál. b izo n v mondorn
nektek. hog" felövezvén m·i1gá t , il<zL'1I'10Z ülteti őket és o·,laá!l sz olgálni nekik' 38. Es ha második i\rvaH'\,kor jön és h o rmadlk őr véltihkor jön, és így találja öket. boldouok ama sZ()1g~k. ~0. Azt pedig
tudjátok meg. hogy ha tudni! ,l háligdzrlil. rne lv r lia n jön a. tolva i.
blz onvéra ébren v01n'1. és nem cI1';(ef\n~ házába het ör ní. 40. Ti is
!egvetek készen. mer· amely óráhar: nem gondoljút(·k, eljön az
é

ó

á

Emberfia.

Mikor nem ls gondolJáloIr. elJön az Emberlla

Aniadeus. számosz i ):.;"/11\' !;'zf,l1öt üll etr-tt 's hon'.' (' munk a mc' munk ár« !<Íf"nc1"l! ri1hS70 1n.\kTl<lk n;hon[",1
nem adott. "Miért kínzol bennünket annyira, ---- mondta ('gyik elné] plAhh heff';P7{íc1;pk.
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keseredve a tirannusnak - úgysem iszol a szőllő borából!" Múltak
az évek. A király örömmel látta a szöllö szép fejlődését s mikor
az első szüret elmúlt és a bor megérett, teleöntött poharához odahívta a rosszat jósló rabszolgát, hogy tanúja legyen az első pohár
kiürítésének s utána elvegye méltó büntetését a vakmerő jóslatért.
- Még mindíg fönntartod az állítást, hogy nem iszom a szőllő
borából? - kérdezte a- király.
- Állítani éppen nem merném, - mondotta a rabszolga - de
a kiöntött bor még nem megivott bor. A néhány pillanat a pohár
felemelése és kiürítése közölt hosszú időe amely alatt sok minden
történik.
Alig mondta ki a rabszolga e szavakat, lihegő hírnök jelenti,
legszebb részét vadkanok túrják. A király levágja a
serleget és fegyverével haragosan a bősz ellenségre tör, amely
agyarával felhasít ja a gyomrát és a király élettelenül terül el a
földön. Tényleg nem itta meg a kiöntött bort. Erre az esetre gondolva, mondja a francia közmondás: Vin v ersé nest pa« avajé;
a kiöntött bor még nem meg ivatt bor. A kiöntés és a megivás közt
sok minden történhetik; akár megjelenhetik számadásra az Emberfia. Minden cselekvés utolsó mozzanata alatt bekövetkezhetik a
számadásra való hívás. Plato scribens mortuus est, mondja a latin
nyelvtanok egyszerü példája Picitóról, aki írás közben halt meg.
XI. Leó pápa megkoronéztetásekor megbetegedett és az uralkodás
megkezdése előtt meghalt. Vll. Orbán pápának ugyanez lett a sorsa.
S hénvan vannak, akik rnunka, tánc, séta, szórakozás közben hal-

hogyaszőllő

nak meg.

Egy 16 éves leény a szebában testgyakorlás t végzett, hogy
mellét erősítse, Egyszer csak felkiált: "Jaj, meg-szakadt valami. Ne
szólj {lm a marnának!" - mondta öccsének. Két napig hordta baját.
Iskolában még ezt monclí a barátnőjének: "Ma meghalok!" És még
aznap délután ravatalra került. Egy hódmezővásárhelyi leány barátnőjének lakodalmán a többiekkel együtt táncra perdült. Alig tett
két fordulót, szívéhez kapva, éles sikollya! szétrebbentette a cigány
körül tolongó párokal. Hódmezövásárhely fiatalsága sokáig mesélte
bánatos sz ív vel a szerencsétlen leány szorriorú esetét. 1926 április
17·én temelték a budapesti bencés gimnáziumnak egy kedves nő
vendékét. Estefelé a játszótérről hazafelé sietett és egy rnotorbiciklis
elütötte. Még haza turlett vánszorogni s felment ZI második emeletre.
de rögtön ás,:yba feküdt és elaludt. Este egyszer felébredt, szó nélkül
megcsókolta édesanyja kezét s reg,gc! öl ór ára már halott volt. A
budapesti piarista gimnáziumnak egyik V. esztalves tanulója meg
a vakáció első napján fürödni ment, él Duna vize elkapta: hallan
scm találták meg többé. S ki tudnú mind összeszedni a naponkint
111E'!:1:ismétlöctö escteket. amelyek az evangélium szavaival intenek:
"Ti is legyelek készen, merL az Emberfia akkor jön el. amikor nem
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is gondoljátok." Ha valamikor, Szilveszter estéjén van ideje e súlyos
igazság megfontolásának.
SZILVESZTER ESTE

Vere dignum el justum esI . . .

A világ a hálaadást nem nagyon ismeri.
Amikor a Jólett az Úr elé szálla,
Kérdé az Úr lőle: Hol húgod, a Hála?
A Hála? Uram, Istenem,
Ezt a húgomat nem ismerem.
(Kozma Andor)

Keresztény ember az Istennek hálót ad,

főként

ma Szilveszter-

esten.
Sz ilveszter-estének nincs külön szeutirést szakasza hacsak
annak nem vesszük azt a néhány szerit szót. amelyet az Egyház
mindennap elmond a szentrnisékben. de ma révükön különösen kifejezést nyer a lélek erős hálaadó vágya. "Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy Neked mindenható, örök Isten, hálát adjunk." Ez ma az egész emberiség köz ös szentIeckéje és evangéliuma és Te Deum Laudamus az ünnepi dallama.
Sőt, hálát kell adni a fölséges Istennek az egész évben vett
mindennemű jóért: jelenjenek meg azok a siker vél.gy sikertelenség vagy bármilyen kellemetlensóz alakjában. Akik váratlanul nagy
előnyökhöz jutottak, akik munk ájuk eredménvét látták, akik vágyaik teljesedését megnyerték. azoknak a mult e határkövénél az
önkénytelen hálaadás kimondhatatlan édességet jelent. de annál nehezebb a lelkük azoknak. akik éppen az ellenkezőjét mondhatják el
magukról. Munk ájuk látsz ólag eredménytelen. Nyereség helyett
csak veszteséget könyvelhetnek el. Egész'ség helyett betegség volt
osztályrészük. Aki legkedvese;)1) volt számukra. azt elragadta a
halál. Elsősorban nekik szól az apostol figyelmeztf'lése: Teljetek be
Szentlélekkel, zengedezvén és énekelvén szívetekben az Úrnak,
húlát adván m indenek ért a mi Urunk Jézus Kr isztus nevében az
Istennek és Atyának. (Ef. S, 18-20.)
Igen, Istennek nundenért hálát k el l doni' Hiero szicíliai k ir ál y nak új, hatalmas hajóját a munkásck semmi erővel nem tudták a tengerre bocsátani. Végre Arclumedes egy elmés gépezetet.
készitett, amelynek segítségével a hajót a "int.' eresztették. Ez a
reljesttmény nagyon megtetszett a kirúlvnak és törvénybe iktatta.
hogy mindenki bölcsnek és jónak tartsa azt, amit Archímedes
mond vagy tesz vagy ígér. Ime, Archimedesnek egyetlen alkotása
elég volt a biztos mcggvőzödéshez. hogy kezéből csak jó kerülhetett ki. És sok emh e-T számára a mindonség pompás bcrr-ndezésu,
életében él Gondviselésnek kétségtelen tényei nem nyujtanak elég
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bizonyítékot arra, hogy mindenestül rábízhatjuk magunkat és hogy
minden javunkra válik, amit ránk bocsát. legyen az testi szenvedés, sikertelenség, természeti csapás vagy halál, tehát mindenért
hála jár.
«:
Te Deum jár a fölséges Istennek a haláleset miatt. III. Ferdinánd, Kasztília királya U 1252) egyike volt a legszerencsésebb
fejedelmeknek. Népe szerette. hadi vállalataiban sikertelenséget
nem ismert. Kincseket érő palotákban lakott. A föld szinte paradicsom volt számára. S mikor hazáját a móroktól már majdnem megtisztította és egészen nyugodt uralomnak nézhetett volna eléje,
életének legszebb korszakában kopogtatott a halál. Meg nem ijedt.
Papot hivatott. Mikor az Oltáriszentséggel szebájába lépett, meglévő erőit összeszedve a földre térdelt Ura előtt. Meggyónt. megáldozott. Utána elmondotta a haldoklók imáját és befejezésül a Te
Deum éneklését kérte környezetétől.
Te Deum jár a sikertelen munk áért.
Sebastiano del Cano a föld első körülhajózáséból fönnmaradI
egyptlen hajóval. il Viktériával 1522 szeptember 7-én érkezett.
vissza a spanyol San Lucar kikötőbe, ahonnan az expedíció V. Károly megbízésaból Magelhaés vezérlete alatt 1519 szeptember 20án útra kelt. A császár bőségesen megjutalmazta a bátor hajósokat.
Del Cana pedig címert kapott. melynek mez.ejében égy földgömböt
ez az írás vett körül: Prirnus circumdcdistí me [elsőnek hajóz túl körül engem). De a legnagyobb dícséretük az volt, hogya látszólag
sikertelen vállalatból megjövén, a meggyötört utasok egy ingben,
mezítláb vonultak a szevillai székesegyhúzba, hogy összes szenvedéseik befejezéséül és mindenekért hálából elmondják a Tc
Deum-ot.
Te Deum jár minden megpróbéltetásért.
Alig következtek nagyobb CSapelsok özvegyre, 1T'.int am ílvenek
férje halála (1227 sz eptember 5.) után a húszéves Szent Erzsébatet
látogatták mq~. A gonoszlelkü udvaroncok nevetve közvetítették a
szigorú parancsot. hogy gyermeke;vel egvütt azonnal ha?,yj<l el
Wartburg várát. A királyi csalúdból származó grUné. mínt a legszegényebb koldusasszony, sirva haladt il varúton lefelé, karján
legifjabb gyermekéve!; a többieket két nő vezette. Hány eisenachi ablakon szólt be, hogy a téli hidegben szállást kérjen azoktól. akik jóságát annyiszor tapasztalták és ak iket spgítve
haragílotta magára körrryezetét! A tartománygróf tól való félelem
miatt mindonütt elutasító választ hallott. Végre egy nvomorúsévos
tanya gazdája adolt neki h el y ot egy istúIlö-baJJ,ahonI1c1n előbb a
disznókat kellett kihajtani. A közeli kolostorhan éjféli misére szólalt meg e. harang. A templomba sietett és mint a harmadrend tagja, megkérle a ferencrendieket. hogy húlából a rázúduló csapá-o
sokért hangozzék templomukhan a Te Deum.
T<' Deum j:lr minclen megaláztetásért.
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Az Úr 1711. esztendejének április 30-án vagyunk. A magyar
sereget Károlyi Sándor a majtényi síkra vezérli, a szomorú fegyverletételre. A vérigsértett kurucsereget 200 német dragonyos és 100
szerb katona veszi körül. Adott jelre előlépnek a zászlótartók és
könnyezve - az akkori szokás szerint - kopjájukkal lefelé három
sorban 149 hadizászlót szúrnak a földbe. Utána a lekonyuIt zászló
tiszteletére háromszoros so-rtűz következik s mindennek végén az
egész kuruchad ajakárél elhangzik a legszebb győzelmi dal, a Te
Deum. Mert a megaláztatásokért hálát adva, új küzdelemre felkészülni és meg nem törve tovább menni, egyes embernél is több erőt
jelent, mint csak reményre támaszkodva az Úr segítségét kérni. Egy
nemzet életében a leveretés, a kudarc alkalmával még nagyobb jelentősége van minden mutatkozó életkedvnek s jelének. a Te Deumnak. A Te Deum a nemzeti szerencsétlenségekben az egyetlen bölcs
beszéd, amelynek befejezése tulajdonképen az, amit II. Fülöp spanyol király mondott akkor, amidőn nemzete büszkeségét, a nagy
armadát az angolok tönkretették: "Hálát adok Istennek, hogy alkalmat ad elviselni a nagy vesztesége t. Lenyestek egy ágat, de megvan a törzs, amely újakat hajt."
Újév ünnepén

A polgári év első hónapját a pogány rómaiak nevezték el a
multba és a jövőbe tekintő kétarcú Janus istenről januártusnak. s
első napját a tisztviselők hivatalbalépése miatt botrányos játékokkaI, kicsapongó vigalmakkal és babonás szerlartásokkal ünnepelték
meg. Ezek ellen az Egyház mlndjárt kezdetben feleme!te szavát s
arra törekedett, hogy a nap pügill1Y mulatságait szent titkainak fel.tárásával ellensúlyozza, Az embereknek azonban mámor és ébrenálmodás kell. Aki valaha megvárte már az éjjeli 12 órát, amidőn
a nagyharang kalapácse mint egy modern Janus. elsíratta az óeszt endőt s bölcsődalt zengett az újnak, láthatta, hogy az emberek
m il yen mesterséges örömök közt kivánnak egymásnak kellemes újesztendőt. Amint a jókedv nem a szivben, hanem a mámorban gyökerezik. a jókívánságnak sem a szívben vagy az értelemben, hanem
a mámorban van az alapja. Hány ember néz ma mámoros szemmel
a jövőbe s találgatja. hog);: mit is hozhat szúmé re az újév. Lesz-e
sok szórakozás a bálokon? Van-e kilátás jó utazásra vagy nyaralásra? Van-e remény sok jövedelernre i Előhaladásra? Szép ruhára? Szóval a pogány világ ma is kellemes újévre rendeáedik be.
Megszentségteleniti az évkezdés szerit perceit. mert nincs tisztában az idő jelentőségével s az egész élet komoly voltával, legfontosabb kötelességeivel.
Lecke ~'1.ent Pál apostolnak Tttuszüoz írt
Úgy, mint éjféli misén.

lev. 2, r. 11---·15. v,
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Megtagadván ra világi vágyakat ...

Szerit Jeromos, az Egyháznak e nagy tudósa számára a világban kínálkozó kitüntetésekről lemondott, '5 elhagyva a zajos Rómát,
messze földre indult. Olyan helyen akart letelepedni, ahol zavartalanul a tudományé és az imáé lehet. Ez így ment egy darabig, de
észrevette, hogy anagy öncsalódásban szíve még nem fordult el teljesen a világban túl sokra tartott tudomány szeretetétől s nagyon
nehezen megy a róla való lemondás. Egy alkalommal azt álmodta,
hogy az Úr ítélösz éke elé került, aki ezt a kérdést tette fel előtte:
"Mi vagy te?"
- Keresztény vagyok - volt a felelet.
- Te nem christianus (Krisztus követője), hanem ciceronianus (Ciceró bámulója) vagy - volt a helyreigazítás. S kiadta a parancsot, hogy vesszőzz ék öt meg. Reggel alig tudott a fájdalomtól
megmozdulni. Elhagyta ezt a helyet és a betlehemi barlangba vonult, ahol a világ Megvé ltója született, hogya rá való gondolat biztosítsa jó feltételének valóraváltását: minden szellemi kincsével az
Úr dicsőségét szolgálni s a világ hiúságairól teljesen lemondva
ájtatosan élni, imádkozva várván e földről az örökkévalóságba való
költözés boldog reménységét. Ouod vixi, lege. Quod vivam, rege -volt kedves fohásza. Felejtsd multamat, irányítsd jövömet.
Te, aki nem a tudornénvok szrretetében, hanem egyéb vétkes
és veszedelmes kedvtelésekbe .. , él világ kívánságainak va~y rabja,
milyen rettegéssel fogadnád az Udvözítő rendreutasítását. ha meg
kellene előtte jelenned! Hogy rád szólna. mert nem keresztény,
krísztusi, de nagyravágyó, gőgös, irígy, testies, falánk, tisztátalon.
kapzsi vagy! Az újév napján neked is Szerit Jeromos fohásza legyen legkedvesebb imádságod: Quod vixi, lege, Ouod vivam, rege.
Ez nemcsak az év boldogsúgénak feltétele, de örök üdvösséged is
ettől függ.
Evangélium Szent Lukács 2. r. 21. v. Az időben. minekutána
eltelt a nyolcadnap, hogy körülmetéljék a gyermeket, hivaték az
Ő nev e Jézusnak. m ik ép a7 ilngyu! !H'Vel.!C, mielótt méhbcn fogantatott.

ln nomine Domini. Amen.

A Graubünden-I legveszedelmesebb hegyiútnak már a ré'gi
római neve Via maia volt. A lúristák szemében a ..böser \Neg" ma
is ugyanaz a fogalom: képe megrettent, a valóságban megrémít.
Az egyik oldalon 500 m mólvségbon a Rajna alsó ága hömpölyög, félelmes zúgássa l töltve be a völgvet. A másik oldalon szinte
esósre kész, mercdok sz ik lák ijesztik az utast. S az út végén van
még a legnagyobb veszedelem, a mély szakadék; amint ott hívják: az átkozott gödi'ir. Aki az út képét megnézi, egvcdül nem mer
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elindulni s aki a rajta szátszórt veszedelmeket ismeri, az a Baedecker figyelmeztetése nélkül is a legjobb vezetőről gondoskodik.
Az ember számára a rnost megkezdett év nem táncnak, zsúrnak, kirándulásnak, kacajnak az ideje, hanem Via mala, Nehéz
út, tele ezernyi gonddal, szenvedéssel; minden napjának megvan ét
maga külön aggodalma. Sőt az egész élet is Via male. Sötét völgyön, a siralomvölgyön át vezető keserves út. Most természeti szerencsétlenségek, majd lelki szenvedések fenyegetik egész létünket.
Most a megélhetés gondjai aggasztanak bennünket, majd a kétségek rágják idegeinket, s mint az éhes vámpírok, szivják belőlünk a
vért s emésztik bennünk az életkedvet. De menni kell az úton;
nem kedvtelésből, de a végcélt csak ezen át közelíthetjük meg.
Ennek megfontolásával hangozzék el a boldog újévi kivánság. Aki
igazán boldog újévet óhajt. s az évnek és az életnek sötét völgyén veszedelem nélkül kiván keresztüljutni. ne menjen egyedü!.
A galíciai Halastó s a tátrai Tengerszem közöt t egy hatalmas vaskereszten 1835 óta ez a latin vers figyelmezteti az utast: Hic non
est plus ultra, atque non supr a, nomine nisi Dei Domini (itt nem
lehet tovább és magasabbra jutni, hacsak lsten nevében nem). Ez
a Via maIa utasúnak is szól. Aki ezen jár, válassza útitársul az Úr
Jézust, a legmegbízhatóbb kalauzt, akiről a mai leckében Szent
Pál beszél.
Van az erkölcsi világrendben egy másik Via maIa, amelyről
a Szenti rás beszél: "A vétek útja sötét" (péld. 2, 13.), ..a vétek útja
veszedelmes és bizonytalan". (Zsolt. 17, 49.) Mig a nehézség útját
ki nem kerülhetjük, ettől lartózkodnunk kell, rnert ennek a végén
van az átkozott gödör és sok "túristát" elnyelt. A mi utunk egyenes út legyen. Mikor V. MárIon, a konstanci zsinaton megvalasztott púpa, az örök városba tért, szomorúan tapasztalta, hogya pápa
nélkül milyen elhagyatott lett, az utak milyen piszkosakká, szipte
járhatatlanokká vállak benne. Rögtön készen volt a terv, hogy a
bajon segítsen. Két kiváló papja, magislri viarum. azt a megbízatást kapta, hogy az időközben épült bódékat leront assák, s hogy
az utakat járhatókká és egyenesekké tE'gyék. Építeni csak az ő engcdélyükkel volt szabad.
Aki az új évben egyenes utat kíván magának. bízza meg a
lélek két legmegbízhatóbb szolgáját: az értelmet és az akaratot.
Álljori munkába az értelem. A bölcs ember értelme arra való,
hogy az utat fürkéssze. (Péld. 14, 8.) Ismerje Illeg önmagában a jót
és a rosszat. Ismerje meg Isten törvényét s tartsa szem elölt. hogy
ellene büntetlenül véleni nem lehet. Ismerje meg a gondolatokat,
amelyek szükségesck arra, hogy belőlük a végcélhoz vezető szellemi és lelki élet maradjon. Sit tibi in sensu cogitatus Dei. [Ecel. 9, 2:3.)
S amit az értelern jónak iSl11E'r, azt az lsten kegyelmével megerősített akarat vigye keresztül. Igy elérjük, hogy utunk sem az
új évben, sem egész életünkben IWI1\ lesz Via mala.
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Jtzus NEVENAPJAN
(Jan. 2-ún.)

Szentlecke Apost, cselek. 4. r. 8-12. v. Ama napokban 8. Péter eltelvén Szentlélekkel. így szólt hozzájuk: Fejei a népnek és li
vének, halljátok! 9. Ha mí ma beteg emberen véghezvitt jótétemény
miatt kerülünk ítélkezés alá, hogy mi által épült ez fel, 10. vegyétek tudomásul mindnyájan ti és Izrael egész népe, hogy ami
Urunknak, a názáreti Jézus Krisztusnak neve által, kit ti keresztre
feszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, Ö általa áll ez
itt előttetek egészségesen. 11. Ez az a kő, amelyet ti rnínt építők
elvetette tek, mely szegletkő lett, 12. és nincsen üdvösség semmi másban. Mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt,
amelyben iidvözülnünk kellene.

Név. amelyben üdvünk vagyon ...

Az Egyház az év első napjára lette a Jézus névadását és második napján a név titkát ünnepli, amelynek legfölségesebb hatását a Szeutirás röviden igy foglalja össze: "Nincsen más név,
amely által üdvünket el lehetne nyernünk." (Ap. csel. 4, 12.) Tehát
"dicsértessék Jézus neve", üdvösségünk záloga az első kívánság,
amely az új évben felénk hangzik.
l. Dicsértessék az a név, amely Szent Bernát szerint méz az
ajaknak, zene a fülnek, vigasság a szívnek; az a név, amelyre
Assisi Szent Ferenc úgy felfigyelt, ha közelében kimondták.
mintha valaki a legszebb hárfán gyönyörű dal akkordjai! játszotta
volna. "Lelkem sz ámára minden étel száraz, - mondja Szent Bernát - ha nem öntözi Jézus nevének olaja, íztelen minden csemege,
ha nem érz ik rajta Jézus nevének zamata, élvezhetetlen minden
írás, ha nem olvasom benne Jézus nevét, üres minden beszéd,
ha nem hangzik belőle Jézus neve."
2. Dicsértessék elsősorban azért, mert nem adatott más név,
me lyben üdvözülnünk kellene. E névve! nunden rosszra való kísértést leteperhetünk. Szent Perpetua a börtönben azt a jelenést látta,
hogy égig nyúló létra állott előtte, s a tetején valaki kedvesen integetett neki, hogy menjen fe! hozzá. Meg is indult. de az első fokán csúnya sárkenv állta útját és a felfelé való haladást lehetetlenné tette. Ekkor hangosan Jézus nevét mondta ki, s a szörnyeteg nemcsak hogy nem ellenkezett, sőt zsámolyul szolgált neki.
Aki Jézus nevét a kísértésben bizalommal mondja ki, azzal szemben a gonosz tehetetlen lesz, sőt az erény me gszerzésében zsámolyul szolgál neki.
3. Dicsértessók. mert e világi élet szö vevénves útjain csak a
Jézus Krisztus név hangortatásával és az Udvözítő segítségét kérve
tudunk eligazodni s csak igy juthatunk örök boldogságunk birtokába. A vértanú canterbury-I érsek édesatyja, Becket Gilbert, a ke-

48

resztesháborúban részt véve, megismerkedett egy emír lányával.
Szerette volna feleségül venni, de az emír ezt sehogy sem akaria
megengedni. A vitéz visszatért Londonba, a lány pedig ott maradt,
mig öntudatára nem jutott annak, hogy szeretete nélkül nem tud
élni. Akkor az a nagy elhatározás fogamzott meg lelkében, hogy
elszökik utána. Nekiindult a nagyvilágnak, s bár az országok, népek nyelvét nem beszélte, az emlékezetében és szívében megmaradt
két név: "London, Gilbert" nunden bajon átsegítette. Nagy hajókon,
gályákon, kocsikon utazva mindig ezt hajtogatta: London, s elérkezett a nagy városba. Ott meg mindig a Gilbert szót mondogatta s
eljutott szerettehez. akinek birásában boldogságát elnyerte.
Evangélium Szent Lukács 2. r. 21. v. Úgy, rnint Újév napján.
A legszentebb nóv tisztetete

Ez a legrövidebb evangélium számol be a legszentebb név
adásáról s évezredek multán is felfigyel rá a világ, mert ez az a
név, amely által minden nyelv megvallja, hogy a Szemhéromsúg
második személye az Atya dicsőségében vagyon. Egy nyelv sem
csinált a Jézus névre külön szót. Mind átvette ebbül a néhány
soros evangéliumból, mert ennél különben nem tudja kifejezni jelen töségét és tartalmá t.
Ez az a név, amely által minden nyelv megvallja, hogy Jézus
az Atya dicsőségében vagyon ... Vallja az európai és az indián,
a szegény és gazdag, a tudós és tudatlan egyaránt. Mindegyik il
maga módja és képessége szerint. Kevesen nem ismerik annak az
egyszerű földműves embernek a törtenetét. aki súlyos betegségévei került a városi orvoshoz s rövid ideig tartó orvosi vizsgálat
után meghallotta a keserű valóságot. hogy előrehaladott nyelvrákja
van, ami azonnal orvosi műtétet tesz szükségessé. Halcílsápad·, í
feküdt le a beteg a mütöaszt alra, még nem is sejtve a küszöbön
lévő beavatkozás súlyosságát. S rnikor az orvos nundennel elkészült, asszisztensei és az ápolók már ott álltak segítségére, kijelenti a belegnek, hogy az elaltatás után többé nem beszélhet, tehát ha van valami mondanivaló]a, most tegyen eleget óhajának.
S az egyszerű ember az orvos és a környezet nagy v árakozása
mellett és még nagyobb épülésére, igen nagy nyugalommal kimondta
életében az utolsó mondatot: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A hires tudós lelkiismeretességével ugyanezt tette Nussbaum
János münchen í orvos-tanár: 31 éves orvosi gyakorlata alatt 10.000
operúciót végzett. e szavakka! hajlotta örök álomra fejét: Dicsértessék a Jézus Krisz lus l Cauchy, akit sokan a matematikusok fejedelmének mondanak, az Úr Jézus hűséges gyermeke volt; igen
sz ívesen készitette elő a k isg ve nuckcket az első szentáldozésf a és
matematikusoknak szivoscn tartolt katek izmus-magvar azatoket. Az
Úr J€'ZU'3 neve szcut volt c-Iőt lc. Mindeuk inek érdorncs ismerni hit-
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vallását: "Én keresztény vagyok, vagyis éppen úgy hiszek Jézus
Krisztus istenségében, mint Tycho de Brahe, Kopernikus, Descartes,
Newton, Fermat, Leibnítz, Pascal, Grimaldi, Euler, az összes csillagászok és a mult század összes nagy matematikusai. Katolikus is
vagyok, mint az előbbiek közül a legtöbb ... Meggyőződésem nem
örökölt előítélet, hanem mély kutatások eredménye:' Volta Sándor, a villamosság legelső kutatója az Úr Jézus nevének dicséretében nem maradt el a legegyszerűbb hivők mögött. Minden reggel
szentmisét hallgatott. Unnepnap délután a plébániatemplomban
egy sereg gyermeknek magyarázta a katekizmust. Arnpere. egyike
a legélesebb és legmélyebb elméknek, amelyeket a természet valaha létrehozott (Arago). az Úr Jézusnak dicsőségét hirdette. Haldoklásakor a Krisztus követésből akartak neki olvasni, amikor kijelentette, hogy azt kivülről tudja.

Oltv UTANI VAsARNAPON
Lecke Szent Pál apostol a galatákhoz írt lev. 4. r. l-7. v.
Lásd a Karácsony után való vasárnapnál.

Az örökös kisded szolgasorban

XV. Lajos francia király leánya, Madame Louise, a sarutlan
karmeliták rendjébe lépett s aSaint Denis-i kolostor főnöknője lett.
Királyi vérből való 'származása dacára a. szigorú szerzet minden
reguláját Cl. legpontosabban megtertotta. sőt a kötelezőn túl sokkal
többet tett. Az elöljárónak törvényszerüen kijáró kedvezményeket
nem vette igénybe.
Mindig csak egy rend ruhája volt, és az utolsó 8 éven keresztül szolgált neki. Harisnyája durva szevetből készült. 'Cipőjére talpat nem varratott. Lakóhelyül a legsilányabb cellát választotta,
amelyben egész életéri keresztül semmi javítást sem engedett meg.
E miatt az ablakkeretek olyan kopottak voltak, hogy gyertyáját a
szél sokszor kioltotta. Szerzetestársnöi míndíg attól féltek, hogy egyszer valami fejedelem látogatója lesz, aki előtt szégyenkezniök kell,
mert úgy tűnik fel a dolog, nuntha ők nem engednék meg számára a jobb lakást és jobb ruházkodást. S amitől féltek, egyszer
bekövetkezett. Megjelent látogatására Gusztáv Adolf svéd király,
akit cellájába kivételesen beengedtek. Miután meglátta az egyszerű lakószobát. amelyben a faszéken. a szalmazsákon s a faragatlan fából készült kereszten kivül semmi sem volt, igy szólt: Párizs
és egész Franciaország. Róma és egész Itália nem szolgáltattak nekem olyan nagy csodát. mint amilyen d Saint Denis-i cella. amelyben királyi sarj a legnagyobb szegénység dacúra is igen boldogan él.
Ennél sokkal csodálatraméltóbb eseményt örökített meg számunkra az a karácsonyi jelenet, amikor a pásztorok, a napkeleti
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bölcsek és királyok az elhagyott istállóban isteni gyermeket találtak. Jóllehet mindenek teremtője és mindenkinek, még a királyoknak is ura, gondviselők kezében szolgamódra él, sőt ellenségek
agyarkodna k rá. Az üdvözlésére siető pásztorokkal, a napkeleti
bölcsekkel és királyokkal együtt a csodálkozásori kívül is dícsőí
tés legyen láttára a szavunk. Dicsőítsük Öt, hogy irántunk való szeretetből ennyire megalázta magát. Viszontszeretetképen ajánljuk
fel neki egész valónkat.

*

Jó elhatározás a betlehemi jászol előtt:
Az úr Jézus megalázkodásán meg nem botránkozom. Sőt
Quanlo pro me vilior, lanto mihi carior, minél v ísszataszítóbb értem állapota, Ö annál kedvesebb nekem. Magam is ugyanarra 'számíthatok nála.
Evangélium Szent Máté 2. r. 19-23. v. Az időben: 19. Mikor
Heródes meghalt, ime az Úr angyala megjelenék Józsefnek álmában
Egyiptomba.n, 20, mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját
és menj Izrael földjére, rnert meghaltak, kik a gyermek életére törtek. 21. Ki fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját, és Izrael
földjére méne. 22. Hallván pedig, hogy Archelaus uralkodik Judeában atyja, Heródes után, félt oda menni, és megintetvén álmában,
eltére a galileai részekre 23. és megérkezvén, azon városban lakék,
melyet Názáretnek neveznek, hogy beteljesedjék, ami meg volt
mondva a próféták állal, hogy názáretinek fogják hívni.
Történelem néhány szóban

Az Egyesült Államok kormányai elhatározták, hogy az újvilágnak a függetlenségi nyilatkozattól a mostani időkig terjedő
törLéneimét rövid 500 szóban megnatják. A munk ával Coolidge
volt elnököt bizták meg, aki mindig kitűnt azzal, hogy gondolatait
a legrövidebben tudta kifejezni. A szövege t a Sout Dacola állam
Rushmore nevű hegyén egy 80 láb magas és 120 láb széles gránitlapra vésik, szembe a nappal, hogy a rájuk eső sugarak hatása alatt
az aranybetük messze csillogva mondják el Amerika egész történetét. Mivel tudósok megállapítása szerint a gránitlap rninden
százezer évben egy incset kopik, az 5 ines mélyen vésett betűk
500,000 évig hirdetik az újvilág dicsőségét, ha valami természeti
csapás következtében a hegy meg nem semmisűl.
Az Isten országának történeté t 'sokkal rövidebben meg lehet
írni. A mai evangéliumi szakasz egyetlen mondata: Meghaltak.
akik ellene törtek vala ... 2000 esztendő történetének lényegét és
sokezer jövő esztendő tanúságát és reménységét juttatja kifejezésre.
Ahova vésve vall, onnan mindenfelé tudomást vesznek róla. E néhány szó olvasásakor lelki szemünk előtt megelevenedik elsősorban
Heródes, aki a leggyökeresebben iparkodott az úr Jézustól megszabadulni és mégis meghalt a nélkül, hogy szándékát teljesedni
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lá Ua volna. Lelki szemünk előtt áll Néró, Deciusz, Domiciánusz és a
római birodalom egész apparátusa, amely 300 évig egyebet sem
tett, mint eszközökön és módokon törte a fejét, amelyekkel a világból a názáreti eszményt eltüntethesse és országát megronthassa : s
valamennyi meghalt a nélkül, hogya terv csak egy lépéssel is közelebb jutott volna cl megvaiósuláshoz. Diokléciánusz már elkészítette
az Or Jézus neve eltörlését megörökítő emlékművét deleto nomine
christiano felirattal s meg kellett érnie, hogy a szenátus az Úr nevében győzedelmeskedő N. Konstantint diadalkapuval tüntette ki,
ő pedig azok sorába jutott, akik: Meghal/ak, tnet t ellene törtek
vaJa...

,

Mikor Juliánusz aposztata a ravaszságnak és a gonoszságnak
azzal az együttesével támadta meg a kereszténységet, amelynek a
pogányok számítása szerint okvetlen győznie kellett, Líbániusz rétor
találkozott egy kereszténnyel. "No, rnit csinál mesteretek, a
Galileai?" szólt hozzá a biztos győzelem tudatából származó
Izemtelenséggel. A keresztény nyugodtan azt felelte rá: "Koporsót
farag Julianusz számára." S némi idő mulva Libániusz rétor tényleg gyászbeszédet mondott Juliánusz aposztata felett. Amit a Galileai Julienusz császár támadásakor csinált, dZ újabb korban ugyanazt tette, bárki és bármilyen fegyverrel támadt is fel ellene és
Egyháza vagy annak feje ellen. Mikor Voltaire egymásután tette
közzé egyházgyalázó könyveit és az elért eredményeken elégedetten
dörzsölte kezét, ördögi karór őmmel mondcgatvéu: .Dons vingt ans
Dieu verrú beau [eu" ( - húsz éven belü] Istennek sz ép játékban
lesz része, t. i. akkorra istentelen tervei megérnek, i az Egyházat lerombolják), a Galileai koporsót készített nemcsak Voltairenak,
hanem a francia állarnnak is, amelyet éppen Voltaire eszmél alapjaiban támadtak meg. Mikor Napoleon Krisztus helyettesét, VII. Pius
papát fogolyként durván bántalmazta, s az Egyház hatalmát tönkre
akarta tenni, a Galileai ismét koporsót készített Szent Ilona szigetén, ahol Napoleon hatalmát eltemették.
VIZKERESZT

Vizkereszt ünnepén
(J an. 6-án.)

Vízkereszt az ősegyház k arácsonya. amikor részben az Udvöszülctését, részben nyilvános mük ödésének megkezdését ünnepelték. Mivel Rómúban december 25-én a téli dermedtségből mintegy
újraéledő napol kösz öutöu ék. ellr-nsúlvoz ásul jónak látszott éppen
arra a napra lenni a Lcqyözilcletlell-!loJ) születését, ami által január
(í-úra a nyilvános működés megkezdésének. a kúnai menyegző első
cS(Jci,íJill1ak és ti .lo rdm viz óbcn való nl"gkeresl.tC'lked('··snek, tehát
d vIliIg előtt való Ill('gje]enésllck ünneplést' maradt. Keleten és Nyuzitő
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gaton egyaránt nagy ünnep, mert nagy eseményre való visszaemlékezés és nagy titkot jelent.
"Jézus születése és megjelenése - mondja Chamberlain - az
egész emberiség történelmének legfontosabb adata. Nincs ütközet,
nincs trónralépés. nincs természeti jelenség vagy felfedezés, amelynek jelentősége a Galileai rövid földi életéhez fogható volna. Ezt
közel kétezeréves történelem bizonyítja, pedig még mindíg alig
jutottunk a kereszténység küszöbén túl. Mélységesen igazolva van,
hogy Krisztus születésének évét elsőnek vesszük és attól számítjuk
az időt. Sőt bizonyos szempontból azt is mondhatjuk, hogyatörté·
nelem Krisztus születésétől kezdődik. Azok a népek, amelyek még
nem tartoznek a kereszténységhez, mint a kínaiak, indusok. törökök,
még mindíg nem történeti népek: egyrészt az uralkodóházak és mészárlások krónikájával, másrészt csendes, szinte állati boldogságban
tovatűnő évmilliók hosszú sorával rendelkeznek, amely idő nyomtalanul enyészi·k el az idők éjjelében. Onmagában teljesen jelentéktelen valami, hogya fáraók országát Kr. e. 3285-ben vagy 32.850-ben
alapították-e. Egyiptornot egy Ramses alatt ismerni annyi, rnint 15
Ramses alatt ismerni. Éppen így van a dolog a kereszténység előtt
élő többi népekkel. Kultúrájuk, művészetük, vallásuk, egyszóval
egész állapotuk talán érdekes, sőt talán szellemi életük és iparuk
egyik-másik eredménye életünk érdekes adalékává lett, de hiányzik
történelmükből az erkölcsi nagyság; az a mozzanat, amelynek révén
az egyes ember az egész világgal szembenálló egyéniségének öntudatára ébred." (Die Grundlagen des XIX Jahrhunderts. München,
1904. I. 42-43. 1.)
Lecke lzaiás pró ta jövend. GO. r. 1-6. v. 1. Kelj röl, világosulj meg. Jeruzsálem! mert eljött a. tc világosságod, és az Or dicsősége fölötted feltámadott. 2. Mer t íme. sötétség borítja a földet
és homály a népeket; fölötted pedig Iel tárnad az Cr és az ő dicső
sége látható benned. 3. És " népek a le világosságodban járnak, és
a királyok a neked túmadott fényességben. 4. Emeld fel köröskörü)
szemeidet és lásd. mindczek e~ybegyülnek, hozzád jőnek; a le
fiaid rnesszünnen jőnek. és leányaid minden oldalról indulnak.
5. A kkor meglá lod CI bovelkedé st. és csodálkozik és kitágul sz íved.
mikor hozzád tér a lenger sok as ága és hozzád jő a poganvok ereje.
6. Tevék SOkcl<ilg:'l borit el tée:ed. 'vfáclián és Efa g\'ors tevéi; eljőnek Sz abábo}, are nve t és tömjént hozván. és az -Úrnak dír sérelel zengvén.
íé

Királyok az

Or fényességében ...

Elsősorban a három király. Öket követik azok a királvok és
fejpdelmek, akiknek kedves ünnepe volt az epifániára való visszaemlékezés, amikor megtört a földet borító sötélség és a népekre
boruló homály és nunclent elkövettek, hozv népeik valóban az úr
Iénvességébcn járjane k. Nagy Konstantin. Nag" Teorlóz iusz. N.Jgy
Károly, Nagy Alfred. Szerit lstván. Szenl László, Hitvalló Edvárd.
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II. Henrik császár, Kasztília Ferdinánd, IX. Lajos Iranera király és
még egy acies bene ordinala. Egy jól rendezett csatasor. Az Úr
országának terjesztői és megsziJárdítói. Mindegyik az Úr megbízottjának tartja magát. s legfőbb kötelességének ismeri, hogy népét
Hozzá vezesse s országa, mint egy új Jeruzsálem, az ő fényességében járjon. Az utolsó ítéletkor ez lesz legfőbb számadási pontj uk.
Milyen siralmas mellettük egy más csoportját tudni a fejedel.
meknek, akik maguk nem a királyok királyának nyomában járnak,
mert nem tudják elviselni törvényeit. Talán emberi tekintetből külsöleg mellette vannak, de lélekben elfordultak tőle. Semmit sem
tehetnek hatalma és országa ellen.

*

A lélekben már aposztata Juliánusz 361 januá, 6-án a galliai
Viennében a trón elfoglalására készült, amely N. Konstantin fia,
Konstans halála után vált esedékessé. Már készen volt a terv, hogy
a sikertelen véres üldözések után miképen fogja Krisztus Egyházát
leigázni. Elhatározta, hogy Heródese lesz a Galileainak, de azon a
napon, amikor mindenki a leghatalmasabb király trónusa elé járult,
ö sem maracIhatott el. Virágokkal feldíszítve a haruspexek szentélyébe ment, hogy tanácsukat kikérje. Azok azt ajánlották, hogy a
bazílikából induljon a trón elfoglalására. Úgy közeledett a templom
oszlopcsarnoka felé. Annak fényességében járt, akit néhány nap
mulva csúful megtagadott, de azt nem tudta megakadályozni, hogy
népe az Ö fényességében maradjon.
A szintén keresztény nevelésű, s a később ariánussá lett Valens
császár II évvel később a pogány bölcselet hatása alatt szegült
ellene a királyok királyának. Nem hitt istenségében. Cezáreában
a nép tódult a bazilika felé, ahonnan a nagy ünnepen, politikai okokból a császár nem akart elmaradni. A templomba lépve, a nép éneke
mint a mennvdörgés éri a fülét. Megdöbbenve nézi a tengernyi népet, s a szentélynek inkább isteni, mínt emberi fényét. Sokáig szemlélte a szcntélv szolgúit, amint a püspökkel szent összeszedettségben
hódolnak a királyok királya előtt. Soha ehhez hasonló hódolatot
nem kapott, dc mégcsak nem is látott. Szent rettegés fogta el lelkét. S amikor a nép áldozatával az oltár elé járult, ő is megindul,
félve rnegv az oltár korlát jáig. Attól il !;ondolattól, hogy a királyok királyának igazi szolgája, a szigorú Szent Vazul, nem fogadja
el tőle az áldozatot és a nép előtt megszégyenül. remegni kezdett és
az oltár szolgé\i tartották őt, hogy földre ne essék, - mondja Naz,
Szent Gergely. Soha ennél rosszabb napja nem volt a császárnak.
857 vízkereszt jén vagyunk. A nép tömegesen tódul a konstanti·
nápolyi Hagia Sophia baztlík ába. hogy az Oltáríszemséo vételével
az Úr kegyelmeinek fényességéhen járjon. S szegény és gazdag közt
ott van a leggazdagabb, a kiskorú Mihálv esészár. nevelőjével. a
rosszéletű Bardasszal ('gyütt. Mívol azonban rossz életük nv ilvános
botrányt okozott a népnek, a vszentélctű 19núc patrtarka nyilvánosan
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megszégyeníti őket: kihagyja őket az áldozók közül. Nem juttatja
nekik azt a kegyelmet, amelyre életükkel méltóknak nem mutatkoztak. A Szent Ignácon állott bosszú ördögi megnyilvánulása volt a
nagy megszégyenülésnek és megaláztatásnak, amelyben ez alkalommal részesültek.

*

Hát még milyen nagy lesz az utolsó napon azok megszégyenülése, akik koronával a fejükön, s kormánypálcával a kezükben
népüket elvezették Jézustól, a helyett, hogy fényességét mutatták
volna. S mindenkié, aki a rábízottakat nem a helyes úton vezeti.
Akik viselkedésükkel akadálya annak. hogy a népen az Ur dicső
sége látható legyen.
Evangélium Szent Máté 2. r. 1--12. v. I. Mikor megszületett
Jézus a judea i Betlehemhen, Heródes király napjaiban, íme bölcsek
jövének napkeletröl Jeruzsálembe. 2. Mondván: Hol vagyon, aki
született, a zsidók királya? mert láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk írnádní öt. 3. Hallván pedig ezt Heródes király, megzavarodék
és vele egész Jeruzsálem. 4. Es összegyüjtvén mind a papi fejedelmeket és a nép írástudóit. tudakozódék tőlük, hol kell a Krisztusnak
születnie. 5. Azok pedig mondák neki: Júda Betlehemében; mert így
van megírva a próféta által: 6. Es te Betlehem, Júda földje, éppen
nem vagy legcsekélyebb Júda nagyja közt. mert belőled származik
a vezér, ki kormányozni fogja népemet, Izraelt. 7. Akkor Heródes
titkon hivatván a bölcseket, pontosan megtudakolá tőlük az időt,
mikor a csillag nekik megjelent. 8. Es elküldvén öket Betlehembe.
mondá: Menjetek, kérdezősködjetek szorgalmasan a gyermek felöl
és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenvén imádjam őt. 9. Kik miután meghallgatták a királyt, elmenének. Es ime a
csillag, melyet látlak vala napkeleten, előttük méne, míqlen odaérkezvén, megállapodék a hely fölött hol a gyermek vala. 10.
Arnint pedig megláták a csillagot, megörülének igen nagy örömmel.
II. Es bemenvén a házba, megtalálták a gyermeket anyjával. Máriával, és leborulva imádák öt. Es megnyitván kincsesládáikat, ajándékokat adának neki, aranvat. tömjént és mirhát. 12. Es intést kapván
álmukban, hogy vissza ne menjenek Heródeshez, más úton térének
vissza tartományukba.
Lólluk cslllogót napkeleten ...

E szavakkal érkezett Jeruzsálembe a három idegen, akiket a
jeruzsé.lemiek mágusoknek vélték. a hagyomány Gáspár. Menyhért

és Boldizsár néven emleget és akikben az írásmagyarázók a gyermek-, ifjú- és férfikor, vagy a kaukázusi, maláji és dravidafaj képviselőit gondolták. Mikor Jeruzsálemnek egyébként csendes utcáin
megjelentek és Heródesnek fülébe jutott. hogy az újszülött király
imádása miatt hagyták el hazájukat. mert látták csillagut napkeleten: rajta és eg(>sz udvarán a csodálkozás érzr-se futott végig. Hit és
hitellemég találkoz ásnk or azóta is ez a stílszerű érzés. A hitetlen
csodálkozik il hívőri. hogy imádással adózik egy láthatatlan hatalom-
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nak, sőt áldozatoc is hoz érte. Még jobban meglepődik, ha olyan
hivőre akad, akinél a hit nem ködös érzelgés. nem is csak nevelés
eredménye, hanem minde nk itől elismert tudományos munkálkodás
áll mögötte. Sok ember számára a kinyilatkoztatás erejével hat, hogy
a tudomány legjelentösebb müvelöi közt igen sok vallásos élet
találkozik; hogya mai kor kényelmes berendezkedésének előállításá
hoz sok istenhivő vállvetett munkája volt szükséges, hogy a legelvontabb tudomány tételeinek kifejtése sok imádkozó tudós érdeme; hogy a csillagászat úttörői és modern képviselői közt egy
Kopernícus, Kepler. Newton, Piazzi. Oranni gróf, Angelo Secchi S. J.,
Leverrier stb. személyében annyi hitvalló találkozik, akiknek "az
egek beszélték cl Istennek nagysilgát" 'és éppen azért szószer int
ajkuk ra vehették a napkeleti bölcsek szavát: Láttuk csillagát és
imádjuk öt.
Elek igazán bölcsek voltak. mert nem mindenki bölcs ám. aki
cs illaoot vizsgál, ha ruindjárt kötelek re való munkát ad is ki megfigycMs'?iröl. X. Alfonz, Leon és Kasztília királya és egyúttal német
császár. akit a maga idejében bölcsnek neveztek, a feljegyzés szer int nagyon szerette a csillagokat. Mindíg az égboltot szemlelte és
azért C~illa~ásznak ;'5 mondták. ISJTl.ereteire nagyon büszke lévén,
i'\2YSler meggondolatlanul azt jelentette ki, hocv a világ megteremtésekor a csillagok elhelyezésére vonatkozólag tudott volna Istennek
tanácsot {lelni. Azonban feladatát nem teljesítette. Mint király eredménytelenségekre tudott v isszatek inteni. Dum coclum considerat
observatque astra. terrern arnirt it (-- mialatt az eget. vi7Sgdlgatra és
szemlelte. a földet elvesztette) mondotta róla egykorú történetírója.
'
Az ilyen tudákos csill3':,!vizsgillat bizony nem sokat ér. Amikor
a ma' nuner-en <I bet lcb erni b<lrJa")Q felelt rl'pgidlé t:'sil!aggCl) kapcsolatban az Ezvház <Ina figvelmei'fE't bennünket. hogy a napkeleti bölesek tlt,\n indulva a csillacot lássuk. A figyelmeztetést tanulékony
szívvcl jfl meg kell órroní. Figyelni kell egé'sz kultúránk és életünk
I"Q':otkil nélkülözhetetlen csi1!<lgiÍt, az Úr Jézust. aki nélkül az élet
út ia \··t's·,('1"05 sz ak erlók ok k özt vez«t.
Eo,v atva Iié val nagvobb sérára kelt 5 <Ikkor indultak vissza,
mirlön 'nl::r ~f'étpdni kezd"t! Erdőn kf'!le'f k crcsztülmenniök és"
so1-,fplé ",LIga,:,'; i isztó s. a szanaszét s7a 1id ó utak. El sörét szakadékok
miatt a hC'l\'es út alig vol! Ielt alúlható. A fiú tapasztalatlan lévén,
minden t iszt ást útnak látort. m ir deu szakadékol és 'l':nd€'n elágnást
helVf's iril11vnak tertott. Ma jel ífl.maid ott nócaua atyját.' hozv
em:' me njünk Az atya azonben höksebb volt és nem a lábai elÖli
l('VÖ sz ak adék ot nézte, nom is a hecvék vacv elúgazó utak szerint
i o azorlott, hanem tek intotét egv csÜiagra nánvüotta, s gvermekét
k('10nfogv<l biztos l ópésck k e l vezette az otthon felé.
"
Az Egvh;l'1. szüntelcnül mutat ja il bonnünket eli~azíló csillagol.
ií7. Ur J('/lI51. Ot k ővr-t vo földi utunkat hiztonságb an tud juk és az
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égi utat sem tévesztjük el. Amint a vízkereszti ünnep szép himnusza
mondja: Non eripit mortalia, qui regna dat coelestia, nem ragadja
el a mulandókat, aki bennünket égi királyságra hivott.
Ez a csillagvizsgálat nundenkinek feladata, aki a szakadékok és
a szerteágazó utak közt a földön eltévedni nem akar,
VIZKERESZT UTAN I. VASARNAPON

Lecke Szent Pál apostol a romatekhoz irt lev. 12. r. 1--5. v.
Testvéreim! I. Kérlek benneteket az Isten irgalmasságára, hogyad·
játok testeteket élő, szent és ez Istennek tetsző áldozatul - ez
legyen a ti észszerű istentiszteletetek. 2. És ne szabjátok magatokat
e világhoz, hanem illakuljatok át értelmeteknek megújításával, hogy
felismerjétek, mi az Isten ak ara ta, mi a jó, kedves és tökéletes.
3. Azt mondom ugvams míndenkinek a nekem adott kegyelemnél
fogva, hogy senki se gondoljon magáról kelleténél többet. hanem
józanul gondolkodjék, mindeg ytk a hit mértéke szerint. amelyet az
Isten kiosztott nek i. 4. Amint ugyanis egy testben sok teslrészűnk
van, nincs azonban rninden testresznek ugvo n az il rendeltetese
S. akképen sokan vagyunk egy tesi Krisztusban. egy,>nkint ezenban
egymásnak tagjai.

Ne szabJátok magatokat e világhoz!
Szent Remig, Reims érseke Iájdalommel látta, hogy püspökségének előbb már k at ol ik ussá lett területe újra visszatér a pogányságra. Miv el ez eltévelvr-dettek megtprilpsc nehéznek tetszett. az
erdő rnélvén élő remetének is megparancsolta. hogy azonnal hagyja
el a magányt és erőit ő is a pogány lelkek megmentésére fordítsa .
..Isten embere. mondotta neki ét püspökszentelés szertartásai között:
eddig teljesen elkerülted a világot. Ezentúl küzdj ellene' Lé c.;: Y kimondotlan ellenségei Esto ant imundanus."
S a remete e néven küzdött a világ gonosz 'szelleme és rnínden
incselkedése ellen. Sok lélek megtéritése és szerit élete által móltónak találtatott arra. hogy az E(;(yház szentjei közé Iclvétessék.
1. Es/o ClJl/imlll1dClI111S.' Légy ellensé ce a viláznak! Ez a lényeQc
cl
Ielszólitásnak. arnelv az apostol ajakáról Ina felénk hangzik.
A világban élnnyi C\ ferdeség és az eltévelyedés, hogv leküzdésében
mindank inek tevékenykednie kell és elsősorban azz al kell t(,r€\"rlni
legyőzni mindenkinek. hogy magút szeplőtelenül megőrzi a viltlQ
minden sz e nnves éramlatétól és nem szabja magát a vil,\(;(hoz.
Edvárd walesi hercegnek, a későbbi VII. Ed v árd anvol királynak a
szabója egy alkalomillal arról panaszkodott, hogv pénzét lehetetlen
czinü. zöld szövetbe fektette. ami most senkinek sem k e ll, <; nek i
tönkre kell merin ip. A hercegnek. jó emberismerő lévén, ügves ötlete
támadt. rendelt belőle egy nadr~lgot. Másnap Ú(;(Y mcnt a klubba, s
ezzel a szabó vagvone meg volt mentve. A lordok ugyan összenézto k elöszőr. 's azt kérdezték egymástól. hogy l alá n m0 QLJOI on r'! 11 It a
herC('g. de él következő héten mindenk i Edvúrd-nadráqot viselt.
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Késöbb nagy utánjárással mások is megtudták a szabó nevét és
rövid egy hónap alatt mindenki hasonló ruhát készíttetett Londonban, sőt Európaszerte biliárdposztóból készült ruha járta azon férfiak között, akik olyan gyorsan leszólják a nőket sürün változó
divatj uk miatt.
2. Sok ember erkölcsi dolgokban is ennyire rabja környezetének. Káromkodik, mert más is azt teszi. Hazudik, mert másoktól azt
megtanulja. Adja a hitetlent, mert hitetlenek társaságában van.
Lerészegszik, mert nem tud az örökös koccintásnak ellenállni.
Ha rossz tánc jelenik meg valamely városban, mindenki végigtáncolja, s nem kérdi, hogy mit szél hozzá a józan ész, a vallás és
Isten akarata szerint mi a jó és tökéletes. Ha egy könyvön megjelenik a cédula: Most erről cr könyvről beszélnek, mindenki iparkodik megvenni, legyen az Anatol France könyve vagy Akvinói
Szent Tamás életrajza.
3. Mikor tszak-Amerika végtelen erdöségein még tömegesen
legelésztek a bölények, gyakran megesett, hogy egy-egy bika megvadulva neki iramodott a lejtőnek és az egész csorda utána vágtatott. A közös futás dübörgése még vadabbá tette a dühös állatokat.
Mivel pedig a vezérbika aszakadéknál mpgállni nem tudott. fájdalmas bőgessel il mélységbe zuhant és természetesen az egész csorda
utána sodródott.
Okos ember sohasem feledkezik me?, a Szeritirás szavairól:
Drágún vagytok megváltva. ne legyetek emberek szolgái. (I Kor. 7,
23.) Nl" szabjátok magatokat il világhoz - mondja ugyancsak az
apostol. S ha m indenk i azt mondja, hogy a kiontott vér tisztára mcshalja il szennves becsületet, a k atolikus ember utasitsa vissza a párhajt. Ha mindenki mértéktelenül élvezi CI szeszt. belőled az semmi
k örülmcnvek közt se csináljon bolondot S minden téren iparkedjál magadat szeplőtelenül megörizni él világtól. Ez a. legértékesebb
istentlsztelet l
Evangélium Sz eut Lukács 2. r. 4~-52. v. 4~. Mikor Jézus [izenket esztendős lett. szülöi felmenvén Jeruzsálembe az ünnepi sz okás
szerint. 43. és bevégezvén az ünnepnapokot. midön visszatértek, él
Q\'~rlllek Jézu, od maradt Jcruz sélembon. és nem vevék észre sz űlői.
44. Vélvén pedig. hogy az úutérsaségban van, nienének egy napi
utat és keresék őt a rokonok es isme r ősök között. 45. És mikor nem
találták. v issz e térének Jeruzs lernbe. keresvén őt. 46. És lőn, három
n ap mu lva megtalállák őt a templomben a tanítók közt ülve, amint
hdl1gdtá és kérdezé őket. 47. Almélkodának pedig mindannyian,
kik öt hallák. az ö okosságán és feleletein. 48. És meglátván őt.
elcsodálko zanak. És mondá neki d! Ő any ja: Gyermekem! rniért
cselekedtél igy ve lünk ? Ime. atyád és én bánkódva kerestünk téged.
49.
pedig rnondá neki: Miér t, hogy engem kerestetek? Nem tudtatok-c, hogy az én Atv árn dolgdiban k ell Teuueru? 50. De ők nem
l,lti·k meg -a bcszéclo t, ;lmelycl -n,:kik rnondott. 51. Akkor hazatért
vel uk. s Názáretbe móne cs cngedelmes vala nekik. Anyja meg
é
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szívében tartja vala mindez igéket. 5~. Jézus pedig növekedék bölcseségben és korban és kedvességben Istennél és az embereknél.

..Megemlékezzél r6la, hogy ünnepeket szentelJ)"

Valamikor réges-régen élt a közösségben egy magának való,
szerencsétlen természetű ember. Nem volt rassz, csak mindent másképen csinált, mint a többi halandó. Mikor a többi kaszált, ő fáit
nyeseget te. Mikor a fákkal kellett foglalkozni, ő halászott. A halászati időben teherrei t legeltette. Mikor a többi harangszóra imádkozott, ő fütyült. Mikor vasárnap mindenki az Isten házába ment, ő
a szabad természetet élvezte. Az erdei kápolnába vezető út szélén
addig pihent, míg a többiek el nem végezték ájtatosságukat. Akkor
ö is megindult hazafelé. Azt szekta mondani. hogy az ő temploma a
szabad természet, éneke a mezei madár csicsergése, áldozata a jó
mezei, erdei levegő beléiekzése és áhitata a magány. Sem a pap
figyelmeztetése, sem barátai piszk I,)s (I, nem használtak 'semmit ennek a természetes jó embernek, aki senkinek sem ártott ugyan, de
mégis mindenki meg volt róla győződve, hogy ez nem mehet sokáig
az Úr büntetése nélkül. A büntetés egész haláláig elmaradt, akkor
azonban igen megrendítö móclon következett be.
Váratlanul halt meg azon a helyen, ahol rendesen a mise végét
várta. Mik or megtalé ltak s koporsóba téve hala akarták vinni, hogy
annak rendje és módja szerint eltemessék, négy markos ember nem
volt képes megmozdítani cl holttestei. Kocsit hoztak, amelybe négy
hatalmas lovat fogtak be: bár csurgott róluk az izzadság. nem tudták tovább húzni a kocsit. Mindenki érezte, hogya retteneres tényben az Isten ujja műk ödik. Belátték. hogya holttestet Isten akarata
szerint ott kell eltemetni, ahol állandóan szembeszállt a legszentebb
paranccsal s lábballaposta az Egyház törvényét: vasár- és ünnepnap misét becsüle Lesen hallgass A teme Lés után a vidék lakói sokszor hallottak a fölel mélyéböl feltörö jajc at ást s mindenki meg volt
róla győződve, hogy u bűnös a föld gvo 11Htlban parázson fekve vezekel bűneiért. Az arra járó utasokat íras figyelmeztette az imádságra s kiengesztelésül c~y-e~y követ dobtak a rettenetes 'sírra,
amiből idővel hatalmas domb lett. A jajgatás azonban mindaddig
nem szűnt meg, míg egy jubileumi év alkalmúval el nem határozták, hogy a holttestet kiássák és clarabonkint át visz ik a temetőbe.
rvlivel azonban a sírban semmir sem találtak. ismét betemették. föléje hatalmas fakeresztet állítottak. hogy fblirata állandóan hirdesse az utókornak Isten szígorú pareneset. Megemlékezzél róla.
hogy ünnepeket szentelj.
á

A vídéken mindenki ismeri Certz ill an történetét. A gyermekek
rettegve hallgatják a reávonatkozó elbeszélési, de mikor felnőnek,
egyik-másik hajlandó benne olyan ml's,."1 lá tni. amelvei a gyengébbek ijesztésére az öregebbek eszeltek ki. Igy törLénik ez nundaddig.
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míg újabb szerencsétlen esemény kézzelfogható módon nem igazolja, hogy a látszólag meseszerű keret milyen nagy erkölcsi igazságot rejt magában. Ilyen esemény történt július 25-én, amidőn
kora reggel négy barátjával jól felszerelten hegyi útra indult a falu
vendéglőse, a mindíg jókedvű Waser Károly. A falubeliek részint
írtgvkedéssel. részint sajnálkozással tekintette k reá. Irígykedtek
azért, hogy gazdag létére igen könnyen élt, míg ők kemény munkával keresték kenyerüket és tartották el családjukat. Viszont sajnálták is, mert nem hitték, hogy ez a könnyű élet a jövőben is
zavartalanul folytatódhat ik a törvénytiprásért kijáró büntetés nélkül.
Hosszú idő óta állandó vasárnap í szórakozása a hegymászás
volt és különös kedvvel kereste fel a vidék legveszedelmesebb
hegycsoportját. amelynek veszedelmes volta miatt GastIosen, lnliospitoliéte volt a neve. A faluban ő volt a legbátrabb hegymászó, aki
előtt megmászhatatlan csúcs nem volt. A mondott napon gyönyörű
idöben eljutott barátaival c. hegy tetőnek egy szép részletéhez és a
legalkalmasabbnak kínálkozó helyen már ebédhez készültek, amikor
ő még egy 15 m-es csúcsra akart felmászni, amely a helység összes
csúcsai közt egyetlen volt, ahova még nem mászott fel. Pelérve.
odahív ta egyik közel lévő társát. hogy ő is gyönyörködjék a vidék
szépségében. Gyönyörű, füves lapályon állva együtt élvezt ék a
vidék szépségét. amikor Waser a magával sodort kőtönnelékek k özött felemeIt kezekkel lefelé kezdett gurulni. majd eltúnt a feneketlen mélységben. A többiek semmit sem láttak a balesetből s amikor
róla értesültek, ct? első felocsúdás után mindjárt kut atáshoz fogtak,
minthogy mentésről már úgysem lehetett szó. A szomszéd faluból
hozott segítséggel egész nap hiába keresték sz erencsétlen társukat,
végre éjjel villám fényében meg tudták állapitani, hogy hol fekszik
ahoHlest. Másnap 300 m-es kötélen leeresztett kutató a szédítő
mélységben megtaláita a felismerhetetlenségig eltorzult és felnyár'salt tetemét. Úgy kellett öl lebontani az ott lévő fenyőfáról és darabjed zsákba téve, elkészítették a temetésre. Úgyszólván az egész
község ott volt a temetésén. Nem mondták. hozv az eset Isten büntetése: de bizonyos, hogy Ric-hoz plébános lll: 10 pr édik éció iánál
megrázóbban vést e lelkükbe Istennek a tizenkétéves Jézus példájaval megszcntclt par ancsát és 'Certz illan ll~gi keresztjének örökérvényú figyelmeztetését: )\·fegemlékezzél róla, hogy ünnepet szent elj!
A Szentcsalád nyomában

A népek és nemzetek és az egész emberi társadalom hatalmas
éoületének alkotó elemei. arnelvektől a népek jóléte, a nemzetek
tartóssáaa és az egész társadalom egészséges íe ilődesc higg, a sok
C'salád.Mindegvikbe az Úr örök törvénve foglalta egybe a férj
erejét és íelclősségérzetét. a nő kedvességét é'" leleménves szeretetét. valamint (I gyC'rmek gyöngeségél, sz eret et roméltósáaát és (I
jövő biztoslték ául adott sokféle szunnvacló ('rC'jf.l, k<'pe'Ss0gét. A
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család keretébe foglalt e tartalomnak mmosegen fordul meg nagyrészt a népek és nemzetek sorsa. S éppen azért a népek és nemzetek
leghivatottabb, mert évezredek tapasztalataival rendelkező rnestere,
a kat. Egyház, mindíg nagy gondot fordított arra, hogy az épület
főntemlített sejtjei friss erőben maradjanak és utánuk hasonló tartósságot biztosító sejtek következzenek. Ezt rnunkálja, amikor a bölcsőtől a sírig a család tagjai mellett áll és őket az Úr szent törvényeire tanítja. amelyek nélkül sem egyesnek, sem közcsségnek
nem lehet megelégedett élete. S neveli különleges alkalmakkal, pl.
szent karácsony ünnepével, amikor az egész földkerekségén közvetíti azt a lelki gazdagságot, amit minden családnak Betlehem jelent. S ene törekszik akkor, midőn vizkereszt után az első vasárnapot a názáreti Szentcsalád emlékének is szenteli.
Lecke Szerit Pál apostol kolosszaiakhoz írt levele 3, 12-17. v.
Atvárnfini, 12, vegyétek tehát magatokra, mint Istennek szent és kedves választottjai, az irgalom indula tát, a jóságot, az alázatosságot, a
szelídséget és a béketűrést; 13. szenvedjétek el egymást és beeséssatck meg egymásnak, ha egyiknek panasza van a másik ellen.
Amikép az Úr is megbocsátott nektek, éppúgy ti is, 14. Mindezek
felett pedig szeretetetek legyen, mert az a tökéletességnek köteléke.
15, Krisztus békéje, melyre hivatottak vagytok egy testben, diadalmaskodjek d szivetekben. 16. Krisztus bék e-Igc]e lakjék bennetek ga.z,
dugon. Mínden bölcseséggel tanítsátok egymast és intsétek zsoltárok kal. szont dalokkal, lelki énekekkel és hálaadással énekeljetek
sziv ből Istennek. 17, Bármit tesztek, sz val vagy tettel, mindent
tegyetek az Úr Jézus Krisztus nevében és adjatok hálát Istennek,
az Atyának ő általc.
ó

Krisztus békéje legyen szívetekben1

A hivők Krisztus Egyházának, sőt magúnak Krisztusriak tagjai
és ei nem lehetnek jóság, alázatosság, béketűrés. egymásnak elszenvedése nélkül. Még kevesbbé nélkülözhetők az erények abban
a kis körben, amely Isten rendeléséből a nagy család mintájára
szúk ebb keretek k özt alakul. s ez o k atolikus család. Az Apostol azt
akarja, hogya názáreti család m intajáre alakult katolikus család
legfóbb jellemzéke a szere-tet egysége legyen. Óhajtja, hog]· az első
sorban a szülők között legyen meg é'. külön úton való járás, a békéllenség É'5 sz éthúzús nélkü\. Mert ha a családban a szülők nem értik
meg egymást, a család igen sok érdeke szenved csorbát s az C'gyetértés hiánya lejt jobban megbosszulja magát a család legnagyobb
értékón. a gycrmekf'n, Egy családban férj és feleség szerottek egymás tudta nélkül cselekedni. Ha a férj ruhó t csináltatott, ahhoz a
fekségnek semmi köze sem volt. Viszont, ha ennek cipő kellett,
a férj tudta nélkül aciott el a búzúból és szere-zte meg a rávaló
pénzt. Addig nem eszmeltek rá, hogy e lj.uúsuk mennyit árt az elő
dök ről reájuk maradt kis vagyonnak, mi;.:; egy alkalommal e'gész
világosun nem \"lU(lk súlyos t('\f('désüke!. Kis iiJldl'c'skl'jüklw uuvan-

61

is a feleség távollétében a férj herét, a feleség pedig kevéssel utóbb
a férj tudta nélkül babot vetett. Szép időben hamar kikeltek a magvak és mivel mindkettő túlsűrűnek találta a vetést, - természetesem
megint minden megbeszélés nélkül - szorgalmasan nekiálltak a
gyomlálásnák. Mivel a férj herét várt, a babot pusztította, a féleség
ellenkezőleg a babot kímélte és a herét tépte. Igy a föld lassankint
üres maradt. Egyöntetű nevelés híján a gyermek lelke rsv marad üres, vagy jobban mondva így lesz gazos. Szolíd erény nem lesz
a gyermekben, akinek az egyik szülő a másiknak tudta nélkül,
vagy éppen akarata ellenéreLitokban megenged valamit; mikor az
anya az Egyház törvényeinek megtartását követeli, ellenben az atya
a bőjtre, misehallgatásra, szentgyónásra nem sokat adj míkor az atya
'takarékos, ellenben az anya könnyen költ. Mindezek az esetek úgy
hatnak a gyermek fiatal lelkületére, mint a lúg a virágra, és sokszor egy is elég .belőlük arra, hogy megteremje az első gazt, amely
szaporodva elfojtja a jó magot.
Evangélium Szent Lukács 2. r. 42-52. v., az el'őbbi evangélium.

t. eDgedelme. vala Deklkl
A Szentcsalád ünnepe azonban a gyermekeknek is igen sokat
mond a szülők megbecsüléséről. kegyeletes szerétetükről s főként
az irántuk tartozó engedelmességről. Erre serkent a mai szent evangélium legkiemelkedőbb mondata s erre van leginkább szüksége a
mai kor serdültebb gyermekeinek, fiúknak és leányoknak egyaránt.
Ha a megbecsülés, szeretet és engedelmesség csak szép szavakból
állana, szót sem kellene róluk ejteni, mert a kellemesen hangzó.
szókr a és szép kifejezésekre talán sohasem fordítottak a nevelésben
annyi gondot, mint korunkban. Mihelyt azonban a tetteket keressük,
még a jobb gyermekek viselkedésében is igen sok kifogást találhatunk. az elkényeztetett gyermekek pedig sokszor jaj, de súlyosan
vétenek édesanyjuk ellen!
Egy ismert idegorvos rendelő óráján megjelent egy fiatalember,
egészen éi. legújabb divat szerint öltözve; lerítt róla a hiúság és
vílágiasság. Arcszíne petyhüdt volt, tekintete nyugtalanul járt összevissza. Az orvos természetesen páciensnek nézte és megkérdezte,
hogy mi a baja.
.
- 'f:n nem magam, hanem anyám miatt jöttem, aki komoly
betegnek látszik - felelte a fiatalember.
- Mi a baja? - kérdezte az orvos.
- Valószínűleg túlerőltetés. Mindig késő éjjelig dolgozott és
ezzel úgy elrontotta magát, hogy enni, aludni nem tud és sír, ha
csak reá néz is az ember. Vajjon ·mi baja lehet? Tud rajta segíteni,
doktor úr? - kérdezgette a fiatalember.
- Mivel foglalkozik az édesanyja? - tudakolta az orvos.
- Édesanyám varrónő - felelte a kérdezett. - Mindíg mon-
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dogattam neki, hogy ne üljön késő estig a varrógép mellett, mert
magát, de nem hallgatta meg a szavamat.
- S önnek mi a foglalkozása? ":":Vágoft közbe az orvos.
- Nekem ... Nekem... jelenleg nincs foglalkozásom. Tetszik
tudni, manapság olyan .nehéz ai embernek megfelelő álláshoz jutni.
Igy hebegett a fiatalember s .az orvos nem tudta megállani,
hogy véglegesen el ne intézze ezt a lelketlen kamaszt.
- Édesanyja betegségének elsősorban öm az oka - mondotta
erős nyoonatékkal. Gondolkodjék ezen, amíg részvétlensége őt
sírba nem kergeti. -=- Igy bocsátotta el a megszeppent kérdezősködőt.
S még tőbbször megfeledkeznek a gyermekek az édesatyának
tartozó feltétlen engedelmességről. Pedig az atya a család királya,
a család életének központja, aki hatalmával és tekintélyével a fegyelern fönntartásában az Úristen személyét képviseli. E tiszt betöltése miatt nagy felelősséggel tartozik, de viszont nagy a felelőssé
gük azoknak is, akik miatt a hatalom adatott, s ezek a gyermekek. ,
"Ha valakinek engedetlen fia van, aki atyja parancsát meg nem
. hallgatja és megdorgáltatván sem akar engedelmesléedni, ragadják
meg őt és vigyék a város véneihez és kövezze meg őt az egész
város népe és haljon meg." (V Móz, 21, 18-21.) Ezt mondja a régi
törvény. S aki a törvényt nem lerontani. de tökéletesíteni jött, ha
veszendőbe engedte annak emberadta kegyetlen szentesítését, megvédi a törvények tökéletesített rendjében Isten helyettesét és a
bűnhődés alól nem 'Szabadul, aki őt nem tiszteli, neki nem engedelmeskedik, vele szemben durva. .
Egy társaságnak minden tagja együtt volt már, csak az orvos
hiányzott. Mikor végre' megjelent, ruhája, haja csupa jégcsapos volt.
"Bocsánatot kérek, - mondotta zavarodottan - de egészen megfeledkeztem róla, hogy összejövetelt tartunk." A vendégek meglepődve néztek rá és egymásra, majd ő maga elé n-ézve, tovább
folytatta a szomorú történetet. "Akkor is éppen ilyen vad idő volt,
amilyen ma van: .havazott és esett, s édesatyám, 'mível gyengélkedett, .maga helyett a vásárra küldött. Azonban nekem igen jó szórakozásom akadt éppen arra a napra és azért ellenszegültem atyám
akaratának, aki érdekünkben nem akart semmit sem veszíteni. Lázasan elment a vásárra, meghűlt és rövidesen meghalt. Ennek ma
negyven éve és én minden november 21-én elzarándokolok Lichtfieldbe, négy órahesszet állok födetlen fővel a vásártér azon helyén,
ahol atyám 30 évig árulta a könyveket, hogy én zavartalanul tanuljak, s ahol én betegségében egyszer nem akartam őt segíteni.
Atyám meghalt s én nem tudok meghalni!?"
Sohasem tapasztaltern olyan kézzelfoghatóan az isteni törvény
kötelező voltát, mínt mikor egy esetben megdöbbentett a "Tiszteld
atyádat és anyádat" megsértése. Józseffel történt. Atyja egyik legtiszteltebb férfia volt a falunak, s dísze volt a kis katolikus hitközségnek. Becsületes munkában töltött eI 67 évet és amikor hoszmegerőlteti
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szú munkás életének gyümölcseit élvezhette volna, a legnagyobb
keserűséget

kellett megkóstolnia. József nem volt atyatisztelő. Nem
volt hálás, hogya két munkás kéz gondtalan jövőt biztosított neki.
Jobb szerette volna, ha az öreg már nem lett volna. S ez egyszercsak észrevette, hogy jobban erőtlenedik, mint ahogy azt kora
hozná ma~val. A rnunka nem ment. ..Ez a véu.ember nem akar
dolgozni!" - mondták a fiatalok egymásközt. Étvágya sohasem
vclt. ..Ez a vén ember válogatós! Persze tojás meg ,ta.lán csirke
kellene neki!" Mindennap néhány gramm veszteséget jeI~étt, sőt
később a grammok dekákká lettek. Siralom lehetett volna látni azt
a vergődő embert sárgás. hamuszürke -arcával, ami csak egy betegségnek lehet a tükrözése. A fiatalok ugyan nem indultak meg
rajta.
- Az lsten nagyon tudja, hogy mit kell tenni", - mondta el
nem titkolható örömmel József, és hát jókat hörpintett a pincében az atyától ültetett szőllő terméséből. S mivel a koporsónak az
ára mindíg drágább lett, József egy éjjel előre meghozta a koporsót, hogy mindíg kéznél legyen. Az atya aztán egy szép napon örök
álomra húnyta le szemét, miután a szentségekkel is megerősödött
lelke a sok szenvedésben megérett az örökkévalóságra. Józsefi nem
titkolható módon boldog volt, hogy az Isten tudta, mit kellett cselekedni. De nem gondolta, hogy ezután is tudni fogja tennivalóját.
A koporsón megtakarított vagy száz pengőt.
Nem sok idő telt el a temetés után. A szomszédok előbb
észrevették, mint ő érezte, hogy nem a régi lendülettel kezeli a
kaszát. Később nem kívánt kimenni a földre. A padkára ülve nézte
szomorúan, felesége hogyan vesződik az eke felszerelésével. A borra
nem tudott ránézni. A szalonna nem ment le. A szép, piros arcszín t mintha elfújta volna valami. -Még a tyúklevest ís éppen csak
hogy megkóstolta. Amikor orvost hivatott. aki Pestre utalt-a a kórházba, arca hamuszürkés lelt. A kórházban meglátogattam. Orörnmel ujságolta, hogya műtét jól sikerűlt, és az orvos hamarosan
hazaengedi. Teljes javulást remélt, de feje felett a betegtáblán a
..Cancer" jelzés egészen mást jelzett, Majd kővé meredtem, ami. kor észrevettem. Hosszú szenvedés\lett osztályrésze. Nem kívánt
otthon sem bort, sem tojást, sem csirkét. sem vajat. Egészen úgy
halt meg 42 éve" korában, mint édesatyja, akit nem tisztelt, és így
nem adatott neki hosszú élet a földön.
Arturo Bellisaro reggel már félhétkor bent csörömpölt
a műhelyben. Testestül-lelkestül talián. Szívesen esik neki, ha elbeszéIgetek vele. S minden idegtostjával mondja azt, ami szóba keriil.
A háborús években egyszer elbeszélte, hogy édesanyjának kilenc
gyermeke volt, neki már három van. Tíz éve dolgozik kalapáccsal.
fúróval és egyéb gépekkel. 34 éves, ami pénzt egy hónapra kap, az
levonásokkal alig több 16Q pengő nél. A szoba drága, az életre alig
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marad valami. Mint munkás az' államtól az első gyermekre 300, a
másodikra 600 .és a harmadikra 1000 lírát kap évenkint segélyül.
Amikor feleségével megismerkedett és érezte, hogy a dolognak házasság Iesz a vége, jövendőbelijének lelkére kötötte, hogy
édesanyját megbecsülje. mert nála kedvesebb teremtést addig nem
ismert, és továbbra ís hálás akar neki lenni. Mivel a két nő csak nem
élhetett meg egymásmellett, egy valamirevaló háztartás helyett két.
igen szerény tanyát kellett neki fönntartania. Maga ötödmagával egy
szebében vonja meg magát. Szórakozást nem ismer. Nem szívarezik. A b.ora víz. Nem ritkán egy karaj kenyér, 3 paradicsom, egy
főtt tojás az ebédje. Amikor felesége áldott állapotban volt, az ő
kávérészét neki adta, s ő szegényesebb reggelivel elégedett meg.
A pőröly. hangja mellett az ő vidám füttye is mindíg hangzott Ma
már a helyzet rosszabb. A világháború dúl. A kávé eltünt, s vele
sok minden hiányzik, természetesen a 1ütty is. De nem hiányzik az
édesanyának juttatott havisegély, s a család odaadó gondozása nagy
önmegtagadás árán, a szórakozások nemismerésétől a rnultnál fokozottabb áldozatokig.
Nagyon sztgorúan beszélt a fiával egy anya azért, mert olyan
nőt akart feleségül venni, aki minden szempont lemérésével nem
volt neki való. "Fiam, - mondta ki az anya az utolsó szót - ha
ezt a nőt elveszed, kizárod magadat a családból, sőt megmásíthatatlan -akaratom, hogy abban a'Z esetben még a temetésemre se' jöjj
haza:'
A gyermek erre sem engedelmeskedett. "Magának ehhez semmi köze'" - mondotta és elvette balga -szívének kiválasztott ját. Ot
'évig éltek egymással, míkor a férjnek háborúba kellett mennie, miután édesanyját már I eltemették - nélküle. A háborúban csak c.
felesége képe lebegett szeme előtt. Mások hazulról csomagot és
pénzt kaptak, ő azonban éhezett. Megtakarított pénzét hazaküldte,
hogy felesége szükséget ne szenvedjen, kopott ruhában ne járjon.
Felesége szép levelekkel meg is köszönte az áldozatos gondoskodást, de azért haza egyszer sem hívta. Míkor pedig a háborúnak
. vége lett lés nagy szenvedések és nélkülözések után hazavergő
dött, az a nő, akiért annyit szenvedett, aki miatt anyja temetésére
haza nem mehetett, másnak volt a felesége.
VIZKEBESZT UTAN II. VASABNAPON

Lecke Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt lev. 12. r. 6-16. v.
Testvéreim! 6. Különböző adományaink vannak a nekünk adott kegyelemnek megfelelően: ha prófétaság, akkor gyakoroljuk. a hit mértéke •
szerint: 7. ha szolgálat, akkor tevékenykedjünk a szolgálatban, ha
valaki tanít, oktasson; 8. aki buzdít, buzdítson; aki adakozik, tegye
egyszerűségben; aki elöljáró, buzgóságban, aki irgalmasságot gyakorol, vidámságban. 9. A szerétet legyen tettetés nélkül; út~ljátok
a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz. 10. Ami a testvéri szeretetei ilIe~i,
legyetek egymás iránt gyengédek; a tisztelet dolgában egymást
5

Waller: Nap"ug.rak
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megelőzők, 11. az Igyekezetben

nem restek, lélekben buzgók; az
Úr az, akinek szolgáltok! 12. Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhata.osak . az imádságban, 13.
részvevők a szentek
bajaiban, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
14. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. 15. Orvendjetek az örvendezőkkel és sirjatok a sírókkal. 16.
Egymás között ugyanazon érzéssel legyetek: nem nagyravágyók,
hanem együttérzök az alacsonyrendűekkel.
Alkalmazkodás és együttérzés

A mai szemleckének gazdag tartalmából minden különösebb
kutatás nélkül legfőbb elveiben az egész keresztény társadalomnak
szabályozó szelleme bontakozik ki és önkénytelenül is a befejező
mondaton akad ,meg huzamosebban az ember szeme. Egymásközt
ugyanazon érzéssel lenni, az alacsonyrendüekkel együttérezni, ez
társadalmi életünk legfőbb alapelve. Együttérezni azt, hogy egy
Atyának vagyunk gyennekei és mint egy közös családnak gyermekei, egy közös legfőbb célt akarunk megvalósitanil Érezní kötelességeinket az emberi közösség iránt; együttérezni a testvérekkel, a szentekkel, a gyeng-ékkel, a szomorkodókkal és főként az örvendezőkkel. És együttérezni főképen azt a nagy igazságot, hogy
az úr az, akinek valamennyien szolgálunk! Mert e nélkül nincs emberi szolidaritás és békés nemzeti vagy társadalmi élet.
Ettől a becsületes együttérzéstől nagyon messze jár az alacsonyrendűekhez, a szegényekhez és általában az alattvalókhoz. a
néphez való politikai alkalmazkodás, amelyben valaki önmagát
mintegy külön lénynek. gondolja és úgy beszél Istenről, mint. az
alattvalók fékentartására szükséges fikcióról. amelyre a kiváltságos
osztályhoz tartozóknak annyira sincs szükségük, mint amilyen nagy
a jelentősége lefelé,
,
Ettől a szellemtől származik a szegény' népnek elnyomására
olyan szomorú világot vető elv:
Misera plebs
contríbuens,
optima flens,
pessima ridens.
~gyszerü nép ekkor jó, ha sír, s akkor leg-

(Az adót fizető
rosszabb. ha örvend.)
"A népnek ugy kell a vallás, mint a baromnak az iga, az ostor meg a széna.' Igy mondotta Voltaire, akitől ez az elv is szár. mazik: Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer - (ha Isten nem
volna, ki kellene találni); aki továbbá megtiltotta, hogy alkalmazottai jelenlétében valaki vallástalan' eszmékkel hozakodjék elő,
Ez a Voltaire alkalmazkodott ugyan az alázatosakhoz, de mégsem
követte az evangélium szellemét. "Nem önmegtagadás, de élvezet,
nimfák tánca, nektár és ambrózia kell nekünk. O, csak sohase hitt
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volna az emberiség Istenben, akkor talán boldogabb volna" mondja Heine a művelteknek, de vaz alázatosaknak ő is másképen
beszél. "Hódolok az Istentelenség gondolatának, amig a szalonban
vagyok, de az utcán, a durva tömegben ugyanazt útálom."
Az evangélium szelleme: e~másközt ugyanezon hivő s résztvevőérzéssel lenni, az alacsonyrendűekkel együttérezni. Minden
más eljárás társadalomellenes alakoskodás, erní már többször megmutatta veszedelmes voltát, de talán sohasem olyan rettenetes módon, mrnt a francia forradalom idején.
A nép egyideig némán tűrte azt az alkalmazkodást, amelyben
őket az urak isteni eredetű törvényekkel engedelmességre kényszerítették és mennyei lakomával hitegették, amíg a felső tízezer az
isteni törvényeket megvetve, sőt kinevetve földi javakban dőzsölt,
és a túlvilágra rnitsern adott. De aztán számadásra hívta urait. Elsöpörte az urakat, akik gazdaságaikban 2-3 papot is tartottak
azért, hogy a népnek az Istenben való hitet prédikálják. Az elődök
bűneiért is megszenvedtek azok, akik a vallást szénának, ostornak.
korlátnak, a szegény embert pedig baromnak tartották. S ez a veszedelmes elmélet mindíg csak a társadalmi anarchiának egyengeti
útját. Éppen azért, aki ajakára veszi Isten nevét alattvalóival
szemben, s a benne való hitet emlegeti, az a benne való hitben
az alacsonyrendüekkel valóban együtt is tudjon érezni!

•

Voltaképen mindenki szeretne alkalmazkodni és senki sem
kiván alacsonyrendű lenni, akihez alkalmazkodni kell. Ha ugyanis
azt kérdezzük, hogy hol a nép, a tömeg, az utca, akihez alkalmazkodni kell, a tanult ember a tudatlanra gondol, a nagyurak lefelé
mutatnak, a hivatalnokok a polgárokhoz akarnak alkalmazkodni, a
polgárok az egész ügyet a ltézművesekhez utalják s valamennyí a
lerongyolt proletárra rak minden terhet. Pedig Isten a felsöbbeknek jobban kell, mint a népnek, a szalonban több szükség van rá,
mint az utcán, a parancsolónak és hatalmasnak a közjó érdekében
inkább nélkülözhetetlen, mint az alattvalónak és a szegénynek.: Az
Amerikai Egyesült Allamok alaptörvénye szerint az elnök csak
istenhívő ember lehet. Ez a hatalmas állam -érzi azt, hogy a legmodernebb demokrácia feje Isten nélkül nem lehet. Praktikus esze
azt sugallja, hogy aki másokat törvényekkel kormányoz, azt az álIam legfőbb érdekében viszont olyan valaki kormányozza, akit
senki el nem némíthat, parlamenti többség le nem szavazhat, trónjáról zendülés meg nem foszthat; akinek ereje nem az állarn fegyvereitől van, hanem kikutathatatlan mélységekből ered. Igy van ez
.rendjén, mert hiszen minél tanultabb valaki és minél magasabb az
állása, annál több a kísértése és a lehetőség arra, hqgy helyzetével
visszaéljen, iba Istenbe vetett erős hite és gyakorlati vallásossága
a bünlehetőségeket nem ellensúlyozza.
"A tanultság az embereket csak rosszabbakká teszi, mert több
5°
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eszközt ad nekik, hogy rosszabbak legyenek." (Sokrates.] "A tudomány lelkiismeret nélkül csak a lélek romlása." (Rabe.ais 'lMinden veszélyes, ami felszabaditja szellemünket a nélkül, hogy jellemünk felett önuralmat biztosítana." (Goethe.) "A művelődés a barmot még inkább barommá teheti s még veszedelmesebb lehet. mint
aminő volt természetes állapotában," (Mandsky.)
A kultúra most sem jobb, maradt a régí,
Hajdan nyers bőrben, ma bársonyban,
Egymást mint vadállat, marja, tépi,
S míg akkor körme s agyara
Volt csupán, mellyel másnak ártott.
Ma ki ösmemé fegyverét,
A százrétű cselt s álnokságot?
(Tompa: Mlt kérek?j
Evangélium Szent János 2. r. 1-11. v. Az időben 1. menyegző
a galileai Kánában; és ott vala Jézus anyja. 2. Meg volt pedig
híva Jézus is tanítványaival együtt a menyegzőre. 3. És fogytán lévén a bor, mondá Jézus anyja neki: Nincs boruk. 4. Felelé neki
Jézus: Mi közörn nekem és neked, ó asszony? még nem jött el az
én órám. 5. Mondá az ő anyja a szolgáknak: Amit nektek mond,
cselekedjétek. 6. Vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók
tisztulására, egyenkint két vagy három korsó tartalmú, 7. Mondá
nekik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És színig tölték azokat. 8. Es mondá nekik Jézus: Merítsetek most és vigyétek a násznagynak. Es elvivék. 9. Amint pedig megízlelte a násznagy a· borrá
vált viie~ és nem tudta, honnét való az, - de tudták a szolgák, kik a
vizet merítették vala - előhívá a násznagy a vőlegényt, 10. és mondá
neki: Minden ember először a jó' bort adja és miután megittasodtak, akkor az alábbvalót; te pedig mindeddig tartogattad a jó bort.
11. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában; és nyilvánosságra hozá dicsőségét és hivének őbenne tanítványai.
lőn

Az anya és gyermeke

Ha az életkor'tapasztalatai rá nem szoritottak volna arra, hogy
elméleti kérdéseknél többre tartsak erkölcsi buzdítást, a mai szentbeszédre készülve biztosan a csodáról gondolkoztam volna, sok
teológus szerint az ösztönös élet lélekharangjáról; vagy talán erről
az első krisztusi jelről. amelyet olyan ütemben. követtek a többiek.
hogy Szent János szerínt a világ összes könyvei sem foglalhatnák
azokat ·magukba. Én a mai evangéliumban látom az eszményi édesanyát s az eszményi gyermeket. amilyen csak egy volt a történelemben. S világosságukban mutatom az okos édesanyát meg az
okos vagy talán inkább kegyelétes gyermeket, hogy az utóbbinak
követésére serkenjetek.
Szól tehát az evangélium az okos anyáról, aki érzi, hogy:
Mutter werden ist nicht schwer, (mert az a korral megjön.)
Es zu sein ist etwas mehr.

6'8

S az anyaság feladatát nem látja megoldva, ha ,gyermeke "a higiénikus embertenyésztés kiállitásos darabjává. csinosságtól és
egészségtől ragyogó óriásgyerekké fejlődik", mintha egy egész
munkás utca gyermekseregének napsugarát és levegőjét elnyelte
volna. Szól-, az evangélium a keresztényanyáról, akinek a gyermeke .nern játékszer, nem baba, hanem az Úr képmása, akivel szemben sok felelősséggel, kellő tisztelettel, szent tartózkodással, nemes
önfegyelmezéssel kell viselkednie. Ez a keresztény anya teljes tudatában van, hogy mivel tartozik gyermekének s gyermeke is tudja,
hogy mivel tartozik életadójának. Fia szavait szívében hordja, viszont az ő szavait fia is a szívébe vési. Fiát nem kell kérlelni,
nem kell tőle követelni, Csak észbe 'hoz s az eredmény iránt nincs
kétsége. Ha a felelet érdesebb, nem akad fönn rajta, mert tudja,
hogy az érdesség nem szlvböl jön. Ha valami nem történik az ő
akarata szerint, nem keseredik el. mert belátja, hogy gyermekének
is lehetnek helytálló szempontjai.
Ezt eddig figyelemmel végighallgatva, sokan mondjátok magatokban: De jó volna, ha nekem is ilyen megelégedett, megértő,
okos édesanyám volna! De melegebb volna számomra a családi fészek, ha éppen ő nem akarna sokszor meggyőződésem szerint helytelen dolgokra kényszeríteni; ha nem keserítene kicsinyes ellenőrzésset. folytonos számonkéréssel. Kedvesebb volna az
otthon,
kellemesebb volna fülemnek az anyai hang s jobban érezném, amit
a költő mond:
Muttersprache, Mutterlaut,
Wie so wonnensam, so traut.
Ez a titkos sóhaj nem édesanyátokra elmarasztaló, hanem rátok vet árnvékot. Fiúk. aki ideális édesanyát kíván magának, annak magának kell először ideális fiúnak lennie. Az úgy tekintse az .
édesanyját, ahogy őt az Úr akarata szerint tekintenie kell s úgy
bánjék vele, úgy szóljon hozzá, amint azt az Úr Jézus példája mutatja.
Mert ne higgye senki, hogy az Úr Jézus, aki a bűnösöket szeHd szóval tudta figyelmeztetni, aki Szent Péter tagadását egy tekintettel tudta büntetni. aki még az áruló Júdással szemben is megtalálta a gyengédségében lesujtó szót, az éppen anyjával szemben használt durva kifejezést. Aki az evangéliumban a "Mi közöm
nekem és' neked, asszony?" kérdést helyesen kívánia érteni, elő
ször hántsa le róla a magverból hozzátapadó érdessécet. az "Aszszonv, te csak hallgass!" duhaj nóta ízét és hanesúlvét. A héberben és a görögben ugyanazon a szón a magyar úrnő és parancsoló nő
árnve-ata van. Továbbá a "mi közöm hozzá", "semmi közöm hozzá"
kifejezések a magyarban a szeretetlenségnek, a részvétlenségnek
káini szavai. A Szentírásban a "mi dolgom nekem és neked" igen sokszor előfordul s mindannyiszor minden durvaság nélküli vélemény-
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különbséget jelent. Ez a véleménykülönbség az Üdvözítőben helyénvaló abban a pillanatban, amikor fönséges hívatásához az első lépést
megteszi. Mindjárt óvást emel az ellen, hogy működésében földies
szempontok legyenek irányadók, ha mindjárt a számára legszen. tebb lénytől származnak is. Nem akarja, hogy cselekvésében láttatnivágyás.... mutogatás, a tapsaratás a jellemet vagy az igazi örömöket kikezdő veszedelembe keveredjék. Itt ugyanaz. az Udvözítő
beszél. aki az Isten országát s annak ügyét egyszersmindenkorra
önmaga és mások számára a test és vér összeköttetése fölé helyezte. Mikor beszédje alkalmával rokonai a tömeg elismerés éből
részt kérve odaüzentek hozzá. hogy ők is jelen vannak. azt fele1te:
Az én rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tesz1k. Ugyan-o
az az Udvözítő szól, akit más alkalommal a rokonok Jeruzsálembe
hívtak, hogy jelenlétükben mutatkozzék be a világnak s Ö akkor
is elhárította a kísértést. Tehát nem durvaság van az Udvözítő szavaiban az édesanyával szemben. de van bennük nagy tanulság a
gyermek számára. aki már érzí, hogy néha-néha más szempontok
szerint kell cselekedni. rnint amelyekkel az otthon szolgálhat. Csakhogy aki itt az úr Jézus példája szerint kíván eljárni, annak azt is
kell tudnia mondaní az úr Jézussal, hogy azokban van. amelyek az
atyáéi, s csak a pusztai bőjtölés, hosszú önfegyelmezés, hosszú átgondolás után vállalkozhatik az anyával szemben saját tisztult
szempontjainak érvényesítésére.

..

Ezzel szemben gondoljátok' csak át. fiúk, hogya ti viselkedésteket az édesanya iránt mennyire nem az átgondoltság irányítja.
Fedezzétek fel magatokban a ti furcsa lelkiállapototokat a maga
végleteivel: .'egyszer, emelkedett" másszor nyomott hangulatával, egyszer tüzességével. majd od nemtörődömségig . süllyedő
lehangoltságával, amelyben egyszer mohón dolgoztok. olvastok s még aZj asztalhoz is úgy kell benneteket odakönyörögni, máskor meg lomhán bámu1tok magatok elé. Ebben az örökös kedélyhullámzásban ti olyanok vagytok, mint a forradalom a maga igazságtalanságával és vakságával.
a) Igazságtalanok vagytok, mert egyrészt ti nem alkalmazkodtok senkihez. Ha jókedvetek van, tomboltok s kívánjátok. hogy
veletek táncoljon az egész világ s nem jut 'eszetekbe, hogy otthon
talán most nem illik tomboIni. Ha bánat ér benneteket, lehangolódtok s ront játok az otthon jó hangulatát: S másrészt ti követelitek,
hogy az egész ház alkalmazkodjék hozzátok, mikor az lehetetlen,
mert rossz hangulatban az akarástok kiszámíthatatlan, mint az idő
járás. Ha a mama melegen adja a kávét, hideget kívántok s fordítva. Ha nem kerül asztalra gyümölcs, akkor azért elégedetlenkedtek. s ha igen, akkor is találtok benne, hibát.
Különleges lelkiállapototok abban is mutatkoztk, hogy elégedetlenek vagytok a fönnálló világrenddel. Itt az iskolában a tanár
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urak, az osztálytársak adnak okot a szeretetlen kritikára. Otthon
pedig mindenki, akivel csak összeköttetésben vagytok. Elfog benneteket a reformálás vágya s a helyett, hogy magatokat reformálnátok, másokat próbáltok- javítani. S mint a forradalom szokta tenni,
ti is azt veszitek elő, aki a leggyengébb s aki a legtürelmesebben
végighallgat benneteket s a szeretet legínkább fegyvertelenné teszi
veletek szemben: az - édesanyát. Kifogásoljátok lépését, szavait,
mozdulatait, ruházkodását. Megjegyzéssel kíséritek kifejezéseit, lekícsinvlítek olvasmányait, feleslegesnek tartjátok aggodalmait. S
amikor ezt csináljátok, nem számoltok a női lélek érzékenyebb
voltával. A nőt rózsával sem 'szabad megütni, mondja a hindu pogány közrnondás, ·és bár az édesanya tőletek ezer címen még több
figyelmet érdemel, ti őt mégis csalánnal ütitek. Ezt teszitek, mikor
frivol, kegyetlen szavakkal teszitek szóvá hibáit, nem gondolva
arra, hogy ami az atyának csak kezéig ér, az az anyának szívébe
nyilallik. És hányszor szereztek számára keserű perceket. Vannak
négerek, akiknél a gyermekeket durva szertartások között avatják
nagykorúvá s egyik részük az, hogya gyermek beront anyjához s
őt üti-veri; sokszor a többiek kacaj a között. Nem sokkal áll a négerek fölött az a fiú, akinek a nagykorúsodással járó krízisét az
anyának kell végigszenvednie.
b) Ilyen kegyetlenséget csak úgy követhettek el, hogy ti vakok is vagytok s nem láttok tisztán. Nem látjátok az anya méltóságát, amelyet a mindenek Ura s Teremtője emel előttetek esiménnyé, mikor önmagát hozzá hasonlítja. "Qui time! Deum, obviabit· illi quasi mater honoríficata." (Eceli. 15.) Szeretetét az anya
szeretetével példázza. ",Halljatok engem, Izrael házának minden fiai,
kiket én anyagilag szeretek." (Iz. 46, 3.) "Mint kit anya vigasztal,
úgy vigasztallak én titeket s megvigasztaltattok. .. (Iz. 66, 13.) Ha
a szentatyák az Egyházról valami fonto-sat, szépet akarnak mondani, szintén az anyához hasonlítják. "A Szentegyházat - mondja
Szent Ciprián - mint édesanyátokat tiszteljétek. szeressétek s hirdessétek." A magyar nyelv pedig a Szentegyház megnevezéséhez
a·z anya szót hozzáteszi: Anyaszentegyház s az adja neki a kedves
hangzást.
Amint ezt nem veszitek figyelembe, nem szoktátok tekinteni
azt .a sok jót sem, aminek létetek első pillanatától kezdve csak az
anyai szeretet révén vagytok részesei. Mért ne feledjétek el, amit
a közrnondás kijelent: "Ha az anya halott, az atya megvakuJ. Az
anyai kéz akkor is áld, ha ver. T-öbbet ér az anya verése, mint a
mostoha cirógatása."
Ha mindenre ügyelnétek, bizonyára nem állna rátok az Irás
szava: "Balgaság van kötve a gyermek szívéhez." (Péld. 22, 15.)
Akkor nem tartanátokaz édesanyát játszótársnak, akivel pajtáskodó hangon lehet beszélni. S ha már rossz c\aládi szokásból
tegezitek,. több tiszteletet tudnátok a megszólításba belevinni. Nem
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jönne ajkatokra feleselő hang. Éreznétek. hogy nem minden szol. gálatot fogadhattok el az édesanyától. ha rníndjárt felajánlja is.
Nem' mulasztanátokel a hezaírést, ha távol vagytok az otthontól.
Unnepélyes alkalmakkor nem maradna el a köszöntés és az nem volna
olyan stílustalan, pongyola, s amelyen annyira nem csillog a gyermeki szeretet gyöl)gye, hogy minden változtatás nélkül bárkinek
el lehetne küldeni. Késedelmesebbek volnátok a birálatra, több elismerő szóval tudnátok kedveskedni. Jobban felísmernétek, hogy anya
most gyenge, fáradt s egy kis figyelemmel, ·elismerő érdeklődéssel.
részvéttel iparkodnátok segiteni, ami sokszor minden orvosságnál
többet használ.
.
Azután, ha nem volnátok vakok, arra ís gondolnátok, hogy
vannak szenvedő anyák, akiknek az életútjait meghiúsult remények,
eltemetett sóhajok s a jövőtől való félelem szegélyezík. Lehetnek
édesanyák, akik csalódtak abban, amit a boldogság legfőbb forrásának gondoltak. Lehetnek édesanyák, akik egyedül vergődnek az
élet útjain, mert a támasz korán elesett rnellőlük. De higgyétek el,
ez mínd nem olyan nagy szenvedés, mintha ti miattatok kell szen. vedniök. Raffael madonnáiról mondta valaki azt a bírálatot. hogy
rajtuk a gyermek anyja létével olvad össze. S ez a bírálat jól talál.
Azok a madonnák a földi anyák vonásait tüntetik fel, akiknek sorsa
tényleg a gyermek sorsába olvad bele. S ha az úgy fejlődik, hogy
nincs benne se remény, se köszönet, ha a különbség csak <11;, hogy
aki kiskorában anyja szoknyájára lépett. most szívét tapossa, anyja
méltán lehet szenvedő anya. Ilyen volt először Szent Monika, akiről Szent Agoston a következő sorokat írja: "A te k-ezeid, Uram, el
nem hagyták lelkemet. mert anyám szíve vérből mutatott be neked
értem áldozatot éjjel-nappal ontva könnyeit." (Conf. V. 1.)

•

Flúkl Essetek gondolkozóba

Kein Füllhorn das von allen Schátzen regnet,
Ist reicher, als die Mutterhand, die segnet,
- mondja a közmondás s az élet bőven mutatia, hoev ez ío az. De
az Irás meg azt állítja, hozv "Isten átka kiséri. ~ki anv iát mee!<:pserHi". (Sir. 3. 18.) - "Gvalázatos és boldogtalan, akj anyját meghántia." (Péld. 19. 26.) - "Szövétneke elalszik a sötétséo közenette."
(Péld. 20. 20.) - ,.Az anya átka széfbont ja a fiú há-lát." (Ecel. 3.)
S az anya átkát nem az aikak mondják, - azok arra képtelenek hanem a sziv fájdalma adja.
Vicvázzatok. hocv ne érjen benneteket ez a rettenetes büntetés. Ha szenvedéseinek ti vaevtok az okai. álljatok talora. ne keserítsétek mez szándékosan nacjait. akit kicsiny korotokban ú~vis
elé!"<:1é ipénvbe vettetek. S aki otthon bármi más okból !"7envedn
anyát lát, gondolja meg. hogy keresztény katolikus ifjúnak itt nyílik
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a legszebb tér a lovagiasságra. S önmagát aljasitja, jövőjét pecsételi meg az a fiú, aki túl tudja magát tenni anyja szenvedésén.
Aki abból a célból, hogy másoknak tessék, friss a szép dolgok fecsegésére, de otthon néma a vIgasztalásra: Aki igényli, hogy másutt
dicséretet szórjanak rá s csak édesanyjának volna oka róla panaszt
mondani, ha olyan könnyű volna panaszra nyilniok az anyai ajkaknak s még a míatt is kétszeres fájdalmat nem kellene viselnie, hogy
panaszkodni nem tud.
/
.A budapesti piarista intézet egyik jótevője az ösztöndíjul letett
összeg hovafordítésától így rendelkezett: "Az él. szándékom, hogy az
érettségizett ifjú a kamatok egy részénvegyen imakönyvet, amelyből
az élet nehéz napjaiban vigaszt meríts en és hogy adjon élte legboldogabb napján édesanyjának egy szál virágot> Ha az édesanya
nem élne, tegye Ie a virágot édesanyja sírjára."
Fiúk! Ha megértettétek, hogy mi az édesanya, akkor megértitek azt is, hogy ez az egy rózsaszál. amelyről az Hjúságnak ez a
nemeslelkű barátja / s édesanyját nagyon szerető jótevője beszél.
csak jelkép. Jelképe a fiúi sze-retetnek és a sok rózsaszálnak, amellyel valamennyien tartoztok édesanyátoknak. Adjátok ait
életében, de nem hervadó,. hanem örök életre képes formájában: az
engedelmességben, kegyeletben, figyelemben. Ez a viselkedés minden tettnél jobban emeli értékteket. Lehettek ti nagy politikusok,
nagy tudósok, nagy zenészek; de minden kiválóságtoknak az lesz
a disze, ha édesanyátokat az Úr Jézus szellemében szeretitek. Úgy
hiszem, hogy Zrinyi Ilona fiának, IL Rákóczi Ferencnek, kevés
dolog szerzett nagyobb tiszteletet, mint amit róla édesanyja a halálos ágyán mondott: "Tudassátok fiammal utolsé anyai áldásomat:
ő sohasem. szornorított meg." Kövesd őt s a lelkiismeret nyugalma
meg az emberek tisztelete mellé a Szentírás ígérete lesz legnagyobb
jutalmad: "Igazság lesz épületed alapja. A szorongatás napján emlékezet lesz rólad. Bűneid, mint a tiszta időben a jég, elolvadnak."
(Izr. 3, t 7.)

VIZKEBESZT UTAN ID. VASABNAPON

Lecke SZe1K.. Pál apostol il rómaiakhoz írt lev. 12. r. 16-21. v.
Testvéreim! 16. Ne legyetek bölcsek ~ magatok szemében. 17. Ne fi-zessetek senkinek rosszat a- rosszért, a jóra ·törekedvén nemcsak az
Isten, hanem minden ember előtt is. 18. Amennyiben rajtatok áll,
lehetóleg éljetek békében minden em,berreI. 19. Ne tegyetek magatoknak igazságot, kedveseim, hanem adjatok helyet az isteni haragnak, mert me~ van irva: Enyém a bosszúállás, én maid mezfizetek, úgymond az Úr. 26. Ha ellenséged éhezik, adj neki enni,
hi'! szomjazik. adj neki italt. Mert ha ezt rnűveled, eleven parazsat
gyüjtesz a reiére. 21. Ne hagyd magad legyózni a rossztól, te gyózd
le a rosszat jóval.
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IsleDl és emberi bos&z6ó:Uó:s

Amíg Herkules karddal próbálta lehetetlenné tenni i" vérengző
hidrát, nem ért el eredményt. Sőt a 1 levágott fej helyett 1 új nőtt
s .minél többet kaszabolt le közülük, anná! erősebb és többfejű
szörnyeteg volt ellensége. '!le a ráhintett tüzes parázzsal ártalmatlanná tette.
Szent Pál a keresztény életben még gyenge rómaiaknak erre
a pogány mesére utalva fejti ki. hogya gyűlölet hidrája
ellen nem annyira nagy elszántsággal lés nyers erővel, mint inkább
Okossággal kell harcolni. A. bosszúállás kardja ezen a téren nem
sokat ér, sőt az ellenség bosszúját csak növeli. Azonban a rossz
akaratnak. a haragnak szeretettel való viszonzása a jó iránt teljesen
érzéketlen ellenség felelősségét növelve, fejére parazsat gyüjt, amely
az örökkévalóságban égeti ki belőle a gyűlöletet. Azt pedig, aki á
jó trént teljesen még nem vesztette el mindenérzékét, lefegyverzi
és jó útra tereli: A bölcs Euklides egy alkalommal viszályba keveredett testvérével. "Meghalok, ha bosszút nem állok rajtad!" kiáltotta haragosan bátyja. - ..Én meg akkor .halok meg, ha nem
sikerül téged Iecsillapítanom" .- válaszolt Euklides és szavai rögtön kiengesztelt ék a felbőszült embert. Miikor Maximinus császár
idejében Apollonius hite miatt fogságba került, legjobban egy Philemon nevű börtönőr gyötörte őt. "Azon gondolkozom, hogy miképen
tudnálak még jobban kínozni" - szólt egy alkalommab-a türelmes
vértanúhoz. - "I:n pedig arra kérem Istent, - válaszolt Apollonius
- hogy egyet se számítson be bűnül kegyetlenkedéseid közül, amelyekkel már -eddíg elhalmoztál." E szavakat olyan páratlan szelídséggel mondotta ki, hogy nem téveszthették hatásukat. Mikorra vérpag.ra került, Philemen vértanútársa. lett.

•
S abosszúérzés kiírtására a legföntosabb indíték azÚr szava:
Enyém a bosszúállás! Ö a bíró, aki az örökkévalóságban,de sokszor már e földön kinek-kinek érdeme szerint fizet.
Laforce asztalosmester 1848 jún. 22-én a Faubourg St. Antoineban lévő házának padlására rejtőzve tüzelt a ketonaségra. mikor
Affre párizsi érsek éppen az utcára lépett, hogy a vérontás megszüntetése érdekében valami mentő akciót kezdjen. Először 'Cavaignac tábornokkal beszélt s noha az őt lebeszéini igyekezett arról.
hogy a lázadók előtt mutatkozzlék, éppen a lázadóktól legjobban
megszállott St. Antoine városrészben: az érsek erős elhatározással
mégis terve kivitele mellett döntött. A Bastille-terén a küzdő pártok
közé érve; megelégedéssel tapasztalta, hogy a lövöldözésmegszúnt
s bátran haladt tovább a torlaszok felé, sőt egy ifjú zöld ágat lobogtatva ment előtte, mintha benne látnák a béke galambját. Azért a
torlasz közepe táján megállapodott, püspöki mellkeresztjét felemelte
s beszélni kezdett a küzdő felekhez, midőn 'az előbb említett pad-
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lásablakbél Laforce lövése eldördült s az érseket leterítette. Az áldozatot rögtön a Ouinze-Vingt kórházba vitték, ahol· a békeszerétet
apostola és az önfeláldozó jópásztor' kiszenvedett.
.
A gyilkos' 18 éves fia kíséretében Amerikába menekült. Kalifornia egyik félreeső gyártelep én rejtegette gonoszságát az emberi
igazságszolgállatás elől.' Ez sikerült is neki, de nem sikerüll elrejtőznie az elől, aki a mai szeritleckében olyan határozottan mondja:
- Enyém a bosszúállás!
A mindent száÍnontartó Isten büntetését nem kerülte el. Az
előbbi eset után 8 év mulva a Faubourg St. Antoine területén egy
ijesztő külsejű ember jelent meg, akiben az emberek Laforce fiára
ismertek. Ö beszélte. el, hogy atyja Kaliforniából dúsgazdagon indult el Sanfranciskóba, de útközben a rablók megtámadták, kirabolták és agyonütötték. Ho1'Meste a vadállatok martaléka lett.
- Isten büntetése volt - tette hozzá az ifjú, aki két hónap
mulv~ mint őrült, a bolondok házába került és teljesen elhagyatva
halt meg.
Isteni és emberi Igazságszolgáltatás

..Enyém - emberi nyelven szólva - a bosszúállás!" (V Móz.
32, 35; Róm. 12, 19.) Igy mondja az Úr, ami isteni szóra fordítva
ennyi: Enyém a bún és büntetés közt a kiegyenlítés, amelynek a
legpontosabban vezetett kereskedelmi tntézményben a Iezérzékenyebb mérleggel való eljárás is csak árnyéka. A fizika világában
az erők legpontosabb átértékelése is csak játék. Enyém a bosszúállás, mondja az Úr. Ez annyit jelent, hogy amikor a gyarló emberi
igazságszol~áltatás már leszámította a maga részét, s .az isteni igazságosság eltekintett attól, Ouod Iragi1itas humana con traxit, mert
az ember nem angyalnak, csak törékeny lénynek van teremtve: megszólal az isteni igazságosság. amely az utolsó kvadranst is megkeresi és számításba veszi. Az eltitkolt gondolatra is rábukkan és
mérlegre teszi. ..Enyém a bosszúállás" - mondja a mai vasárnap
szentlecké]e. s a Pünkösd utáni 2t. vasárnapi evangélium egy k épe
megmutatja magát az igazságszolgáltatást. Ráeszméltet annak a földön csak anteaktáiban, . foszlányaiban 'és előjátékaiban megismert
1
menetére. Sokszor van okunk megdöbbenni miattuk. Amire utalnak.
az meg egyenesen megrenditő és mégis megnvugtató. mert mazétól
Istentől származik, aki mínden igazságnak Ősforrása és mértéke.
t. Egyik sa játsága az isteni igazságszolgéltatésnak az. hogy
néha egészen meglepően jelentéktelen nyomok alapján kerül minden napfényre. Egy hajszál. egy cipősarokba szorult mohalevélke
elég ahhoz. hogy ,a tettes kézrekerüljön. Nihil est opertum, quod
non revelabitur. (Mt. 10.26.) Semmi sincs ú~y elrejtve, hogy napfényre ile kerüljön. Az emberi igazságszolgáltatás sokszor tehetetlen
az eléje kerülő esetekkel. Köfal mered közte és az igazság között.
Az isteni igazságszolgáltatás ilyen kőfalat nem ismer. A hajszál 'és
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mohalevélke . sokszor jele-'annak, hogy szinte már az isteni igazságosság lépett működésbe.
1932 február 23-án éjjel harangszó verte fel .... községet.
Munkájuk végeztével a tűzoltókegy s~obában irathalmaz mellett
vérbefagyva találták M. Zs. közjegyzőhelyettest. A több helyen
megcsonkított egész testét borzalmas sebek borították. Agydarabok
és vérbe-kevert hajcsomók hevertek szanaszét. A tettes nem tudta
eltüntetni a szertefreccsenő . vér nyomait, és azért a szörnyű tett
után az egiész .ügyet a legmegbízhatóbb cinkosra, a tűzre bizta. A.
remegő kéztől tüzet fogtak a szerteszét heverő aktakötegek. Minden
igen jól sikerült. A tettes még megmosta szép fehérre szörnyű
kezét az ott lévő mosdótálban. Az ott lévő szivaccsal fejéről letörölte a vért és vele horzsolt egyetlen hajszálat, és az elég volt
arra, hogy megleljék a tettest.
.
. . . . apróhirdetések alapján ismerkedett meg P. Annával. Másodszori találkozáskor összevesztek és addig ütlegelte a nőt, míg
az össze nem esett. A szrétvagdalt holttestet eltüntette: papirba csomagolt fejét Bécsben a Dunába dobta, a végtagokat a Ferenc Józsefállomáson letette, a kofferba zárt törzset egy vonat vitte messze ...
messze ... Igy mi,nden eltűnt. Az élet tovább kavargott. A zakatoló
szívet senki sem vette észre. A Duna terhét kivetette. A vonaton
meglelték a törzset. Az állomáson é;Zrevették a végtagokat. Sőt
észrevették a födéllapjukra mázolt három betűt: LAU. Nem volt
addig tettes, amig Bécsben észre nem vettek egy kisfiút, aki mindenhová három betűt mázolt: LAU. Ez ·a hétéves fiú elemi-iskolás
és mindenhova az addig megtanult három betűt pingálta.
Amikor a kartondobozra a három első betű már rákerült, a gyilkosság megtörtént. Ebbe a dobozba kerültek a végtagok. Igy jutott
rá a rendőrség arra, hogy a tettes Laudenbach 42 éves fegyházőr.
2. További tulajdonsága az isteni igazságszolgáltatásnak az,
hogy bár néha az Egyház ítéletével (I Kor. 5, 5.), máskor az állam erejével (Róm. 13, 4.) történik, a legkeményebb büntetés mégis míndíg
a bűn maga. A törvényszék rséha semmit sem szól vagy egyénesen
felmenti a vádlottat, de a tettes évek során hányszor esik össze
némán a bűntudat súlya alatt. Máskor egész tragikus módon szabadul meg az emberi igazságszolgáltatástól.
...•. kalocsai kisgazda került be a Verebélyi-klinikára. Egész
megjelenése az otthoni jólétet mutatta, amelyből az ember csak
a végső esetben megy a kórházba. Jóideje szenvedett már betegségében. Végre az orvos kijelentette neki, hogy gyomorbaj a olyan
természetű, hogy abban csak meghalni lehet. S a halál sok szenvedés után tesz pontot. Erre a megrendült beteg azt mondta: "Tizenöt év előtt apósomat meggyilkolva találták házában. A csendórsJég
éveken ét hiába kereste a tettest. Nem jutott a gyilkos nyomára.
Az én vagyok." S a beteget hazabocsátotték. hogy aki a földi bírá- .
kat ki tudta kerülni, az a lelkiismeret sok mardosása után készüljön az égi bíró elé.
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A marburgi biróságon d ... e. 11 orara volt kitűzve J. F.
-ügyében a tárgyalás, akit azzal vádoltak. hogya munkások kifizetésére felvett pénzösszeget eltulajdonitotta és • kifizetést hamis nyugtával igazolta, A vádat végighallgatta. Az útbiztos a félreeső helyre
kéredzkedett, az előre odakészített dimanitpatront a szájába tette és
meggyujtotta. Oriási dörrenés rázkódtatta meg a levegőt. A tett
színhelyén borzasztó látvány fogadta a belépőket. A szerencsétlén
ember nyaka és feje leszakadt törzséről. agyveleje, koponyacsontjal
apró cafatokban szanaszét hullottak a falakon. A szérencsétlen feleségét a kórház idegosztályaba kellett szállitani.
A tettesek önmarcangolása és megzavarodása és kínlódása csak
előrevetett ,árnyéka a Szemírás szerint az utolsó ítéletkor a végső
fórumon elítélt lelkekben a bűntudatból eredő megzavarodásnak.
3. 1925 május 13-án Iényes nappal egy filckalapcs fiatalember
ment be Debrecen egyik legforgalmasabb trafikjába és az ott lévő
27 éves R. O.-t öt kalapácsütéssel a boltasztal alá döntötte. 3 óráig
maga árult a trafikban, aztán eltűnt. Egyetlen nyomot hagyott maga
után, a földrezuhantantik ezüstórát. amelynek mutatója l-et mutatott, jeiéül annak, hogy akkor történt a gyilkosság. Azóta sem találták. meg a gyilkost. Sokszor van rá példa, hogy valaki megszabadul. Kikerüli a földi igazságszolgáltatást. Eltűnhet. meghalhat,
ismeretlen helyre távozhatik valaki, de mindez csak az emberi bíró
számára történik így. A tettes véget vethet életének, de az égi igazságszolgáltatás akkor kezdődik. Volt már olyan sikkasztás, hogy
a nagyobb hatóságok is bele lévén bonyolódva, az igazságszolgáltatás nem talált más megoldást, mint hogy a főszereplőt rninden
vallomásával együtt eltétette láb alól és a pert törölte. Volt olyan
rejtélyes bűnügy, hogya rendőrség leeresztett kezekkel és reménytelenül állt meg előtte. A nyomozás megszűnt, illetve oda utaltatott
át, ahol nincs szükség se nyomozásra, se tárgyalásra, mert: Omnia
nuda et aperta sunt oculis ejus. (Zsid. 4, 13.) Minden élet az úrhoz
van írényítva, akinél megtörténik a perf.elYételés végleges ítélkezés következík teljes kiegyenlíbéssel.
Evángélium Szent Máté 8. r. 1-13. v. A:!: időben, 1. mikor
Jézus lejött & hegyről, nagy sereg' követé őt; 2. és íme, egy poklos
jövén, imádá őt, mondván: Uram! ha akarod, megtisztíthatsz engem.
3. És Jézus kinyujtván kezét, illeté öt, mondván: Akarom, tisztulj
meg. És azonnal megtisztula az ő poklossága. 4. És mondá neki
Jézus: Meglásd, ezt senkinek se móndd, hanem eredj, mutasd meg
magadat a papnak és áldozd föl az ajándékot, melyet Mózes rendelt,
bizonyságul nekik. 5. Mikor pedig bement Kafarnaumba, egy százados járula hozzá, kérvén őt, 6. és mondván: Uram! szelgém inaszakadtan fekszik házamban és kegyetlenül gyötrődik. 7. Mondá neki
Jézus: Megyek és meggyógyitom öt. 8. És felelvén a. százados, mondá:
Uram! nem v.agyok méltó, hogy hajlékomba jöjj; hanem csak szóval
mondjad és meggyógyul az én szolgám. 9. Mert hisz én is hatalom
alatt álló ember va.gyok, katonák lévén alattam; s ha mondom eo-
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nek: Menj, ő megyen, és a másiknak: Jösz te, ő jön, és szolgámnak:
Tedd ezt, é3 teszi. 10. Hallván pedig ezt Jézus, csodálkozék és
mondá követőinek: Bizony mondom nektek, nem találtam ekkora
hitet Izraelben. 11. Mondom pedig nektek, hogy sokan jönnek majd
napkeletröl és napnyugatról, és letelepednek Abrahámmal és Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában; 12. az ország fiai pedig
majd kivettetnek a külsö sötétségre: ott leszen majd sírás és fogak
csikorgatása. 13. És mondá Jézus a századosnak: Men), és amint
hittél, .úgy legyen neked. És meggyógyult a szolga abban az órában.

Csak lsten nagy!

Dieu seul est grand! - (így kezdődik Bossuet ~gyik halotti
beszéde) - szegénynek és hatalmasnak egyaránt ez ·a legnagyobb
igazság, legyen az hatalmas, akár Nagy Sándor, "aki .előtt a föld
.elnémult", (1 Mach. 1, 3.) Mikor Jeruzsálem ellen indult félelmes
seregével és már a szent városhoz közel volt, hódolatra ment hozzá
az egész város. Eléje vezették a főpapot és megmagyarázták neki
a főpapisüv;eg írását: "Isten szentje." Akkor ő némult el és a
földre borult. Az eljárását tudakoló Parmeniónak ezt mondta: "Nem
embert, hanem az Istent tiszteltem meg, akinek ő 'főpapja és szolgája. - Non hunc, sed Deum adoravi, cujus sacerdotio fungitur."
(Jos. Flav. Antiquit. 11. 8.) /
. S mikor az ég és föld királya nem szolgája 'személy-ében, hanem maga jelenik meg a százados előtt, ez hogyn:e imádná Öt és
hogyne bíznék Benne! Homlokán a királyi fölség jegyével. amely
miatt az égi karok háromszor szentnek mondják és szüntelenül
imádják. A százados ennyire nem ismeri az úr fölségét, de érzi,
hogy most a Birodalom sok százezer alattvalóját összetartó légióknál nagyobb erőt képviselő hatalommal van dolga. Igen egyszerű
okoskodással belátja, hogy Ö mindenkinek parancsol, Neki semmi
sem lehetetlen és a beteg meggyógyitása csak egyetlen szavába
kerül. Az Egyház megtiszteli a százados emlékét, hogy nagy alázatosságát kifejező szavaival adja azóta is az Oltáriszentséget híveinek. Az úr Jézus pedig megdícséri őt, mert Ábrahámtól való testi
származás nélkül, a ,messiási reményektől távol, pusztán a tények
szemléleten tudja felépíteni erős hitét. "Nem találtam ennyi hitet
Izraelben" - mondja róla.
Ma is előfordul, hogy az úr J-ézusnak a pogányok közt vagy
a nemrég megtértek közt nagyobb ragaszkodásban van része, mint
ott, ahol már évezredek óta hirdetik az evangéliumot.

*

Egy kanadai híttérítőhöz nagyon hideg téli este egy újonnan
megkeresztelt indián állított be. A nagy fáradtság miatt csak egy
kis pihenés után tudta elmondani a következőket: ..Fekete ruha I
Edesanyánk ma este megbetegedett és sokszor emlegette, hogy téged szeretne látni, mert nemsokára meghal és veled beszélnie kell,
mielőtt a Nagy Szellemhez megy. Meghalt, mielőtt téged hívhat-

78

tunk volna. Annyr-ideje még volt, hogy nekem elmondja, hogy mi
rosszat tett életében, és íme, elhoztam magammal ezt, hogy te, az
imádság embere, vess rá keresztet és bíztosítsd .anyémnak a Nagy
Szellemhez való jutást." És erre már oa magával hozott rongyokból kihullott az anya megfagyott keze, hogy legalább azt részesítse
áldásban.
Kétezer esztendős hithirdetés után Európában már vannak
annyira az emberek, hogy betegségben, szerencsétlenségben, gyermekük halálakor, állataik elpusztulásakor és egyéb szeroncsétlenségben az Úrhoz fordulnak segítségért. De míkor lesznek ott, hogy
az evangélium számukra élet és valóság legyen; hogy a bűnt, a
lélek halálát" mint a legnagyobb rosszat kerüljék; hogy lelküket
gyónással megtisztítsák; hogy hozzátartozóikhoz ne szégyeljék az
Úr Jézust hívni, és ne kényszerítsék őket arra, hogy látogatás nélkül kelljen bírói széke előtt megjelenni.
VIZKEBESZT UTAN IV. VASABNAPON
Lecke Szent Pál apostol a rómaiakihoz írt."lev~ 13. r. 8-10. v.
Atyámfiaíl 8. Senkinek semmivel se tartozzatok, csak azzal, hogy
egymást szeressétek, mert aki felebarátját szereti, a törvényt betöltötte. 9. Mert: Ne paráználkodjál, tie ölj, ne orozz, hamis tanúságot ne szólj, ne kívánd a másét ... és ami egyéb parancsolat vagyon, azt újra egybefoglalja ez ige: Szeressed felebarátodat, mint önmagadat. 10. A szeretet nem cselekszik rosszat a felebarátnak. A
törvény teljesítése tehát a szeretet.
Proximus tuusl FelebárátodJ

A római modern rnűvészetí kiállításon egy művész igen tanuisagos szobrot állított ki. A szobor egy szegény utcaseprőt ábrázolt,
akinek barázdás homlokáról és még ráncosabb arcáról nagy éhség és
még több gond látszott. Keskeny arca és kiálló csontjai, összevissze kuszált haja a szemlelőben azt a gondolatot keltették. hogy
e szerencsétlen teremtésnek sohasem voltak jobb napjai. A szobor
éppen azt a jelenetet ábrázolta, amidőn a szegény asszony holtfáradtan egy kőre dűl, piszkos szerszáma szinte kihull a kezéből.
Egész lényén valami nagy fájdalom látszik a szomorú tény miatt,
hogy soha semmi ,phan sem volt még része. Nagyúri nők és magasállású urak részvétlenül mentek el mellette s a nagy elhagyatottság keserű könnyeket csal kia szeméből, oa kép alatt ez a két szó
olvasható:
Proximus tuus! Felebarátod!

*-

Hány ember van, aki a felebaráti szeretet föntemlített törvényét nagyon jól ismeri, de felebarátját éppoly kevéssé ismeri, mínt
az a zsidó, aki az úr Jézustól megkérdezte: Ki az én felebarátom?
Aki felebarátját csak kellemes szomszédjáben, jóál1ású barátjában,
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szellemes barátnőjében. egy kedves társaság tagjaiban, társadalmi
köréhez tartozó ismerőseiben látja. S ezekkel jóban lévén, meg van
róla győződve, hogy a felebaráti szeretet törvényének eleget tesz.
Olvasórn, ne feledkezzél el arról, hogy felebarátod az a munkás, aki neked dolgozik s aki mellett te olyan hidegen és részvétlenül mégy el, mintha semmi közöd sem volna hozzá, mintha te
különb anyagból volnál teremtve, rnint ö; míntha számodra az üdvözűlésnek különb lehetősége volna fönntartva, mínt ami neki jutott osztályrészül. Ptoximus tuus, felebarátod a szegény beteg, aki
-nyomorult viskójából 'könnyezve nézi, rnínt szaladnak szórakozásra azok, akik e földi életnek annyi előnyével rendelkeznek és
őt meg nem értik, segítségéről megfeledkeznek. Proximus tuus, 'felebarátod az is, aki a legalsóbb néprétegekben rejtőzik és keze
ökölbe szorul és ajka átkot szór feléd, mikor esetleg gőgösen és fényes ruhában elmégy mellette és piszkos, vánnyadt gyermekétől
elfordítod szemedet és összébbszorítod ruhádat, hogy condráitól el
ne- piszkolódjék. Proximus tuus, felebarátodvkülönbség nélkül minden ember. Valamennyit szeretní kell, ha valamennyin nem se-:
gíthetünk is. Te segíts annyin, amennyin tudsz s annyival, amennyivel segíteni módodban van. Különben az örök Bíró a végítéleten
összeszedi a' társadalom e kivetettjeit és mmt választotteit állítja
eléd és mutatja őket egyenkint e szavakkal: Proximus tuus, felebarátod! De akkor. már későn lesz e nagy igazságot elmédben forgatní és a belőle folyó kötelességeken elméLkedni akarni. S ha társadalmi átalakulás folytán olyan helyzet áll elő, hogy te lennél a
fönti utcaseprő s észre sem vesz az, aki valamikor a te segítségedet kerte, a te jóakaratodban reménykedett, s egykori jóságodra meg
mostani elhagyatottságodra gondolva keserű könny pereg le orcádról, köteles vagy a hálátlanban is felismerni. felebarátodat. Nem
szabad rá haragudni, hanem imádkozol érte s az Úrra bízod ügyét.
akinek egyedül van fönntartva a megfellebbezhetetlen itélet a nagy
törvényszegésért..

*

Úgy szeresá felebarátodat, minl önmagadat! A mindennapi
élet forgatagában hányszor. elhomályosul az egyszerű igazság I és
erkölcsi szabály!
Egy nagyon tudós nép körében magasnívójú vita fejlődött ki
egy esettel kapcsolatban, amelynek lényege ez: .Hatalrnes emberek
elküldötték megbízottaíkat egy messze városba, hogy az, ott lévö
műremeket onnan elhozzák. Lakatlan területen nagy utat tettek
meg. Közben egy pusztaságban éjtszakáztak. amelynek egyetlen
épületében egy házaspár lakott kis gyennekével. Az éjtszaka a
házban tűz ütött ki és ezzel kapcsoletban támadt az a kérdés, hogy
a megbízottaknak a kisgyermeket vagy a műremeket kellett volna-e
megmenteniök, feltéve, hogy csak egynek a megmentéséről lehetett
már szó. A tudós emberek két táborra oszlottak. A túlnyomó több-
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ség a képet, a kisebbség a gyermeket vette pártfogásába. A képet
védő nagyobb tábor azzal érvelt, hogy a műremek megfizethetetlen
emléke egy művész munkásságának és örök kincse az egész emberiségnek, ellenben akisgyermeknek életbenmaradá-sa nem bizonyos, s még kevésbbé bizonyos az, hogy életbenmaradása esetén '
nem lesz-e a társadalom romlására? Ankétot is tartottak a kérdés
megvitatására. Nagy tudománnyal az előbb-i érveket fejtették ki, s
nem tudtak megegyezni, míg egyépszívű ember bele nem szólt a
kérdésbe: "A megkezdett úton a vitás kérdést eldönteni nem lehet, mert hibás a kiindulás,' hogy a kisgyermek és a kép között
.ekarnak választani. Mindenki önmagát gondolja a kisgyermek helyébe, s amint akkor bizonyára nem ér képet tartaná megmentendőnek, a kisgyermekkel szemben is ugyanazt gondolni keresztényi
kötelessége. Nincs-e megírva, hogy "Amit ti kívántok, hogy az
emberek cselekedjenek nektek, ti is azt cselekedjétek nekik." (Mt,
1, 1,2; Lk. 6, 31.)
A báborgó teogereD

A mai vasárnap két történeti emlék szembesítésére ad alkalmat, amelyek egyfoftnán a háborgó tengerről szólnak. Az egyik bemutatja nekünk Xerxest, a hatalmas perzsa királyt, akitől a földön
mindenki rettegett. Hogy még félelmesebben hangozzék neve, háborúra készűlt, s ezért Európa és Ázsia között megbizható emberekkel hidat veretett. A phoinikiaiak fehér lenből, az egyiptomiak.
pedig nádból font köteleket használtak erre a célra. Az egész hídkolosszus erős hajókon nyug-odott. De mikor már elkészült és a
sereg át akart kelni rajta, egy óriási vihar a hidat teljesen szétrombolta, a hajókat pedig szerteszét verte. Xerxes e hírre nagyon megharagudott es megparancsolta, hogy a Hellespontusra szégyenbélyeget sü ssen ek, mélyébe néhány f1aWáncot dobjanak és háromszáz
korbácsütéssel fenyítsék meg. Az ostorozó emberekkel a következő
barbár és istentelen szavakat mondatta: "Te keserű víz, ezt a keserű büntetést méri rád urad, hogy jogtalansággal illeted, mikor ő
téged semmivel sem bántott meg. Mert oly zavargó és keserű vagy,
rászolgáltál, hogy ezentúl egy ember se áldozzon neked." Míg
a tengert parancsa szerint ilyen módon megfenyítették. a Hellespontus áthidalásával megbízott emberek fejét büntetésből levágatta.
A katonák, akik ezt 'a kegyetlen parancsot kapták, feladatuknak hű
ségesen megfeleltek.
Igy mondja el a történetet Herodotos. (Tört. könyvei VII.
33-36.) A másik történeti emlék Szent Máté evangéliumának a mai
vasárnapra kiszemelt része (8, 23-21.).

.

Az időben' 23. bemenvén Jézus a hajóba, tanítványai követték'
öt, s ime nagy indulás lőn a tengeren, úgy, hogy a hajócska a hullámok által elboríttaték, Jézus pedig aludt. Hozzá járultak tehát tanit-
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ványaí, s fölkeltették öt, mondván: Uram, ments meg minket, mert
elveszünk, Felele nekik Jézus: Miért féltek, kicsinyhitűek? Legott
felkelvén, parancsolt a szeleknek és a tengernek, s na.gy csendesség
lőn. Az emberek pedig csodálkoztak, mondván: Kicsoda ez?, hogy
még a szelek és tenger is hódolnak neki?

Ebben ez evangéliumi szakaszban, amely semmivel sem tartalmaz kisebb történeti valóságot, mint az előbbi elbeszélés, szintén
a háborgó tenger szerepel. Míg azonban amott a megfékezés szándéka a hatalmas Xerxest teszi nevetségessé és. dühöngövé. itt az
ismeretlen Názáreti egyetlen szavával lecsendesít tengert és szélvihart, s a szemlélők meglepődötten kérdezik: Kicsoda ez, hogy még
a szelek és a tenger is hódolnak neki? ... Ö, aki ma is a régi isteni
hatalommal és nem szűnő szeretettel őrködik a hajón és vigyáz
arra, hogy a hullámok el ne sodorják, veszedelembe ne vigyék. S mí
az a hajó?
Az evangéliumban emlitett hajónak a Szentatvák a legkülönfélébb jelentést adják. Jelentheti az ember fizikai életét, amely állandóan a legnagyobb veszedelmeknek van kitéve és a hullámok' akkor
és ott sodorják el, amikor legkevésbbé kell tőle tartani. Jelenti az
evangéliumban említett hajó a lelket, amely az élet tengerén a bűn
alkalmak és a rázúduló bűnök árjával küszködik. Ha az úr J€ZUS
él. vihart le nem csillapítja és csendet nem' teremt, ami csak állandó
kérésre történik meg, a Iélek irányttévesztve hányódik a háborgó
tengeren és végre is elmerül.
S jelenti a történelmi események árjával küszködő Egyházat.
II.. Fülöp spanyol király a lisszaboni kikötőből 1588 május
29-é.n küklte el a Győzhetetlen armedát- Anglia ellen. Volt benne
130 nagy és 30 kis hajó 19.295 katonával, 8450 hajóslegénnyel,
2088 gályarabbal, 2630 ágyúval és töméntelen élelmiszerrel. Soha
még ilyen hátalmas hajóhadat nem szereltek fel háborúra! Parancsnoka: Medina Sidonia 50 km hosszú félkörben indította Anglia felé.
Felirata iés jelmondata: Pluctuat, nec merqttur. (= A hullámok hátán játszik, de el nem merül.) Azonban a bősz tenger a 'szélrózsa
minden irányába szétverte a hajókat. Erzsébet királyné, mikor
Howard lord, a győzedelmes admirális megjelentette néki az örömhírt, érmet veretett e felirattal:
Afflavit Deus et dissipali sunt (= Az Isten rájuk fújt és szétszórattak).
Az Egyház nem ilyen kétes sorsú, hanem valéban győzhetetlen
hajó, sőt sziklaépítmény. a 'sorsa igazán Fluctuat, nec mergitur, hullámveréstől el nem merül. "A szélvész által hányatott tengert láttam
magam előtt, mondja Monsabré az Egyházról szóló beszédében. Az
egyrnést szünet nélkül kergető hullámok közt egy 'sz ik la emelkedett,
. amelynek merész teteje nagyon -magasra emelte a rajta lévő fényes
épületet. Az épület tele volt fénnyel és ünnepi ének dallama áradt
belőle. Olyan nyugodtan- állt, mintha magánynál és csendnél egyéb
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nem lett volna körülötte. A vadul ordító hullámok ugyanis megtörtek. a szélén. A mélységek minden szörnyetege teljes súlyával ugrált
rá és esett vissza tehetetlenül a hullámok közé. Magasorrú hajók
mentek neki, de beleütközve nyomtalanul tűntek el., A sasok és
egyéb ragadozómadarak karmaíkkal, csőrükkel zsákmányszerzés
céljából estek neki, de mindegyik csupa vér lett. Millió és millió
parazita szívta belőle az életet, de valamennyi a 'szélén száradott el
és fonnyadt össze a nélleül. hogy valamit vehettek volna belőle.
Megindulva néztem egyideig ezt a sziklát és az épületet.
- Mi vagy te, - kérdeztem végre - hogy téged semmi meg
nem ingat, meg nem rémit, szét nem szed?r
S a nagy zajban a-sztkla mélyéről-hangzott,az örök szózat:
- Sziklára építem Anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem
vesznek rajta erőt.
VIZKEBESZT UTAN V. VASABNAPON

Lecke Szent Pál apostol a kolosszaiakhoz írt lev. 3. r, 12-17. v.
Atyámfiai! 12. Vegyétek magatokra, mínt Istennek szent és kedves
választottai, az irgalom indulatát, a kegyességet, alázatosságot, szerénységet, béketűrést; 13. elszenvedvén egymást, és megengedvén
egymásnak, ha kinek valaki ellen panasza van; valamint az Úr megengedett nektek, úgy ti is, 14, Mindezek fölött szeretettelTegyetek,
me ly a tökéletességnek köteléke, 15. Es Krisztus békessége uralkodjék a ti szivetekben, melyre hivatva is vagytok egy testben; és hálaadók legyetek. 16. Krisztus igéje lakjék bennetek bőségesen, minden bölcseséggel. Tanítsátok és intsétek ti magatokat, zsoltárokkal,
dícséretekkel és lelki énekekkel, hálát adva énekeljetek szívböl az
Istennek. fl. Amit cselekesztek szóval vagy tettel, mindent a mi
Urunk Jézus Krisztus nevében tegyetek, hálát adván Istennek és az
Atyának a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Emberi UlrelmeUenség

,
A folyón keresztülvezető keskeny hídon két lovas találkozott.
Az egyik angol volt, a másik francia. Kerülésre helyszűke miatt
gondolni sem lehetett és bár mindegyik könnyűszerrel visszaléphetett volna, mégsem tette egyik sem, mert azt a nemzetén 'esett sérelemnek gondolta. Vitatkozni kezdtek és szóról-szóra menve a legnagyobb gorombaságokat vágták egymás fejéhez. Végre az angolnak
az a mentő gondolata támadt, hogy abbahagyja a vitát. "en könnyen
várok, - szólt - van időm." S előhúzván zsebéből a még nem olvasott aznapi ujságot, olvasott. A nap már nyugovóra hajlott, mikor
ujságját hajtogatni kezdte, hogy ismét zsebre tegye, közben mindíg
a franciára nézve, hogy mit fog cselekedni. Azonban az sem maradt adós. "Ha már elvégezte, - szólt az angolnak - adja nekem
ujságját, mert nekem is bőven van időm az olvasásra." Az angol
látva ellenfelének mégnagyobb nyugodtságát, elnevette magát és
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visszavonult, hogy utat engedjen neki. S a nehéz kérdés meg volt
oldva.
Az erényekre, amelyeket a mai szentleckében a népek apostola . ajánl kolosszai híveinek, nekünk talán nagyobb szükségünk
van, mint azoknak volt. S talán valamenny\" közül a türelmet ~hél
külözzük legjobban. Amennyire szükséges u. i. nagyfontosságú kérdésekben a hősiesség, annyira nélkülözzük. S viszont amennyire
nem szükséges jelentéktelen dolgokhan a sarokraállás. az érzékenység, a hajthatatlan magatartás, annyira burjánzik egyesek és nemzetek közt és családban egyaránt. Korunk beteges tünetei, sőt kifejlő
dött kelevényei mutatják, hogy a nemzetek mennyire nélkülözik a
türelem erényét és mennyíre nem ismerik az egymás-útjából való
kitérést, az előzékenységet. Hogy az egyes nemzetek, a franciák' és
angolok, a németek és -olaszok mit csináljanak, ha a hídon találkoznak és nemzeti érdekeik megsértése nélkül hogyan legyenek engedékenyek, hogy a városok és községek az életküzdelemben hogyan
érjék el saját céljukat mások érdekeinek megsértése nélkül: az külön tudománynak, sőt több tudománynak a tárgya. Bizonyos azonLan, hogy az evangélium tanítását nem nélkülözhetik. S a legmagasabb politika legnehezebb kérdései meg volnának oldva, ha az
egyeseké's főként a családtagok egymással szemben a mai szentlecke értelmében járnának el, kikapcsolván a hídon való találkozás
és a visszavonulás közti kényelmetlen, vesződséggel, ellenkezéssel
és keserűséggel és mindezek felett eredménytelenséggel teljes időt.
Mert az egész manővernek úgy sincs eredménye, illetve az eredményben nincs köszönet. Zwei harte Steine mahlen nicht fein ~
mondja a német közrnondás. Két kemény kő nem őröl tínoman. Hogy
a liszt finom legyen, egyik kőnek puhábbnak kell lennie. Tehát le
kell számolni azzal, hogy az élet ezernyi apró és nagyobb jelentő
ségű nehézségei közt bármilyen viszonylatban az \ a legjobb módja
a nehézségek megoldásának, hogy az okosabb az első ellenkező szó
kimondása helyett az aktatáskát véve, hivatalba megy vagy az 'ujságot elővéve nyugodtan olvas, 'vagy a kertbe megy és dalolva
kalapál vagx a konyhába megy és himnusszal felérő szent egykedvűségben munkához lát. Ez a zsoltárokkal és lelki énekkel való
intés jelenti az Úr Jézus tanácsának megfogadását: ne álljatok ellen
a gonosznak, hanem engedékenységgel győzzétek meg. "Türelemben
bírjátok lelketeket" - mondja az Úr Jézus. Az apostol. mint az
Úr tanításának hű őre, kötelességszerűen közvetíti a fontos tanítást,
mi pedig hűen engedelmeskedjünk neki, mert életünk és boldogságunk függ tőle.
Evangélium Szent Máté 13. .r. 24-30. v. Az időben 24. mondá
a seregeknek e példabeszédet: Hasonlit a merinyek országa olyan
emberhez, ki jó magot vetett földjébe. 25. Mikor pedig aludtak az
emberek. eljöve az ellensége és konkolyt vete a búza közé és eltávozék. 26. Amint pedig .Ielnőtt a vetés és termést hozott, föltetszék

84

a konkoly is. 27., Akkor a házigazdához menvén szolgái, mondák
neki;' Uram! ugye jó magot vetettél földedbe; honnét vagyon tehát
benne a konkoly? 28. Erre felelé nekik: Ellenséges ernber cselekedte
azt. A szolgák pedig kérdezék tőle: Akarod-e, hogy menjünk és kigyomláljuk azt? 29. Ö meg mondá: Nem; nehogy a konkolyt szedegetve,
kitépjétek vele együtt a búzái is. 30. Hagyjátok mindkettőt felnőni
aratásig; és aratáskor majd megmondom az aratóknak: szedjétek ki
elóbb a konkolyt és kössétek azt kévékbe, hogyelégessék; a búzát
pedig gyüjtsétek össze csűrömbe.
IsieDI HIteJem

A mai vasárnap arra az ellentétre hívja fel figyelmünk et, mely
fogva ott kavarog a történelem életében és az egész emberíséget a jók és rosszak két óriási táborába különíti, Az Úr Jézus
magyarázata szerint a példabeszéd a történelem legnagyobb titkának kulcsa, mesterien rövid és tartalmas foglalata a mysterium iniquitatis eredetének, fejlődésének és végső sorsának. A jó magot az
Emberfia, az Úr Jézus veti. A szántóföld a lélek, a család, egy-egy
intézet, egy-egy hitközség, az egész emberiség, él. tudomány,- a mű
vészet: mind televan jó maggal, azonban a gonO'szlélek, az ellenség, lesben áll és éjjel, vagyis amikor a munkás pihen vagy amidőn
a felügyelő nem áll helyt, megjelenik, oda oson a szántóföldhöz,
lélekzetvísszefojtva figyel, s -ha közel-távolban semmi nesz, rossz
magot vet a jó közé és a lélek, a család, az intézet, a hitközség"
sorsa meg van pecsételve.
A mag, amelyről szó van, hasonlít a nálunk ismeretes konkolyhoz, az-ért került bele ez a szó a szerit szakaszba. Voltaképen a konkolynál sokkal veszedelmesebb, kábító hatású, részegítő növényról
van szó s ei a Lolium temulentum, Vergilius és Ovidius infelix
lolíum-a.. A rómaiak bódító hatása miatt nagyon kedvelték. Későb
ben a franciáknál volt nagyon divatos és aki rnorfíumhatású mérgét
magába szívta, a való világból egy képzeleti világba került és minden munkára hasznavehetetlenné vált. IX. Lajos francia király élvezetét törvényileg tiltotta. A gonoszlélek a földet össze-vissza [árva,
ilyen 'bóditó maggal veti tele és a gazda minden munkáját tönkreteszi. Az eretnekség, 'szakadás" az erkölcsi eldurvulás, amely a történelemben a manicheizmustól 'egészen a spiritizmusig mutatkozott
és mutatkozik, minden káros tanítás, amely az embereket elb6dítja
és bűnös életre tereli: a gonoszlélek magvetése. S az Úr mindezt
oly fölséges nyugalommal nézi, hogyatényeket és az evangéIiumot
félreértve, sokan szabadosságra való felhatalmazást olvasnak ki az
Úr eljárásából, mintha felelősség alól mentesítene aluszékony szülöket, elöljárókat, akik a mindent megbocsátás és megértés kényelmes álláspontjára helyezkednek; akik minden gaz előtt szemet húnynak, mondván: hadd nőjön a 'jó és rossz!
Nem; az evangélium gazdája az örökkévaló Úr, az egész mindenség alkotója és kízárólagos birtokosa, az egész emberiség kirákezdettől
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lya, akinek a régi Irancia királyoknál sokkal szigorúbb törvénye az
Un Dieu, un toi, Une ioi, une Joi. Aki benne hisz, üdvözül; aki nem
hisz, elkárhozik. Ez oa gondos gazda a munka egy részére, a szántásra, vetésre, boronálásra, aratásra. mést is igénybe vesz ugyan,
de a végén a legkényesebb munkát, a magkiválogatását magána'k
tartja. fönn.
Az ember izgatott, mikor fontos dolgot tervez, mert fél. hogy
terve meghiúsul. Izgatott, ha terve megvalósításához közel áll, mert
- fél, hogy számítása nem válik be. Az Úr semmitől sem fél, Timere
non potest, cui nihil potest deperire, mondja Aranyszájú Szent János.
Az Úr örök tervei minden akadállyal szemben megvalósulnak.
Bármennyi legyen is közben a konkoly, a történelem menetét nemcsak győzelemre vezeti, hanem közben a konkolyból néha tiszta búza lesz, ami pedig véglegesen konkolynak bizonyul, elpusztulása előtt az Úr legszentebb akarata szerint és legbölcsebb irányítása mellett értékes eredményeket tud létrehozni. Deus patiens.
Quia sapiens. A ma keresztényüldöző Saul holnap a népek apostola, ·a manicheus Agoston holnap Szent Agoston, a ma várnos Lévi
holnap Szent Máté lesz és mindegyik eszközévé válik az Úr akaratának teljesítésében és terve megvalósításában. Néró és Decius üldözéseiből mennyi jó fakadt! "Vedd el aZ üldözéseket, és eltűnnek
az Egyház gyöngyei" - mondja Szent Ambrus, értve a gyöngyökön
a vértanúkat. Manes, Luther s a többi eretnekek eleget bántották
Isten országát, de "ha nem lettek volna eretnekek, mondja Szerit
Tamás, nem virágzott volna a szentek tudománya". Igy válik eretnekség és üldözés, külső erőszak és szellemi ellenhatás az Egyház
győzelmének elősegítőjévé. "Ecclesia, dum persecutionem patttur.
floret: dum opprimitur, vincit; dum contemnitur, proficit. stat, cum
superari videtur. " Az Egyház mialatt üldözést szenved, virágzik;
mialatt elnyomják, győz; amikor megvetik, előrehalad. Amikor látszólag fölébe kerekedik valaki, legyőzhetetlen marad, mondja Szent
Hilarius.

VIZKEBESZT UTAH VI. VASABNAPON

A földi országokon kívül, amelyeket a Duna, Tisza, Dráva,
Száva, a Kárpátok hegylánca, az Alpok és il. Pireneusok határolnak
és folyók öntöznek, amelyeknek gazdagságát a bányák és gyárak
és gabonatermő rónaságok, a nyája.k és halastavak és végeláthatatlan
szőllők teszik, amelyeket királyok és fejedelmek és elnökök kormányoznak és fegyverek tartanak biztonságban. van egy olyan ország, amelyet földrajzi határok közé szorítaní nem lehet, amelynek
életét nem történelmi korok mérik, gazdagságát aranynál és ezüstnél értékesebb kincsek teszik, keletkezésétől mostanig legfőbb kor-
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mányzata és erőssége az Úrban van. Ez az ország az Isten országa."
ei a vasárnap az Isten országának vasárnapja. A szentrnise szövegé-

ben ismételten van rá utalás, hogy "felépítette az Úr Siont és felmajd "uralkodik az Úr, örvend a föld és sok
sziget vigadozik". A szemlecke és evangélium pedig egész terjedelműkben róla szólnak,
tűnik dicsőségében",

Lecke Szent Pál apostol a tesszalonikaiakhoz írt lev. 1. r. 2-10.
v. Testvéreim! 2. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, mikor megemlékezünk rólatok imádságainkban; szüntelenül 3.
gondolunk Istenünk és Atyánk előtt a mi Urunkban Jézus Krisztusban
való hitetek munkájára, szeretetetek rnűvére és tűrő reménység tekre, 4. és tudjuk, testvérek, kiket az Isten szeret, hogy ti választottak
vagytok, 5. mert mi az evangéliumot nálatok nem egyedül beszéddel
hirdettük, hanem erővel és Szentlélekkel is és na.gy teljességgel,
hiszen tudjátok. milyenek voltunk köztetek tiéretletek. 6. És ti követő ink lettetek és az Úréi, elfoga.dtátok az Igét sok szorongatás
közt a Szentlélek örömével. 7. Ekkép példakép lettetek minden hivő
előtt Macedóniában és Achajában. 8. Az Úr Igéjének hirdetése
ugyanis tőletek haladt tovább, nemcsak Macedóniában és Achajában, hanem az Istenben való hitete'k eljutott mindenhová, hogy szükségtelen is arról beszélnünk. 9. Hiszen azok maguk hirdetik rólunk,
hogy mikép léptünk be nálatok s mikép tértetek az Istenhez a bálványoktól, hogy szolgáljatok az élő igaz Istennek, 10. s várjátok a
mennyből a Fiát (akit feltámasztott halottaiból]. Jézust, aki megm~ntett minket a jövendő haragtól.
BONUM DIFFUNDIT SE
Aróma a ló bor cégére

Mikor a növény megtermékenyülésének ide ie elérkezik, a termés érlelésében tevékenykedő képződménvek kifejlődése utált a
szirrnok kibontakoznak. szétterülnek és a vjrá~ színe, illata, méze
messziről csalogaria a beporzó rovarokat. S amint a termés érni
kezd. színe lassankint megváltozik, leve megtelik rnesszeható illattal. cukortartalommal. és mivel aróma a jó bor cégére, a messzíről
odasereglett rovarok ,és madarak míndentelé teriesztik magvaikat.
Ez a természetben az élet terjedésének titka. Minden termésnek van
valami különleges szerkezete és terjesztője. Az egvik fogas, a másik
tüskés, a harmadik tapadós és a mellette elmenő állat tovább cipeli.
A negyedikbe belekapaszkodik a szél és ernyővel. vitorlával, léggömbbel a szél szárnyán szerterepül, Az ötödik tovább pattog és
* Az Isten országa kifejezés (regnum Dei) az Evangéliumban igen
so!cS"l0 r előfordul. Szent Pál tO-szer, MK. 15-ször, Lk. 6-szor használja. '
Mivel a. zsidók Isten nevét nem szerették kimondani, inkább mennyei orf,7,ágot mondtak helyette. Innen van, hogy Mt. zsidóknak írva 31-szer említ
mennyei országot s csak 4-szer fordul elő nála Isten ,országa.
,
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tovább kúszik a virág kelyhéből, mert bonum diffundit se; a jó ezer
akadállyal szemben is elterjed. Igy ver tanyát lassankint az élet a
pusztaságban és újul meg a föld színe.
A természetfeletti világrendben az új élet terjedésének titka
a természetfeletti apostoli buzgóság és a .lelkek szeretete. Macedónia és Achaja kormányzói erről nem tudtak. A szinedrium létét
nem sejtétte. Az aeropág bölcsei és Korinthus szónokaí ezt nem ismerték. És íme ugyanakkor Szent Pálban a föld megújítója és Isten
országának megteremtője lett.

.

.

Az Udvözítő mennybemenetelekor Jeruzsálemben 120 ember
hitte, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója. At. első pünkösdkor
ez a szám 3000-rel szaporodott. Néhány nap mulva 5000 férfi tért
meg. Hamarosan. egész Palesztinában ismeretes lett. Az Apostol leleményes szeretete és az első hívek buzgósága pedig azon kívül is
elterjesztette. S ugyanakkor, amidőn a népek Apostola thesszalonikai
híveihez ír, s amikor Achajában és Macedóniában a hívek számának
szaporodásárólszól, a római birodalom belsejében is rohamosan
kezd terjedni.
A 2. század elején Plinius azt találja a távoli Keleten, hogy
az üldöztetve, türve, titokban terjedő keresztényeket nem lehet büntetní, mert annyi a keresztény volta miatt elítélendő, hogy a lakosság kipusztul. "Tegnapiak vagyunk - mondja Tertullianus Afrikában - és íme mindent elfoglalunk, ami a tietek: a városokat, a
szigeteket, a várakat, a szenátust, a tribunálokat. csak a templomokat hagy juk kezetekben." A tribunálokban először csak mint
ítéletre várók és az arénában csak mint halálraítélt szenvedők szerepelnek, mert az utat, amelyen az Egyház elismertetése felé halad,
a Szent Ignácok, a Szent Agoták, a Szent Agnesek, a Szent Cícellék,
a Szent Sebestyének és a minden rendü és rangú martírok egész
tömegének vére festette pirosra. Mindez a sok szenvedés azonban'
csak hátráltatta, de nem zárta ki a végleges győzelmet. "Minden
keresztény vércseppből új keresztény sarjad" - mondotta Tertullián. "Többen leszünk, valahányszor rendet vágtok sorainkban."
A 3. 'század közepén a hatalmas római császár, Decius kijelenti,
hogy jobban fél a római püspöktől, mint egy keleti ellencsászártól,
mert akkor már a keresztény Egyházak olyan szövetségben
vannak, amely Lyontól Edesszáig terjed és amely Arábiában és Perzsiában éppen olyan ismeretes, mint a római birodalom minden részében, ahol Róma 'székhellyel központja volt. Ezzel az Isten országa
az egész világon megindult hódító útjára.
Evangélium Szerit Máté 13. r. 31-35. v. Az időben mondá Jézus
a seregeknek e példabeszédet: 31. Hasonló a mennyek országa a
mustármaohoz, melyet vévén az ember, elvete földjébe; 32. mely
k isehb \Igyan minden magnál. mikor pedig lelnő. naevobh minden
veteménynél és fává lészen, úgyhogy az égi madarak eljönnek és
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ágai közt laknak. 33. Más példabeszédet monda nekik: Hasonló a,
mennyek országa a kovászhoz, melyet vévén az asszony, elvegyíte
három véka lísztben, mig mind megkovászosodott. 34. Mindezeket
példabeszédekben mondá Jézus a seregeknek, és . példabeszédek
nélkül nem beszéll nekik; 35. hogy beteljesedjék a Próféta szava,
ki mondotta: Megnyitom számat példabeszédekben, hirdetni fogom
ami el volt rejtve a világ kezdetétől.
Hasonló a

meDDye~

országa • . •

Sokszor beszélt az Úr Jézus a mennyek országáról és mindannyiszor így vezette be szavait: Hasonló a mennyek országa . . .
Mikor az Isten országának fejlődését. térfoglalását, ügymenetét,
hivatalnokait akarta hallgatóságának bemutatni, ism.ert dolgokból
kiindulva segítette őket arra, hogya legfölségesebb történelmi alkotásról fogalmat alkothassanak. Hasonlította a szántóföldhöz, amelyben. a jó mag jó termést ad id" csűr 'számára, a gonoszlélek által
vetett magból pedig gaz terem a megégetésre; szőllőhegyhez, ahol
a különböző időben érkező munkésok dolgoznak a jutalom reményében; lakomához, amelyre mindenki hivatalos, de kevés rá a Ki. választott; a tengerbe vetett hálóhoz. ahol jó és rossz .halak váriák
a kiválasztást; akolhoz. hegyen épült városhoz és házhoz, szőllő
tőkéhez, kovászhoz, mustármaghoz, amelyek mind az Isten országának egy-egy tulajdonságát juttatják kifejezésre .

...

Az 54 millió lelket .számláló római birodalomban alig akadt
még hivője az Úr Jézusnak, mikor a köréj-e gyűlt seregnek azt
mondta, hogy országa egyelőre csak merő lehetőség, egy maroknyi
kovász, parányi magocska. Hasonló a menrívek országa a mustármaghoz. E kép megértéséhez utalnunk 'kell XIII. Leó pápa szavaira:
Reddentur verbis significationes eorum! Adassék m.eg a szóknak a
helyes értelem! A mag, 'amelyről itt szó van, a keletieknél a kicsiny'ségnek, a megvetettségnek. az értéktel-enségnek olyan állandósult
kifejezése, mint nálunk a babszem vagy a mákszem. A világ szemé, ben .ez az értéktelenség kerül földbe és fejlődik a Brassice-félékhez
tartozó növénnyé, amelynek nálunk ismert elcsenevészesedett formája, a repce nem közvetíti a kép teljes tartaImát. Keleten otthonos
formáját kell elgondolni, amely bőséges napsugárban és harmatban
és esőben tényleg hatalmas arányokat ér el s a különben fátlan
vidéken a borith, menta, kapor és kömény közül nacvon k íernelkedik és tereb-élyes ágai felé seregestül tódulnak a nehéz útjukban
pihenőre vágyó madarak.
.

...

A földön ma élő .2000 millió ember közül 400 millió ennek az
országnak alattvalója s a többi is sok tékintetben hatása alatt áll.
Ezzé fejlődött a mustármag és ez a tény mutatja a különleges országnak a multban minden ellenkező hatalommal szemben felmuta-
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tott eleven erejét, az ellene intézett támadások dacára nem fogyatkozó munkaképességét, ami egyúttal a jövendő győzelmének is
záloga.
' I
Az első világháború után hozta hírül a táviró az 1926 nyarán
Holland-Indiában dühöngő földrengést, amely Pandang-Pandjangbaií
csak egyetlen épületet hagyott épen. A tudós mérnökök vezetése
és tervei szerint készült alkotások romban hevertek, dea fából
összetákolt római katolikus templom sértetlen maradt.
Ehhez a kis épülethez hasonlít a római katolikus Egyház. Keletkezésében tudósok segítségét nélkülözte, Századc4c folyamán annyi
csapés rengette meg t-alaját Legutóbb a v1lágháboi'ú nem egy emberi alkotást pusztított el, s ez az ország áll. A rá agyarkodó emberi
gonoszság tehetetlenül nézi s ökölbe szoruft keze tehetetlenül hull
alá, amint Heine számol be önmagáról:
"tn már hosszabb "ideje felhagy tam azzal, hogy a római k-atolicizmus ellen harcolj ak. Sokkal jobban ismerem szellemi erőim mértékét s tudom, ho'5Y legdühösebb támadásommal sem bírnék soha
rést ütni egy olyan h-atalmas kolosszuson, amilyen Szent Péter egyháza. Ezt a bástyát bevenni nem könnyű dolog, sziklafalán nem
egy könnyelmű kopony-a fog összetörni. Az Egyház oly hatalmas,
hogy magáévá tehetné a bibliakritika összes eredményeit és új kiadást rendezhetne David Friedrich Strauss, Kalthoff, Loisy abbé s
a többi reformer könyveiből. Füzetes olcsó kiadásokat csináltathatna
belőlük. Árusilhatná vagy osztogathatné templomaiban; prédikáció
közben csinálhatna reklámot az indexre került könyveknek> mindez
nem ártana neki, még akkor is diadalmasan fennmaradna... Ezt pedig
egy szabadkőmives mondja, természetesen do nélkül, hogy a tényből a következtetést levonná. Akiből azonban.jrem hiányzik a jóakarat, azt az Egyház egész életében megnyilvánuló nagy erő érintetlenül nem hagyja. Az úgy tesz, mint a Szent Péter-templomban
a II. Marcellus-misét hallgató anglikán a zenéből kiérző bizonyság
és erő ,hatása alatt, amellyel a kórus az Unom, sanc/am, catholicam
et apostolicam szavakat énekelte. Azt mondta, hogy az énekben
megnyilvánuló erő és biztosság csak az isteni ígéret teljes átérzéséből, az igazság és erő korlátlan és legtisztább forrásából származhatik. S katolikussá lett Nekünk katolikusoknak pedig nem
egy ének, de az Egyház kétezeréves története mondja, hogy a benne
megnyilvánuló isteni erő az Egyház éltető és erősítő napsugara és
harmata és esője, mindennél hatékonyabb Iönntartója, Hogyne ragaszkodnánk hozzá teljes erőből!

GYEBTYASZENTELÖ BOLDOGASSZONY NAPJAN
(Február 2-án.)

Lecke Malakiás próféta jöv, 3. r. 1-4. v. 1. Ime én elküldöm
angyalomat, hogy e lkész itse az utat színem elött. És mindjárt eljö
templomába az Uralkodó, kit ti kereslek, és a szövetség angyala,
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kit ti kívántok. Ime jó, úgymond a seregek Ura. 2. De kí gondolhatja
fel az ö eljövetele napját? És ki marad meg, hogy őt lássa? Mert
ó, mínt az olvasztó tűz és mint a ruhafestök füve; 3. és leül, olvasztván és tisztítván az ezüstöt és megtisztítja Lévi fiait, és megpróbálja
öket, mint az aranyat és mint az ezüstöt, hogy az Úrnak áldozatoka.t
mutassanak be igazságban. 4. És tetszeni fog az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint a hajdani napokban és mint a régi esztendők
ben.
A vUág vUágoslága

A mózesi törvény értelmében az újszülött fiú anyja 40, az újszülött leányé.80 napig marad otthonában. mert tisztátalan, volt. E
törvényes idő elteltével a jeruzsálemi templomban bárányt, gerlicét
és galambot kellett tisztulási áldozatul bemutatni. A szezénvek egy
pár galamb feláldozásával rótták le kötelezettségüket. Ennek .akart
eleget tenni a Boldogságos Szűz. mikor a mai ünnep szerint Jeruzsálembe ment. Az Egyház kezdettől fogva megőrizte az esemény
emlékezetét. Unnepet rendelt számára és azt olyan névvel látta el.
amely a történelmi eseményt kifejezze: Purificatio B.eatae Mariae
Vírgínís, a Boldogságos Szűz tisztulása.
Régen az ünnepet a világosság napjának nevezték a mezszentelt és szétosztott gyertyák miatt, amelyek a világ világosságát. az
Úr Jézust jelentik. E szertartás az Amburbalia pogány ünnepet volt
hivatva ellensúlyozni, amikor a pogányok égő fáklyákkal járták
be a várost. Az Egyház ettől a pogány duhajkodástól úgy akarta
visszatartani a keresztényeket, hogy gyertyákat szenteltetett és
velük körmenetet tartott. A gyertya jelképezte a világ világosságát,akit a Szent Szűz a templomban bemutatott; a menet pedig az
ő fényében való járást juttatta kifejezésre.
Igen, az Úr Jézus a világ világossága, akit minden e világra
jövő embemek meg kell ismernie, sőt nyomában kell iérn!a. életét
szerinte keJl igazítania. Ez nincs áldozatosság nélkül. De aki húzódozik ettöl-s az Úr útjait nem követi, az 'sötétben marad. szenvedések szakadnak reá s azok viszik vissza az Úrhoz, vagy megmarad
az Úr napjára. Azért a gyertyeszentelés szertartásában az <>7. Eevhéz
kérése, hogy az Úr Jézust mint igaz világosságot a Szeritlélek kegyelmével jól megismerhessük és hűségesen követhessük.
_ S ki tudná valakinek az Úr Jézus nyomdokában való járását
fórróbb lélekkel óhajtani. mint ahogy ezt gyermekének az anv ia
óhajtja; Ha az' anyának első dolga, hogy kisdedének üdvösségét
minél 'előbb biztonságba helyezze s azért minél előbb megkeresztelteti: minél előbb személyesen is be akarja mutatni az Úrnak.
Ez a jelentősége és értelme az úgynevezett egyházkelőnek. GyÖnyörű szertartás, amely igazán megérdemli, hogy régi keresztény
eevszerűsézében megőriztessék és ott. ahol az alkalom világias szín t
......
öltött, az Egyház szellemében visszavezettessék.
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Legyen az a Bold. Szűz bemutatásának mása. Legyen magyarországi Szent.Erzsébet példájának követése, aki nem világias ünnepséget .és lakomát rendezett, mikor gyermekét bemutathatta az
Úr házában. Nem hívta meg szórakozásra jJ.z egész vidéket, mint a
korabeli hercegasszonyok tették. Nem, ez a hercegasszony egyszerű
gyapjúruhába öltözötten gyermekét karjaiba véve, titokban és mezítláb kiment a -kastélybólés útját az Eisenachon kívül lévő Szent
Katalin-templom felé vette, A hosszú és nehézjárású úton -maga
vitte a kisdedet. A templomban az előre odakészített bárányt és
gyertyát az oltárra helyezte, majd a következő imádságot mondotta
el: "Uram, Jézus Krisztus, felajánl om neked és Szűzanyádnak szívem
szeretett gyümölcsét. Uram- Istenem, teljes szívemből egészen felajánlom neked úgy,amint' te adtad. Neked ajánlom, Uram. aki az
anyának és gyermeknek egyaránt Istene vagy. Az egyetlen ima,
amit ma eléd terjesztek, az, hogy fogadd gyermekeddé a kisdedet.
akit a keresztség révén kegyelmed ékesit és add reá áldásodat."
Evangélium Szent Lukács 2. r. 22-32. v. 22. Mikor pedig elteltek az ó megtisztulásuk napjai: Mózes törvénye szerint felvivék
őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. 23. Amint írva vagyon
az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak
legyen szentelve. 24_ ts hogy áldozatot mutassanak be, miképen
megmondalott az Úr törvényében, egy pár gerlicét vagy két galambfiat. 25. Vala pedig Jeruzsálemben egy ember. Simeon nevű, igaz.
és istenfélő férfiú, ki várja vala Izrael vigasztalását és a Szentlélek vala benne. 26. Ki volt neki jelentve a Szentlélektől, hogy
halált nem lát, míg csak meg nem látja az Úr Krisztusát. 27. És a
lélek ösztönzésére a templomba méne. Es mikor bevitték szülői a
gyermek Jézust, hogya törvény szokása szerínt cselekedjenek vele,
28. karjaiba vevé őt és magasztalván az Istent, mondá: 29. Most bo.csátod el Uram, szolgádat a te igéd szerint békességben. 30. mert
látták szemeim a te megváltásodat, 31. melyet készítettél minden
népek szine - előtt, 32. világosságul a pogányok megvilágitására és
dicsösé-gére népednek, Izraelnek.
\

Most bocsásd ,l Uram. szolgádat ...

Az agg Simeon nezv kegyelemben részesült. hogy szentsécben
és az úr várásában eltöltött élet után megláthatta azt, akit királvok
és fejedelmek akartak látni,' de nem adatott meg nekik. O halála
előtt nemcsak láthatta, de kari aiba vehette és beszélhetett hozzá,
hogy szemlélését és a veie való beszélgetést az örökkévalóságban
végnélkül folytassa.
l.:J:ppen ilyen nagy kegyelem hivatást teljesítve, egy életen
-át óhajtott szent eredményhez eljutva Simeon szavaíval köszönteni
az Urat és bejutni örömébe.

...

Jaoán követei először 1585-ben jutottak el az örök városba.
XIII. Gergely pápa az Angyalvárban fogadta öket. Látva a nagy
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aratást és a bőséges termést, amelyet Xavéri Szent Ferenc és követőinek nagy munkája érlelt, látva azt, hogy az üdvösség vágya
utat nyitott az eddig reménytelenségbe vesző ország határai közé,
igy kiáltott fel: Most bocsásd el Uram, a te szolgádat békességben,
mert látták szemeim a te megváltásodat. S néhány nap mulva, mikor
a követek még el semhegyták Rómát, tényleg meghalt.

*

..Ez a felfedezés az emberek lélekzetét egy pillanatra megállította" - mondották az emberek akkor, midőn a csillagászok az
Uranusz bolygó mozgásaiban tapasztalt rendellenességek ből a Neptunusz bolygót megtalálták. A felfedezés Leverrier csillagász műve,
aki "úgy tekintette az eget, mint gondjaire bizott birodalmat, .amelynek szépségét és rendjét neki kell kinyomozni és felderíteni." Hitét
é~ tudományát tekintve a Newtonok, Kepplerek, Laplaceok társaságába tartozott. Mikor esténkint messzelátóját az égre emelte, közelebb érezte magát Istenhez. Mindent megírt, ami az egész naprendszer berendezéséből tudható. :f:lete végén áhitattal mondogatta:
Nunc dimittis servum tuum Domine secundum verbum tuum in pace
(= mosr bocsásd el Uram, szolgádat igéreted szerint békében).

*

2. De az egész életnek legszebb eredménye az örök boldogságol btztositva látni s 'esetleg az utolsó pillanatokban jutott nagy kegyelem révén az Úr örömébe jutni. Igy tért Apáthy István, ez a
nagy ellentétek közt vergődő tudós, nagy vargabetűvel halálos
ágyán az Úr Jézushoz és világosságához. Protestáns környezete nagyon megütközött. hogy orvos létére nem orvost, hanem papot kért,
de a beteg nem tágított.
.
Az volt az első gondolatuk, hogy olyan papot hívnak, aki a
nagy tudós kételyeire meg tud felelni. Ö azonban egész egyszerüen
a belvárosi káplánt kívánta. Református asszisztense még akkor sem
akarta a beteghez engedni. A pap azonban bement hozzá.
l
- Tisztelendő úr, áldozni szeretnék ....:...- mondta a tudós a belépő papnak.
- Igen, de akkor gyónnia ís kell.
- Egész természetes - válaszolta a beteg és szépen elvégezte
szentgyónását.
Kár, hogy nem látta az a sok egyetemi hallgató, most már
végzett emberek, akik valamikor mint orákulumo t hallgatták materialista előadását. Kár, hogy nem voltak tanúí.ennek a pálfordulásnak s nem esimélnek arra, hogy a tőle hallott materialista világnézet őket ís csak addig kíséri, ameddig a mestert. Akkor nekik i'R
az lesz a legfőbe óhajtásuk, hogya világ világossága mutasson nekik
utat és szemeik lássák az Udvözítőt .

.*
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Dupuytren Vilmoshoz (1778~1835), Franciaország egyik büszkeségéhez, a Hotel Dieu első sebészéhez. ~VIII. Lajos és X. Károly
'francia királyok udvari orvosához egy alkalommal beállított egy
egyszerű falusi pap.' Míg az előbbi nemigen ismert más vílégosségot, mint amire saját esze rávezette, az ,utóbbi teljes lelkével Krisztus világosságának élt, amelyet egyszerű szavakkal terjesztett környezetében.
Az öreg pap egyszerű szavakkal megkéri a tudóst, hogy nézze
meg, mi okozza fáradékonyságát és étvágytalanságát. Dupuytren
megvizsgálja s a maga kíméletlen hangján túlőszinte formában
mondja meg az igazságot.
- Avec cela on meurt. Ebbe az ember belehal!
- Doktor úr, - feleli az öreg pap - az igazságot kiméletesebben is megmondhatta volna. Idős ember vagyok; az ilyen korú
emberek félnek a haláltól. Az igazság azonban mindig becses, bármi módon jusson is az emberek tudomására és én is köszönöm, hogy
semmit sem titkolt el előttem.
Azután elökotorészta az előre elkészített ötfrankost s az
orvosnak nyujtotta.
- El nem mondhatom, mennyire restellem, hogy Dupuytren
doktornak csak ennyivel köszönhetem meg jóságát, de szegény vagyok, híveim is csupa szegény emberek. Visszamegyek közéjük
meghalni.
A pap ezzel már el is távozott. Dupuytrent azonban ez a nyugodt szó szíven ütötte. Akit fájdalom soha meg nem indított, az
folyton a fülében érezte csengeni az öreg papnak a halál bejelentése után is változatlan derűjét és nyugodt hangját, sőt utána fut,
visszahivja és megoperálja. X beteg derülten állja a fájdalmas mütét minden szenvedésé t. S az orvos meglepetve kérdí:
- Nem fáj ez' magának?
- Bizony nagyon szenvedek, de amire gondolok, az megenyhítL
Többet nem mert szólni, mert félt, hogya hitetlen orvos kíneveti.vs még kíméletIenebb lesz velej elhallgatta, hogy Jézus Krísztus keresztjére gondol s az ő szenvedéséből merít erőt.

*

Az öreg 'pap sok szenvedés árán meggyógyult. Eljött az ősz,
mikor Dupuytren újra tanított, a falusi pap pedig szüretelte a színnel, illattal, cukorral telt gyümölcsöt. Munka közben gondolt egyet,
a szíve súgta neki a gondolatot s amlkor Dupuytren a Hötel Dieuben sok tanítvány előtt éppen előadását tartja, nyílik az, ajtó s
belép rajta az öreg pap porosan, verejtékesen. karján egy' nehéz
kosárral.
.
- Az a szegény falusi pap vagyok, - lihegi a nagy csöndben
- akit tavasszal megoperált. Sohase voltam egészségesebb, mint
ma vagyok. Hálából a doktor úrnak egy kis gyümölcsöt hoztam
a kerternből. Fogadja el jóságáért.

9,4

Dupuytren először gondolkozik. "Hálából, jóságáért?! Mikor
durva voltam hozzá." Majd megragadta az öreg pap kezét, aki már
harmadszor indította meg a lelke mélyéig.

*

De eljött a t,é'l is. Dupuytren megbetegedett. Az az éles tekintet, amely ezrek halálát meglátta, most is jól látott; a saját végét
is közeledni érezte. A földi dicsőségből eleget kapott arra, hogy
nagyon sajnálja a földet. Az örök élet nem volt számára elevenen
ható valóság, hogy boldogságát odahelyezte volna. Halálos ágya
mallett megjelentek emlékei: a veszedelmek, amelyekkel küzdött, mindez semmi; az emberek, akik magasztalták - füst és hamu; a
betegek, akik jóságáért hálálkodtak, de sohasem látta őket többé.
Rom, por, füst, hamu és feledés minden. Csak egy, az az öreg pap
nem tágított mellőle, akinek egyszerű szókimondása először fejbeütötte és letegyverezte. azután bátorsága csodálatra indította s végül szeretete elragadta. Sokáig szemlélgette maga előtt az alakót.
S hogy még életében, az Igazság kezébe kerüljön, csak arra volt
szüksége, hogy lelke ehhez az egyszerű, bátor és lelki emberhez
érhessen, Ment is érte a távirat: .Dupuytren halálos beteg. Siessen,
hogy még életben találja."
.
Igy lett ez az egyszerű pap az úr 'angyala, aki a nagy tudósnak az utolsó pillanathan megmutatta az úr felé vezetö utat és őt
világosságának birtokába juttatta.'
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II.

R~SZ

DERMEDTSÉGBÖL AZ ÉLET ÜDESÉGÉBE
A HUSVÉTI ELÖ~SZULET

Hetvenedvasárnaptól az oktávás áldozócsütörtökig terjedő
az Egyház először a Fiúistennek a világ megváltáséért elszenvedett kereszthalálát állítja elénk és a benne megnyilvánuló
nagy sz·eretetnek üli emlékezetét. Majd bemutatja a feltámadás és
a mennybemenetel dicsőségét. Vagyis az Egyház ráeszméltet bennünket arra, hogy az úr Jézus feladatainak bevégzése után visszatért mennyei Atyjához, és mint örök közbenjárónk és a soha meg
nem szűnő dicsőségnek részese jobbja mellett ül, ahová számunkra
is utat készített. Az 'egész időnek központi ünnepe a húsvét, amelyre
a megelőző vasárnapok előkészítenek, a követő vasárnapok pedig
a benne megünnepelt nagy titok minél gyökeresebb megismerését
és az életbe való átvitelét, a lelki feltámadást és a mennybemenetelt
szolgálják.
Az egyházi évnek a húsvéti ünnepkör számára lefoglalt ideje
akkor kezdődik, amikor a-természet még faggyal és dermedtséggel
küszködik. Dísz alig van rajta. A jégen, déren, ködön és egész
élettelenségen alig-alig tör át az életkeltegető napsugár, s mégis
megvan az a hatása, hogy amikor reánk köszönt húsvét után a VI.
vasárnap, virágos rnező és dalos erdő teljes díszében pompázó természet várja. A halálából így megelevenedő természet jólTllík egyrészt a halálából feltámadó Krisztus emlékezetének megünnepléséhez s másrészt igen jól jelképezi a bűn dermedtségéből a kegyelmi
élet üdeségébe átmenő lélek megélevenedését. A szentatyák ki nem
fogynak a kettő között lévő párhuzam leírásából.
időben

*

A hetvened-, hatvanad-, ötvened-vasárnap a húsvét távolabbi
előkészítője. E nevekben azon cégi egyházi szokás emléke él, hogy
a lelki dermedtség lés disztelenség megszüntetésére életbe léptetett
előkészület néhol a húsvét előtt 70, másutt 60 vagy 50 nappal
vette kezdetét, amit a mostani fegyelem szerint csak hamvazószerdán kezdünk s a kvadragézima-vasárnapon át, valamint feketevasárnap hetében és a nagyhéten folytatunk. Ez 'a 6 hét a tulajdonképeni nagybőjt. A bűnbánat violaszíne azonban már a hetve-
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ned-vasárnap feltűnik. Ugyanakkor a szentmisében elhallgat a_
Glória és az Alleluja,' amivel már - a farsangi szokások dacára is
- a nagyböjt közeledése érzik. Majd felhangzanak a szép nagyböjti énekek. De az Egyház az egész előkészületi idő vasárnap-.
jain elsősorban rendkívül szép ·szenlle4e- ésevangéliumrészek felolvasása és magyarázata révén gondoskodik a kellő hangulat és
érzésvilág előteremtéséről. ·és így biztosítja azt, hogya húsvétra
való előkészület tényleg szép lelki feltámadással végzödjék. és a
mennybe ment úr Krisztus után való állandó törekvésben folytatódjék.
HETVQfi:D- (SEPTUAGESIMA) VASABNAP
Lecke Szent Pál apostol a korinthusiakhoz irt r. lev. 9. r. 24-10.
r. 5. v. Testvéreim!. 24. Nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán
futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy nyeri el. a jutalmat? Úgy
fussatok, hogyelnyerjélek! 25. Mindaz pedig, aki részt vesz a ver_senyben, mindentől tartózkodik; azok, hogy hervatag koszorút
nyerjenek, mi pedig hervadhata.tlant. 26. Én bizony futok, nemcsak
úgy bizonytalanra; vívok, nemcsak úgy levegőt verdesve. 27. hanem
sanyargatom testemet és szolgaságba vetem, nehogy míg másokat
tanítok, magam valamikép elvesztésre .méltó legyek. l. Nem
akarom pedig, hogy figyelmen kívül hagyjátok, testvérek, hogy
atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan átvonultak
a tengeren, 2. és mindnyájan megkereszteltettek Mózesben, a felhő
ben és tengerben, 3. és mindnyájan ugyanazt a szellemi eledelt
ették, 4. és mindnyájan ugyanazt a szellemi italt itták {ittak pedig
az őket követő szellemi sziklából; a szikla pedig Krisztus vala).
5. De legtöbbjükben nem telt kedve az Istennek.
A legJelelltösebb verseDY

Míndenki az angolokat tartja a sport legnagyobb kedvelőinek,
pédig alig tesznek túl az ókor mozgékony, edzett és szenvedélyes
sportnépén. Hellasz gyermekein, akik éveiket a nemzeti sportünnepek szerint számít ották (Olimpia - 4 év), külön testgyakorló iskolá ik, gimnáziumaik voltak, és a testgyakorlatnak még ma is ismert
gimnasztika és alletika nevében az ő nyelvük szólal meg. trte általában is, de különösen legtöbbre becsült ágáért, a versenyfutásért.
köztük talán a korinthusiak bomlottak leginkább. Ha Rómában a kenyér mellett a cirkusz volt minden, Korinthusban a versenyfutást
tette azzá a nép szenvedélye. Mikor közelgett a július, a versenyzők
minden más gondot félretéve, csak a jövendő győzelemnek éltek.
Bőjtöltek, hogy mínél kevesebb legyen rajtuk a teher; gyakorlatoztak, hogy izmaik erősek legyenek. S a verseny napján a város
apraja-nagyja étlen-szemjan szernlélte, hogy miképen mérkőznek
egymással és találgatták, hogy kinek od fejét díszíti a verseny egyetlen, de mindenkitöl írigyelt jutalma, a koszorú..
Ennek a testi erősséget ésügyességet öncélként hajszoló nép7

Walter: N.psugarak
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nek Szent Pál lelkére köti, hogy az izmok fejlettsége, a tömeg tapsa
és hervatag koszorú helyett a lélek erőssége és a hervadhatatlan
mennyei koszorú az élet legfőbb célja. Figyeimeztető szavát olvasva,
teljes komolyságban áll előttünk az élet legjelentősebb versenye és a
versenytéren az oszlopok felírása:
l. A korinthusi versenytér első oszlopának Légy Férfi! felirata
szól a görög nevelés eszményének, a férfinak. A görögöknél a férfi
fogalmához hozzátartozott a szépség; az izmok ereje, és hogy erői
nek tudatában a győzelem reményével indul a küzdelembe. A keresztény férfi lelkileg szép és lelkileg erős. Az élet versenyének a
kezdetén a figyelmeztetés, ami később még többször felhangzik:
Légy keresztény férfi! A gyermek, aki megindul az élet versenyterén, ha szervezetben nem is, - lélekben, már lehet keresztény
férfi. Lélekben keresztény férfi, aki látja az Istentől eléje tűzött célt,
önmagának. megszentelődését a közügynek tett szolgálatok révén,
s teljes erejével feléje tör. Minden gondolata, mínden percnyi pihenése a célt szolgál]a, az vonzza, az akadályok leküzdésébenIeleményessé teszi őt. Audubon természettudós azt tűzte ki magának életcélul, hogy Amerika madérvilágát felkutat ja, megismeri és könyvben
feldolgozza. Először elegendő pénzt keresett; majd jégen, erdőn, nádason, mocsáron, dzsungelen kellett keresztülmennie. Ha fázott, ha
valami fájt, a célra való gondolás volt orvossága és melegítője. Ha
madarakat festett vagy összetákolt lélekvesztőb-e ült, ha a dzsungelen keresztül át járót taposott, a cél acélozta meg erejét, s végre
célhoz ért, megszületett a könyv. I Ez a ker. férfi kötelessége, Ha
nehéz a szellemi munka, a műhelyben való robotolás, az engedelmesség, az adott szó megtartása, hangozzék a kemény szó: Légy
ker. férfi! Mikor az Alpok szikláitáttörték, hogy Itéldába rövidebb
utat vágjanak, a Mont-Cenís alatt igen kemény sziklákra bukkantak.
A mérnök erre új, erősebb fúrókat tetetett a gépekbe, és az út elkészült. "Valami nehéz?" - kérdezi Szent Bernát. - "Helyezd vele
szembe a még erősebb elhatározást. Semmi sem olyan nehéz, hogy
a Inég erősebb fel ne emelje és el ne vigye: semmi sem olyan kemény, hogya még keményebb át ne törje....
2. A versenytér közepéri az oszlopnak szava ez 'volt: Iparkodjál! OsztökéIte a versenyzőt, aki magát másoknál közelebb érezte a
célhoz, és ezért a már megtett útra gondolva, a még előtte lévőt elfelejtette és elernyedt. Ennél az oszlopnál foglalt helyet egy hivatalosan kirendelt valakí kezében a koszorúval, és így voltakép ő
mondta szünet nélkül: Iparkodjál!
Hány az elernyedö az életküzdelemben! Sok diák jókedvvel
áll be a versenyzők közé, s mire a középiskola feleútját megtette.
önmagából kifordult, tunya, felismerhetetlen kamasszá válik. Sok
felnőtt az élet derekán törik le, s minden igyekezetét elveszítve, céltalanoságban vergődő ténfergővé válik Ezek talén nélkülözték az
elernyedés kezdetén a lelkesítő szót: Iparkodjál! Nem ·figyelték a
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bírót, aki a koszorút mutatja, s viszont a kilátásba helyezett kudarcra
is figyel"meztet.
3. Agonizálj! - a célhoz közel lévő harmadik oszlop felirata.
Az agónia, a haláltusa, a finis küzdelme. Küzdelmet jelent abban
a pillanatban, midőn a: világból távozni készülő lélék utoljára birkózik meg a gonosszal, az üdvösség legnagyobb akadályávat: Minden célrajutásnak megvan a maga agóniája és sokat ér benne a
végleges győzelemre való figyelmeztetés. S ha az utolsó oszlop arra
figyelmeztette' a korinthusiakat, hogy a versenyfutás győzelme legnagyobb mértékben az utolsó pillana tok tól függ, azért a~kezdetnek, .
folytatásnak is megvan a maga nagy jelentősége, Az élet versenyében jó az agóniája annak, aki közben is sokszor gondol a végre,·
s készül rá. A jeles diák tehát abban a tudatban örvendjen jelességének,hogy ez csak átmeneti állapot. Majd ha olyan főispán, tanár, képviselő, bíró, orvos lesz, hogy fel mer szólalni Isten ügyéért
és felebarátainak javáért és az emberek tetszésétől függetlenül tud
állástfoglalni a legnehezebb kérdésekben: s e mellett - minden
ténykedoésében il legvégső- célra irányul tekintete, akkor kecsegtetheti "ma[Zát azzal a gondolattal, hogy ferfiasan indult, törhetetlenül
kitartott s a legvégső küzdelemre is készen van. Szent Pálnál ennyit
jelent a rfutás befejezése, amiért a jutalom az igazság koronája;
s megadja azt a versenynek igazi bírája, az úr Jézus Krísztus.
Evangélium _Szent Máté 20. r. 1-16. v. Az időben mondá
Jézus az ő tanítványainak e példabeszédet: 1. Hasonló a mennyek
országa a házigazdához, aki jókor reggel kiméne művesekel fogadni
szőllejébe. 2. Megégyezvén pedig a művesekkel egy dénár napi bérben, elküldé öket szöllejébe. 3. Es kimenvén három óra tájban, láta
másokat tétlenül állani a piacon.' 4. és mondá nekik: Menjetek ti is
szöllömbe, és ami igazságos leszen, megadom nektek. 5. Azok pedig
elmenének. Ismét kiméne hat és kilenc óra körűl, és hasonlóképen
cselekvék. 6. Tizenegy óra tájban pedig kimenvén, talála más veszteglőket, és mondá nekik: Mit álltok itt egész nap hivalkodv-a. 7.
Felelének neki: Mivel senki sem fogadott meg bennünket. Mondá ne. kik: Meajetek H is szőllőrnbe. 8. Mikor pedig beesteledett, mondá
a szőllő ura. ispánjának: Hidd elő a müveseket és add meg nekik
bérüket. kezdve az utolsóktól az elsőkig. 9. Előjővén tehát, akik tizenegy óra tájban érkeztek vala, kaptak egy-egy dénárt. 10. Jővén
pedig az elsők is, azt vélték. hogy többet kapnak, de ök is egyegy dénárt kaptak. 11. Es átvevén, zúgolódának a szöllősgazda ellen,
12. mondván: Ezek az utolsók egy óráig dolgoztak, és egyenlőkké
tetted őket mivelünk, kik a nap terhét és hevét viseltük. 13. Ö pe~ig felelvén egyiknek közülük, mondá: Barátom! nem teszek veled
igazságtalanságot; nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? 14.
Vedd, ami a tied, és menj; annyit akarok pedig adni ennek az utolsónak is, mint neked. 15. Avagy nem szabad-e nekem azt tenni, amit
akarok? Vagy a te szemed álnok, mert én jó vagyok? 16. Igy lesznek az utolsók elsökké és az elsők utolsókká; mert sokan vannak a
hivatalosak. kevesen pedig a választottak.
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Az Or munkásai

i

Mikor Septimius Severus császár a brítenníaí Yorkban halálos
ágyon feküdt (t 211), az őrség fővezére ágyához lépett és számukra
még a napi jelszót kérte. A súlyos beteg nagynehezen- felemelkedett
ágyában és tört hangon csak ennyit mondott: Laboremus [dolgoz->
zunk). Hű katonái számára ez a szó lett mintegy végrendelete a haldokló császárnak, aki rengeteget dolgozott, s minden munkájának
a Forum Romanum diadalíve meg a palatinus-i romhalmaz az egyetlen emléke.
1. A világ küzdő terén a világháború kitörése előtti időkben
végkimerülésig Loboremus volt a jelszó; a munka fékevesztett küzdelemmé változott, amely az anyagiakban elért eredmények dacára
egy lépessel sem juttatott közelebb a főcélhoz. a boldogsághoz. A
küzdelern-alatt több új vágy született, mint amennyit !ti lehetett elégíteni. ~zalatt, hogy több munkás jutott több anyagi jóléthez. még
többnek kiesett lelkéből' a boldogság elemi feltétele, a hit istenben
és az ember túlVÍlági rendeltetésében. A munkából a nagy iramban
küzdelem lett: a munkások nem egy.más mallett dolgoztak válIvetett
munkával, hanem egymással szemben küzdöttek. A kenyérkereső
munka helyébe a kenyérharc lépett. A munkások viszonya és életkörülményei is teljesen megváltoztak. A munkaadó nem atyaként
állt munkásaí közt, akik az ő családját teszik; nagy gyártelepe
hemzsegett az ismeretlen munkáshivatalnokok és felügyelők seregétől. A lázas munka nem' engedett egy felpilIantásnyi időt, mert minden hiba bérlevonással járt. Vidám nótaszó a telepen nem hallatszott, mert sietni kellett, a jövedelmen csorba esett. Hivatalnok és
munkás önmagát vesztve küzdött egy ismeretlen, belátásnélküli hatalmasságért, me ly nem volt hús -és vér, azért kegyetlen, szívnélküli hata1masság lett, s ez a töke. Ennek a munkaláznak a nyomábana világháború után csak romhalmazt találunk. Ami történt, nem
volt méltó az emberhez.
2. Hetvened-vasárnapon az Egyház munkára hívó evangéIiumdt
olvastat. A szeritlecke szellemével kapcsolatban arra eszméltet,
hogy az élet nem betegesambíciók versenypályája, hanem férfierények küzdőtere a közjóért. az evangélium szellemének megfelelő
munkaalkalom. A munkára mindenki hivást kap. Nagyon Iontos.
hogyahíváskor kiki minél előbb, minél készségesebben hozzáfog.jon s minél jobb felkészültségről gondoskodjék. A verseny az iskolai kötelességek pontos elvégzésével, a képességek minél gazdaságosabb fejlesztésével és az összes tehetségek minél összhangzatosabb élesztésével és munkál.tatásával kezdődik. S ha kiki ott dolgozik,
ahova az Úr állítja, mindíg az ő szőllőjében, az ő céljaíra dolgozík.
A munka különbsége nem sokat jelent, mert akár utcát söpör, akár
aktákat másol, akár népeket kormányoz valaki, csak fát hord a
konyhára, de az Úr főz. S éppen azért a végén a díjazásban sincs
voltaképen különbség. Kinek-kinek ugyan más és más a jutalma, de
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mindenkinek a sajátja ad boldogságot. S következéskép a díjazás
. míat r nincs szóváltás. Amint a kisebb testvér nem néz kaján szemmel nagyobb testvérére, hogy annak több pénzért készíttettek ruhát,
mert ő a magáéban teljesen boldog: il több ideig dolgozó vagy
fontosabb munkát végző 'sem irígykedik boldogsága miatt a többi
munkásra, mert a magáéban mindegyik boldog.
3. Tarde venisti. Lelliszi Szent Kamill életének 25. évéig könynyelmű életet élt
s az Isten szolgáletával nem törődött. Mikor
egész váratlanul a~ Úr hívó szavét hallotta, s érezte, hogy ilyen
készületlenül érdekében nem sokat tehet, ,egy római iskolába beiratkozott tanulónak. Mikor a sok apróság meglátta ezt az embernyi
embert, felkiáltott: Ttn áe venisti! - későn jöttél!
Későn rnent, de hamar végzett. S ha a lábán támadt nyilt seb
miatt szerzetes nem lehetett, a római gyógyíthatatlanok kórházába
ment s mint a "betegek rabszolgája" találta meg azt a helyet, ahol
az Urat legjobban szolgálhatte. Ki mondhatná meg a betegek számát, akiket megvigasztalt, meggyógyított s akiket szent rélet€veJ új
életre vezetett! Szerzetet is alapított erre a célra. Szerzetének tagjai az Úr Jézus keresztjét viselték ruhájukon.
ÉLete mutatja, hogy az Isten országában 'Soha sincs igazán
későn!

HATVANAD- (SEXAGESIMA) VAsARNAP

Lecke Szent Pál apostol a korinthusiakhoz Irt II. lev. 11.
r. 19-12. r. 1-9. v. Testvérek! t9. Orömest eltűritek a balgatagokat.
holott ti bölcsek va.gytok! 20. Mert elviselitek, ha valaki titeket
szplgaságra vet, ha valaki felemészt, ha. valaki megfog, ha valaki
felfuvalkodik, ha valaki arcul ver. 21. Szégyenemre mondom, mintha
mi gyöngék lettünk volna ebben a tekintetben. Amit valaki mer
[oktalanságban mondom), azt én is merem. 22. Zsidók ök? :en is!
Izraeliták ök? En is! Ábrahám ivadéka ök? En is! 23. Krisztus szolgái
ök? (Mint kevésbbé okos mondom) én méginkább; számtalan fáradság, igen sokszor fogság, módfelett való verések, gyakori halálveszély által. 24. A zsidóktól ötizben kaptam egy híján 'negyven
ütést. 25. Háromszor szenvedtem megvesszözést, egyszer megköve. zést. háromszor hajótörést, éjjel és nappal a mély tengeren voltam.
26. Gyakran voltam úton folyóvizek veszélyében, rablók veszélyében, veszélyben a saját nemzeternbeliektől. veszélyben a pogányoktól. veszélyben városban, veszélyben pusztaságban, veszélyben tengeren, veszélyben hamis testvérek között, 27. fáradságban és ny 0morúságban, sok virrasztásban, éhségben és szomjúságban, sok böjtölésben, hidegben és mezítelenségben, 28. eltekintve attól, ami ezenfelül van, naponkint zaklatásom, az összes egyházak gondja.. 29. Ki
szenved, hogy én ne szenvednék? Ki botránkozik meg, hogy én ne
égnék? 30. Ha dicsekedni kell. erötlenségeimmel dicsekszem. 31.
Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, ki áldott legyen
mindörökké, tudja, hogy nem hazudom. 32. Damaszkusban Aretas
király helytartója őriztette a damaszkusiak városát, hogy engem elfogjon, 33. és az ablakon keresztül kosárban bocsátottak le a falon
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és így menekedtem meg kezéből. I. Ha dicsekedni kell, .(nem
hasznos ugyan) de áttérek a látomásokra és az Úr kinyilatkoztatásaíra. 2. Ismerek egy ernbent Krisztusban, ki tizennégy évvel ezelőtt, testben-e, nem tudom, vagy testen kívül-e, nem tudom,
Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig; 3. és tudom, hogy
ugyanez az ember, - testben-e, vagy testen kívüt-e, nem tudom,
Isten tudja, - 4. elragadtatott a paradicsomba és titkos igéket hallott, melyeket embernek nem szabad kimondania. 5. Az ilyesmivel
dicsekszem; önmagammal pedig semmit sem dicsekszem, csak erőt
lenségeimmel. 6. Pedig ha dicsekedni akarnék is, nem lennék oktalan, hiszen igazságot mondanék: de tartózkodom ettől, hogy valaki
többre ne becsüljön engem annál, amit bennem lát vagy amit tőlem
hall. 7. És hogy a kinyilatkoztatások nagysága kevéllyé ne legyen,
tövis adatott testembe, a sátán angyala, hogy arcomba üssön. 8.
E miatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az tőlem; 9. de
azt mondá nekem: Elég neked az én kegyelmem; mert az erő az
erőtlenségben lesz teljessé. Oromest dicsekszem tehát erőtlenségeim
mel, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.

A Ieg1CSkéletesebb - CSs.zbang

Sok tudós törte azon a fejét, hogy a különféle hangok rnilyen
és magasság mellett nyujtják a legkellemesebb összhangot,
de mindmáig nem sikerült olyan formában megállapodni, amely akár
most mindenkinek, akár a jövőben minden kornak az ízlését kielégítené, A természetfeletti 'világrendben az örök isteni bölcseség az
Atya, Fiú és Szentlélek viszonyában kezdettől fOg;3la bírta a történelmi korok minden eseményétől és adottságától teljesen független
összhangot. A második isteni személy jelentette ki ezt nekünk.
Egyházával együtt a világ végéig azon fáradozik, hogy minden ezzel a harmóniával hangozzék együtt, minden emberi gondolat és
szívdobbanás hozzá igazodjék. Minden emberi törekvésnek, szenvedésnek, bűnbánatnak, fogságnak, apostoli munkásságnak és szent
elragadtatásnak csak az ad értéket, hogy a legtökéletesebb összhang elemei közé símul, hogy az Úr Jézusra van irányítva és hogy
az Ö révén a Szentháromság dicsőítésére 'történik.
Az újszövetség örök áldozatának a bemutatásakor az átváltozás után a szent Testet egy kissé felemelve a pap. mintegy az egész
Egyház képviseletében ezt mondja: "Ez által, Ezzel és Ebben legyen
a Tied, mindenható Atya, a Szeritlélekkel egyetemben minden tisztelet és dicsőség." A jelszó tehát Per Ipsum, et cum Ipso, et in Ipso.
Altala, Vele és Benne lett a Szentháromság örök dicsősége. Szent
Pál fáradsága, megveretése, virrasztása, éhsége, szomjúsága, böjtölése, zaklattatása, az összes egyházakról való . gondoskodása. A
Szeritlélekkel egyetemben Altala, Vele és Benne dicsőítése az Atyának a szentek egész serege, akiknek hősies önfeláldozását és lelkesedését a Szentháromság dicsőítésére a Fiúisten, mint minden szentségnek példaképe és irányitója létesítette. Belőle árad a Szentírás
Elragadó folyama.
erősség
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,,:en, a bölcseség öntöttem ki a folyóvizeket; én, mint a mérhetetlen folyóviz ága, mint a folyóvíz árka és mint vízcsatorna, mely
a paradicsomból ered. Mondám: Megöntözöm az én ültetvényes kertemet és megáztatom földemet. És íme naggyá lett vízcsatornám és
folyóm k.özelí! a tengerhez." (~ccli 24, 40-43.) ,
Általa legyen dicsőítés az Atyának, a Szentlélekkel egyetemben, minden jóra való törekvés, rninden küzdelem az erények térfoglalásáért, a gyermeki ártatlanság megőrzéséért, a tisztaságnak
uralomra való segítéséért. S legyen dicsőség az Atyának a Szentlélekkel egyeternben minden fájdalom, amely valakinek bármilyen
forrásból osztályrészül jut. A Fiú, mínt a teremtmények zsengéje.
primogenitus omnis creaturae, szenvedésre ereszkedett le hozzánk,
hogy mi szenvedéseínkkel Hozzá emelkedjünk.' Egyszer Szent Erzséhet lelkében sohasem tapasztalt szeretet jelentkezett a szenvedő
Jézus iránt, mikor a templomban a keresztre tekintett. Látva azt,
hogy az Udvözítő feje a tövisektől vérzik, míg az ó fején drágaköves diadém ékeskedik, fejdíszét levéve a földreborult és így
szólt: "Szegénységedért szegénységet, megaláztatásodért megaláztatást, keresztedért keresztet kérek Uram, hogy hozzad hasonló lehessek," Amit kívánt, meg i-s történt. Az Úr nagy keresztet helyezett
a vállára, és ő 'azt állhatatosan hordta haláláig, illetve megdicsőülé
séíg.
Ebből az önátadásból kell ma mIndenkibe
erő lakozzék ma minden szenvedőbenl

minél több. Ez .a

krisztusi

Evahgéllum Szent Lukács 8. r. 4-15. v. Az időben, 4. mídőn
nagv sereg gyült egybe. és városról-városra tódultak hozzá. mondá
példabeszédében: 5. Kiméne a magvető elvetni az ő magvát. És
amint vetett. nérnel y része az útfélre esék s eltapostaték, és az égi
madarak elevék azt. 6. És másik a kősziklára esék, és kikelvén elszárada, mert nem volt nedvessége. 7. És másika tövisek közé esék,
és vele együtt növén, a tövisek elfojták azt. 8. Másik a jó földbe
esék, és kikelvén százszoros gyümölcsö.t hoza, Ezeket mondván,
kiáltja: Akinek füle van a hallásra, hallja meg, 9. M~gkérdezék őt
azért tanítvánvel. mit jelent e példabeszéd. 10. Kiknek ő mondá:
Nektek adatott tudni az Islen országának titkait. másoknak pedig
példabeszédekben. hogy látván ne. lássanak, és ballván ne értsenek.
11. Ez tehát a példabeszéd: A mag az Isten igéje. 12. Az útfélre 'esők
azok. kik hallgatják, de azután eljön az ördög és kiveszi az igét
szívükből, nehogy hívén. üdvözüljenek, 13. A 'kősziklára esők azok,
kik mikor hallják. örömmel fogadják az igét. de nincs gyökerük;
egyideig hisznek, és a kísértet idején elpártolnak. 14. A tövisek közé
esök azok. kik hallgatják. de az igék utóbb qZ élet gondjai, gazdagsága és gyönyörüségei közt elfojtatnak és gyümölcsöt nem teremnek.
15. Amelyik pedig' jó földbe esett, azok, kik tiszta és jó szívvel
hallván az igét, meg tartják azt magukban és gyúmölcsöt hoznak állhatatos ságben.
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Márciusi búza

Bár a szántóföld kősziklás, tövise~,agyagO's vagy jótermő
voltára a ,gazdának. nincs közvetlen befolyása, a termés minősége
mégsem teljesen független tőle, mert a vetésidő jó megválasztása a
minél jobb termés blztositésára nem kis tényező. Minél korábbi,
vagyis őszi búzavetés. ez a rendes gazda fogása. Az Isten országában színtén a minél korábbi, a gyermekkori magvetés az eszmény.
Ez az Egyház törekvése minden országban az iskolaügy rendezésenél. Ez a szülők legszentebb kötelessége gyermekeik nevelésében.
S aki itt hanyagságról vádolhatja magát, nem tett eleget szülőí feladatának.

*

Egy sudártermetú fiatalember állt előttem, - beszéli el Pierre
l'Brmite" - kalapját zavartan forgatva kezében. Nagyon elegánsan
öltözött mamája így magyarázta az esetet:
- Tetszik tudni, férjem tanult ember... az irodalom embere ... okos! ... igen okos! ... Úgy gondolta, hogy egy vallást sem
kell fiára erőszakolni ...
- Bocsánat as'szonyom... de az életet bizonyára ráerősza
kolta, az élelmet is, a tejet is, az anyanyelvet, a hazát, is, az iskolát,
a tanárokat is ... Akkor már ráerőszakolhatta volna ...
- Férjem azt mondta, hogy 20 éves korában majd választhat!
De hát 20 -éves korában jött a háború ...
- Ha a háború' nem jött 'volna, asszonyom, jött volna a kötelező katonai szolgálat, a rok vizsga, az álláskeresés ... a kisded
.
hogy is mondjam? a ... klsdedjátékok, a szenvedélyek egész sora .
. - Kérem, az én fiamnak nincsenek szenvedélyei. . .
'
- Ah! Bocsánat!
- Tehát, mível a háború közbejött, még nem volt ideje választani. .. Most azonban házasodni készül ...
- Ugye asszonyom, ön gazdag, nagyon gazdag?
- Miért?
- No, rnert a vallás választásához igazán sok idő és pénz kell,
utaznia kell... a vallásokról, a mostaniakról és a régiekről szóló
könyveket kell vésárolní, azokat eredetiben olvesni, érteni, tanulményeani ...

*

A fiatalember, kalapját még mindíg testéhez szorítva, csak
hallgatott. Néhány kérdést intéztem hozzá atyai hangon:
- Fiam, tud-e imádkozni?
- Mi az, hogy imádkozni?
- Például a Miatyánkot... tudja-e?
- Nem értem ...
I
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Blé de mars. Hamvas dr. fordítása.

- es legalá!;lb érzi-e, hogy ön mílyen nagyon szegény?
- O, mi nem vagyunk szegények! - vág közbe -az anya
12.000 frankos lakásunk és autónk vant

'"

A kalap gyorsabban' kezdett forogni. És valóban megsajnáltam
ezt akamaszt:
- Nem az ön hibája ... de ön jelenleg olyan, mint az emberíség páriája. Ha rnost meghalna, az egész földön nem akadna
templom, mely tetemét befogadná. A buddhistának megvan a pa godája, a töröknek a mecsetje, a zsidónak a zsinagógája, a kereszténynek a temploma... On egy "senki"... On áldozata a mult
század istentelen nagykoépüségének. De majd szerzek néhány percet, hogy önt oktathassam ...
Az anya újra nyugtalankodni kezdett:
- Igen, igen, jó lesz. Mert nagyon okos papra, van szüksége!- Az én fiam doktor! ...
-

'"

Igen, asszonyom! De a gY€lrmeknek úgyszólván pótolhatatlan első magvetője az édesanyja, - voHaz én válaszom - első
oltára pedig. édesanyja öle ... Azután meg mindennek megvan ·a
maga ideje. A kis katekizmusnak a hatéves korban, a nagyobbnak a szentáldozáshoz való előkészületkor és később ... A b~za
számára csak így van idejében megmüvelve a föld. " Ez a jókort.
az őszi vetés ... amely százannyi termést. éspedig valódi jó búzát
enged reméYni.,. Míg az ön fia, asszonyom, a szántatlan föld, a
gazos, köves. tövises, agyagoa talajnál is rosszabb ugar ... A lelkébe
vetett mag. a márciusban elkésve vetett búza ... Ez a legrosszabb
l·élekmüvelés! Öszintén megvallom., hogy fia helyett jobban szerétnék egy jó fekete négert tanítani. Azzal bizonyára ~önnyebb dolgom
volna. Van fiának katekizmusa?'
{
A fiú e szónál anyjára nézett, majd rám vetette kérdő tekintetét.
.
- Mi az a katekizmus?
- No, majd adok egyet kölcsön ... Jöjjön el holnap, vasámep
reggel 10 órakor.
.
- Nem lehet, .. futballmeccsern lesz ...
- Hát akkor jöjjön hétfőn este fél 9 órakor.
- Akkor meg a katonaságnál vágyok elfoglalva ...
- Jöjjön kedden este!
- Akkor meg éppen zongoragyakorlatom van.

'"

Ne véljük, hogy a szerencsétlen gyermekben nem volt jóakarat. Dehát ma a nagyvárosok egy sereg felnőltjének tényleg
az az élete, hogy a házasság előtt hozzánk kerülve, számunkra alig
lehet egy órai szabadidőt találni. 'És a plébánia papja mindíg csüg-
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gedten bocsátja Je karját, mikor az egésznapi hitoktatás után egy
ilyen elkésettnek a kedvéért kell a leckét megismételni ... az eredmény legkisebb reménye nélkül.
Az én szegény hajlott hátú n-a,gy diákom nem minden megalázódás nélkül ,e,lment. Megfordulva csak ennyit mondott:
- Nem gondoltam volna, hogy az a katekizmus ilyen fontos ...
- Az én időmben . ... - kezdette a másik ...
De nekem nem volt kedvem haJlgatni ezt a nőt, aki gyermekét szerető igazi anya 'sohasem volt. De szerettem volna ezt neki
'szemébe mondani! De- ott volt 'a fia, miatta nem lehetett, mert nagyon megitélte volna' anyját.
ÖTVENED. (QUINQUAGESIMA) VASABNAP

Lecke Szent Pál apostol a korinthusiakhoz írl I. lev. 13. r.
1-13. v. Testvéreim! 1. Szóljak bár az emberek vagy az angyalok
nyelvén, ha szeretetem nincsen, olyanná lettem, mint a zengö érc
vagy pengö cimbalom. 2. Es legyen bár prófétáló tehetségem, és
ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt. és legyen
bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem: ha szeretetem
nincsen, semmi sem vagyok. 3. Es osszam el bár egész vagyonomat
a szegények táplálására, és adjam bár át testemet úgy, hogy elégjek: ha szerétetem nincsen. semmit sem használ nekem! 4. A szeretet
türelmes, nyájas; a szeretet nem féltékeny, nem cselekszik rosszat,
nem fuvalkodik fel, 5. nem nagyravágyó, nem keresi a ma.gáét, nem
gerjed haragra, nem gondol rosszat, 6. nem örvend a gonoszságnak,
de együtt örvend az igazsággal; 7. mindent eltűr. mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel. 8. A szeretet soha meg nem szűnik;
a prófétálások - véget érnek, a nyelvek - megszűnnek, a tudomány
- elenyészik. 9. Mert rész szerint való az, amit megismerünk, és
rész szerint" való az, amit prófétálunk; 10. midón pedig majiJ eljő,
ami tökéletes, véget fog érni az, ami rész szerint való. 11. Midón
gyermek voltam, úgy beszéltem, mint gyermek, Ú"gy vélekedtem,
mint gyermek, úgy gondolkoztam. mint gyermek; midón pedig férfiúvá lettem, felhagy tam azokkal, amik gyermekhez valók. 12. Most
tükör által homályban látunk; akkor pedig majd színről-szfnre. Most
rész szerint ismerek; akkor pedig úgy fogok ismerni, amint én is
ismert vagyok. 13. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet,
ez a három; de ezek között legnagyobb a szeretet.
A vUág legnagyobb klDcse 6s .erele

Valami ráérő ember kiszámította. hogya földkerekség 30.000
tonnányi e~ybeöntött aranykészlete 15,~4 cm átmérőjű és 250 km
hosszú rudat adna. Ugyanebből az aranymennyiségből .olyan
utat lehetne készíteni, amelynek vastagsága 3 cm, szélessége 6 m
és hosszúsága 77 km volna. Ennyi arany van elszórtan a világon!
Es mít használ? Semmit. Es ha tízszer ennyi volna vagy akár az
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egész föld· aranyból állana, mit használna? Semmit. Szent Pál szavaiból következik, hogy a világnak semmivel sem pótolható és
viszont rnindent pótló, égben és/földön a legdrágább kincse a 'Szeretet. Isten megismerésének a fel nem fuvalkodó szeretet a főté
nyezője. Az örök boldogságban egyedül a 'szeretet marad meg a
három isteni erény közül, S a földön semmi sem olyan nagy segitség, rnint a más javát kereső leleményes szeretet.

*

-Egy gyártelepen a munkások éppen a legmagasabb gyárkémény állványait szedték le, mikor hirtelen vihar volt készülőben
és az utolsó munkás tévedésből ledobta a biztosító kötelet, amelyen
neki magának kellett volna a magasságbóllejutnia. Nagy tömeg
verődött össze, de mentő gondolata csak annak az egy asszonynak
támadt, aki a közelben nagymosással volt elfoglalva, és akinek egy
kisfiú kétségbeesett hangon igy kiáltott be az udvarba: Anyuskám.
apa leejtette a kötélet és most nem tud lejönni!
Az ijedtében -kővé rneredt asszony szótlanul nézett az égre és
szédületes magasságban lévő férjére. Az összeverődött tömeg pedig
borzalommal leste a villámháritó tövében meghúzódó férfiú minden
mozdulatát, aki kétségbeesésében már arra készült, hogy a körülötte kóválygó villámokban rejlő biztos halál elől a földre vesse
magát.
- János, jól figyelj reáml - kiáltotta el magát a nő, s a férfi
erre a kedves hangra szemmelIáthat6lag nyugodtabban várta a következő parancsot. Vesd le' és fejtsd fel harisnyádat! -..:.... s János
a magasban készségesen engedelmeskedett. - Most köss egy darab
vakolatot a pamut végére és azt óvatosan engedd le! - Rövid idő
mulva a tető szélén megjelenik a vakolat saz asszony a végére
zsineget kötve felkiált: - Lassan húzd vissza a parnutot! - Pár
perc mulva a munkás kezében volt a z·sineg. A zsineghez kötelet
lehetett kötni s egy negyedóra mulva János lent volt a földön és
hálásan borult gondos felesége karja közé. Szeretete megtanította
arra, amit nagy tudomány sem adhatott volna, hogy nagy bölcseség
meg'nem vetni a fonalat, mert ahhoz zsineget, a zsineghez pedig
esetleg azt a kötelet lehet kötni, amely a nehézségből valakit kiemelhet, 'sőt a veszélyb-en lévő életet is megmentheti!
Evangélium Szent Lukács 18. r. 31-43. v, Az időben 31. magához vevé Jézus a tizenkettőt, és mondá nekik: Ime felmegyünk
Jeruzsélembe, és beteljesednek mind, amik, megirattak a próféták
által az Emberfiáról. 32. Mert a pogányok kezébe adatik és megcsúfoltatik. megostoroztatik. és megköpdöstetik; 33. és miután megostorozzák. megölik őt. és harmadnapra föltámad. 34. És ők ezekből
mitsem értének. és az ige el vala rejtve tőlük. és nem érték a mondottakat. 35. Lőn pedig. mikor Jerikóhoz közeledett. egy vak ülvala az útfélen kéregetvén. 36. Amint hallotta az átvonuló sereget,
tudakozódék. micsodn az. 37. Mondák neki. hogy a názáreti Jézus
megyen arra. 38. És kiálla, mondván: Jézus, Dávidnak fia! könyörülj
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rajtam. 39. Az elölrnenők pedig inték őt, hogy hallgasson. De ó
annál jobban kiáltozék: Dávidnak fia! könyörü tj 'rajtam. 40. Megállván tehát Jézus, parancsolá, ho'gy vezessék őt hozzá. Mikor azután
közel jött, kérdezé őt 41. mondván: Mit akarsz, hogy veled cselekedjem? Amaz pedig mondá: Uram! hogy lássak I 42. Es Jézus
mondá neki: Láss; a te hited megszabadított téged. 43. Es azonnal
láta és követé őt, magasztalván az Istent. Es az egész hép, mely
ezt látta, dícséretet monda Istennek.
A látás átka és a -vakság (aleatulpa

Maeterlinck egyik színderebja megrázó jelenettel kezdődik. A
függöny felgördültekor . a csillárok elalszanak s- a színpad homályDan marad. A világossághoz szekott szem először semmit sem lát,
csak rendetlen, ritmustalan kopogás éselnyujtott csoszogás' hallatszik. Később össze-vissza imbolygó és egymásba ütköző alakok bontakoznak ki a homályból és némán keresztezik egymás lépteit. A
jelenet végén kitűnik a megdöbbentő valóság: ezek a csoszogó és
botjaikkal tapogató, kopogó alakok vakok.
Szomorú dolog egy csoportban ennyi nyomorékot látni! Még
szomorúbb bennük típusát szemlélni a mai világ szellemi' és erkölcsi vakjainak, akik számára az örök Nap nem világit, s a szemek
kívánságának átka elatt nyögve a helyes utat nem látják, és rnínden erkölcsi törvénybe beleütköznek. Bot jaikkal tapogató, csoszogó,
kopogo szerencsétlen alakok, akiknek eszükbe sem jut, hogy' az
evangéliumi vak nagy bizalmával esedeznének irgalomért és gyógyuMsért.

*

Ellenben a csak testileg vak nem a legszerencsétlenebb "teremtés, mert a vakot a természet rekompénzációs törvénye védi. Fínomabb tapintásával szövést, Ionást. szőnyeggyártást, kötést, esztergáTyozást kilűnően megtanul; pontos gépeket készít. A fínom hallás
miatt senki 'sem tud hozzá hasonlóan zongorát hangolni. Ha vak
ül az orgona mellett, egy másvilágbeli melódia ömlik szét a templomban; mintha olyan világból jönne, amelyet a "szemek kívánsága" nem rontott meg. S a szellemi"világban még bámulatosabb a
vakok képessége. Kölcsey Ferenc egyik szemével nem látott. Vak
Béla Magyarország királya, Vak János a csehek királya volt. A
világ legnagyobb költőjét a vakok adták: Millon vakon írta műveít.
GaJilei megvakultan is fizikai problémákkal foglalkozott. Soúderson
cambridgei egyetemi tanár egyéves korában elvesztette látását, és
mégis matematikus lett, A teljesen vak John Metcali, Manchesterben az útépítkezések felügyelője, komplikált számításokkal .dolgozott a hálózatos útiterveken. Az angol posta vezérigazgatója, Tawcell, valamint dr. James, a világhírű fizikus, 'egészen vakok voltak.
Az amerikai süketnéma és vak Kellet Helén mint írónö, világhírre tett szert. Vak volt Stolz Albán freiburgi egyetemi tanár. Braille
Lajos (1809,-1852) mint három éves gyermek, játék közben meg-
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vakult, s Ő találta ki, hogy hat egymás mellé helyezett pont
közül a néhány átszúrtnak kombinációi miként adják az egész ábécét.
"Isten nekem él, vakság talentumát - adta, - beszél önmagáról- dr.
Moon Vilmos, miután 50 évig dolgozott a vakokért - és azon
voltam, hogy talentumomat rnínél jobban kamatoztassam." Mikor
látása először meggyengült, majd megvakult. intézetet nyitott a vakuk számára; több mint 10.000 vakot tanított meg olvesní. "Ha mí a
mennyországban egyszer találkozunk, irja neki egy hálás tanítványa,
én önt az Úr Jézushoz vezetem és bemutatom Neki, mint aki engem
a hozzá vivő útra állított és feléje indított."

*

Léss, hited megszabadított téged! - volt az Udvözítő szava
.-a jerichói vakhoz, aki visszanyerte látását. Sok vak igényli e megszabadító szót. S ha ez nem következik be, mindig bekövetkezik
valami. sokkal fontosabb. "Nel buio diventa l' anima divina" mondja a nápolyi vakok intézetén a felírás. Sötétben istenessé válik
a lélek. A szemek kívánságától megszabadulva hite által olyan
látást nyer az Úrtól, hogy vele akárhány épszeműnek vezetője lehet.

*

A szemorvoshoz beállít egy egyszerű asszony. Kint az utcán
nem sokat jelent, mert öltözete és termete után ítélve a világ szemében nélkülözi az értéket, de lelki értéke annál nagyobb. A természet megvonta tőle két nagy jótéteményét: gondoratait kicserélni
nem tudja, mert néma, s emberi hangot nem hall, mert süket. Férje
szinte süketnéma és rníndezeksn felül neki még a szemorvossal is
baja akadt: látása napról-napra bizonytalanabbá vált. Az orvos megvizsgálja és kijelenti, hogya recehártyában fellépő kóros elváltozásnak a szív alatt Iejlődő élet a legnagyobb ellensége. Azt elpusztítva, míaden bajtól megszabadulhat. de a gyermeknek adott élet
a biztos vakságot vonj~ maga után s a gyermek életbenmaradása
sincs biztosítva.
A páciens erre félre nem ismerhető módon kifejezte akaratát,
hogy. a némaság és a süketség mellé inkább vállalja a vakságot,
de nem engedi tönkre tenni a fejlődő életet. A gyermek rqegszületésével a világ függönye 'számára tényleg legördült. Isten fényes
világát többé nem láthatta, de a kötelességteljesítés terén 'mérföldmutatóként áll sok nő előtt, aki ép érzékekkel és ép férjekkel nem
meri vállalni a gyermekáldás gondjait.
HAMVAZOSZEBDAN

MI az embe.?

- ez ma a feltett kérdés, s a ráadott feleletek sokféleségébe akár
belekábulhatunk. Herodotosnál az ember maga a megtestesült nyomor; Sophoklesnél képe, Pindarosnál csak álomlátása az árnyék109

nak Shakespeare szerínt árnyéka egy álomnak, Igen 'sok görög szentenciában elcsengos és lehellet. Homeros és Osszfan soraiban lehulló falevél. Jób szerint a por fia. Ruskin iJyen meggondolással írta
társadalompolitika i munkájára ezt a címet: Munera pulverís, a!
por munkái.
Mi .az emberr Testre nézve por, hamu, semmi. Azért figyelmeztet a mai [íturgia: Memento homo, quia pulvis es. Juvenalis
római költő mondja: Mors sola iatetut, quantula sint hominum COIpuscula (csak a halál mutatja meg, hogy milyen parányi érték az
ember teste). Amit a Szentírás is olyan sokszor lelkünkre köt s az
Egyház ma külön szertartással hív emlékezetünkbe, számításokkal
igazolható. Dr. Allan Craig amerikai orvos kiszámította, hogy egy
7S kg . súlyú ember testének az anyaga 200 tyúktojásnak feleJ meg.
Víztartalma elég volna egy asztalterítő kimosására. Piros vérsejtjeinek vasából 7 patkószeg kikerülne. Meszével egy kis falusi
szebának egy falát végig tehetne meszelni. Szénsava grafittá változtatva 7S ceruzát adna. Kénjével egy kutya kölykeit el lehetne pusztítani. Foszforából 800.000 gyufaszálat lehetne készíteni. Még 20 teáskanálnyi só is maradna. Mindez, mondja az amerikai tudás, nem
ér többet, mint 98 centet, azaz kb. 11 forintot. "Milyen kicsiny az
ember, ha jól meggondoljuk" - mond]a Plautus. Milyen nagy haszontalanságra pazarolja az ídejét.! akinek napirendjét a sport, a
kozrnetíka, pipere, toalett és öltözködés tölti ki. Vétkesen cselekszik, aki túlságos sok gondot fordít testére; akinek egyéb gondolata sincs, mint hogy fogai hófehérek legyenek; akinek mindennél
fontosabb az, hogy körmei formásan nőjenek és éjtszakái egyetlen
kiütés miatt 'álmatlanok. Micsoda eltévelyedése -az emberi értelemnek, hogy pl. az Egyesült Államok kereskedelmi osztályának a kimutatása szerint az amerikai nők 1926-han naponkint 30 millió dollárt költöttek púderre. S vannak nők, akik naponkint az élelemnek
háromszorosát költik -szépitőszerekre. Ennyit törik magukat azért,
ami önmagában csak 98 cent s viszont gondozatlan marad a halhatatlan lélek, amivel az ember csak nagyon kevéssel van az angyalok
alatt, '5 amiért az Isten egyszülött Fia életét adta.
Lecke Joel prófétajövend. 2. r. 12-19. v. Ezeket mondja az
Úr: 12. Térjetek hozzám teljes szívetekből, bőjttel és sírással és jajgatással. 13. És szaggassátok meg szíveteket, nem pedig ruháitokat,
és térjetek a ti Uratokhoz, Istenetekhez, mert ö kegyes és irgalmas,
béketűrő és nagyirgalinú. és legyőzi a gonoszságot. 14. Ki tudja,
talán hozzátok tér és megenged, és áldást hagy maga után, eledelés italáldozatot a ti Uratoknak Isteneteknek? 15. Zengjetek harsonaval Sionban, szenteljetek bőjtöt. híjátok össze a sokaságot. 16.
Gyüj tsétek egybe a népet. szenteljétek meg a gyülekezetet.
A böJt hatása

Az Egyház megfogadja az Úr szavát és bőjtre sarkallja híveit,
szünet nélkül hangoztatván a mai naptól kezdve a prédikációban:
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"a testi bőjttel az Úr· bűneinket irtogatja, értelmünket felemeli, az
erényt és érdemet bennünk növeli". Ez a bőjt hatása. Mikor e darvak ősszel más vidékre készülnek, ösztönszerűleg tartózkodnak az
ételtől. hó gy súlyuk csökkenjen és ezáltal fürgébben 'tudjanak repülni. Lelkünk is bőjttél készül arra, hogy könnyebb legyen az égi
hazába való téresre [Ferr, Szent Vince). A bőjt erős és magas fal;
körülveszi a keresztény embert és a gonoszlélek nem tud rajta
áthatolni. Féket tesznek a ló szájába, hogy ne rohanjon vadul éS
a lovast él ne kapja. A bőjt a test féke (Szent Ágoston). Mikor a
tanító belép az iskolába, a gyermekek ellcsöndesednek és zajuk elül.
Mikor az ember aláveti magát a bőjt fegyelmének, éppen igy elnémulnak a benne lévő szenvedélyek (Szent Vazul). Vagy amint
ugyancsak Nagy Szent Vazul mondja: "Bőjt teszi bölcsekké a törvényhozókat, bőjt a lélek legjobb őre és a testnek biztonsága, az
erősnek fegyvere és a küzdő bajnoknak erősítő gyakorlata. Athletís
certantibus exercitatío." (Hom. de jej.)
Bizonyára akadnak sekélyes felfogású emberek, akik a maí
sportoló korszakban a bőjtöt a testi erő lefokozásának nézík és
eltörlését eredménynek tekintik. Figyelemre méltathatnák egy radikális magyar ujság következő hírét:
"A budapesti rabbitanács foglalkozott az Atlétikai Szövetség
kérésével, hogy Steinmetzet, Groszt, Gerőt és Rózsát mentse fel a
hosszúnapi bőjt alól. A döntés kedvezőtlen volt, a felmentés nem
történt meg. Az indokolás ez: Egészséges embereket - márpedig
a válogatott atléták azok - 'nem Iehet felmenteni a bőjt alól. Mindenki helyeslessel vette tudomásul, hogy az Atlétikai Szövetség
ilyen érzékenységet tanúsított a -vallási kérdés iránt s egyenesen az
illetékes felekezeti fórum elé vitte az ügyet. Mindenki helyeselni
fogja a rabbitanács állásfog1lalását is, mert az a' panasz, hogy a bőjt ,
egy másodperces Iorrnahanyatlást jelent, a vallás parancsa előtt nem
állhat meg. Az atléták tehát bőjtölni fognak, tekintet nélkül a formahanyatlásra, ami viszont ismét helyes dolog, mert dokumentálják, hogy a valf1ást többre tartják a sport szempontjánál."
Büszkék lehetnénk rá, ha az Atlétikai Szövetség a nagypénteki
keresztény bőjt ídején kérne felmentést az illetékes' fórumtól a ke, resztényatlétáknak, amelyet az illetékes fórumok a fentidézett ok
, miatt nem adnának meg, és az atléták egyházuk parancsát követnék,
tudva azt, hogy a bőjt, ha látszólag a sportban formahanyatlást -ókoz,
a sportnál jelentősebb küzdelemben anná'! értékesebb lelkierőt
folyósít ..

*

Rocneiacquelin francia tábornok, t 792- t 794. közt a

felkelő

franciák vezére, meghitt- embereivel őszi vadászatra ment. Pénteki
napra ihívták és éppen kántorbőjtben, amiről a vadászok inemigen
szoktak tudomást venni. Fáradságos menetelés után a tábornok
éppen akkor érkezett a tanyára, amikor' vadásztársai a pázsiton el-
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készített eleségnek készültek nekiesni. Rö-gtön észrevette, hogy az
ételek becsomagolésánál a bőjt figyelmen kívül maradt, s Jehajolva,
a sonkát, a szalámít. a szalonnát az ott settenkedő kutyafalkának
kezdte kihajigáini. "Az urak úgylátszík, nem hallották vasárnap
mise után a hirdetést, hogy most kántorbőjtben vagyunk."
Többek közt ennek a kedves jelenetnek a felelevenítésével
jellemezte Pie bíboros a tábornok katolikus voltát, amikor a halotti beszédet mondta felette. Hozzátette azt is, hogy az Egyháznak
éppen a parancsok teljesítése által megedzett katonája a kard forgatásában sem maradt el. Katonáit ő lelkesítette a következő módon:
"Si j' avance, suivez moll Si je moeurs, vengez moil Si je recule,
tuez moil Ha előre megyek, kövessetek! Ha meghalok, álljatok ér-

tem bosszút! Ha meghátrálok, öljetek meg!"
Evangélium Szent Máté 6. r. 16-21. v. Az időben mondá Jézus
az ő tanítványainak: 16. Mikor bőjtöltök, ne legyetek búsak, mínt
a képmutatók; mert meghervasztják orcáikat, hogy bőjtölni lássák
őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat.
11. Te pedig, mikor bőjtölsz, kend fejedet és orcádat mosd meg, 18.
hogy ne lássanak bőjtölni az emberek, ha.nem a te Atyád, ki rejtekben vagyon; és Atyád, ki lát a rejtekben, megfizet neked. 19. Ne
gyüjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a 'rozsda és moly
megemésztí, és hol tolvajok kiássák és ellopják; 20. hanem gyüjt·
setek maga.toknak kincseket az égben, hol sem rozsda, sem moly
meg nem emészti, és ahol tolvajok ki nem ássák és el nem lopják.
2i. Mert ahol kincsed vagyon, ott leszen a szíved is.
A

bőlt

etIkettszabálya

Amint mindennek megvan a maga etíkettszabélya, a bőjt nek
is megvan. és a aegfőbbet maga az Udvözítő adja a mai evangéliumban, hogy vígan kell bőjtölni. De éppen olyan szükséges módja a
bőjtölésnek az, amit a Próféta szavaival az Egyház mond, hogy t. inem elég csak bőjtölni, hanem szükséges az elkövetett bűnök miatt
való sírás és a bűntől való tartózkodás. Akik csak bőjtölnek és tovább is megmaradnak a bűnben, az ördögöket követik, mert hiszen
azok sem esznek, de azért nem szűnnek meg nagyon bűnösök lenni
és Isten ellenségeí maradni (Szent Izidor). Ne csak a szád böjtöljön, mondja Aj arryszájú Szent János, hanem ugyanezt tegye kezed, lábad, szemed és testednek minden tagja. Bőjtölnie kell kezednek azáltal. hogy tiszta marad az ígazságtalanságtól és a fösvénységtől; lábadnak azáltal, hogy nem jár tiltott szórakozások után;
szemednek azáltal, hogy nem tekint bűnös dolgokra. Szemed tápláléka a látás; ha a tárgy, amire tekint, bűnös, vakmerően biza. kodik a bőjtben, és a romlásba viszi a lelket. . . Örültség volna a
szájtól megtagadni az ételt és a szemnek megengedni a bűnös tekintetet ... Fülednek is böjtőlnie kell. Ez abban áll, hogy nem hallgat rágalmazást, megszólást, szennyes szót. Nyelved azáltal böjtöl,
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hogy nem tör ki káromkodásban és iHetlen szavakban. Mit érne
tartózkodni az állatok húsától. ha a mellett mint kányák tépdesnénk
szét felebarátunk jó hírnevét. Bőjtöljünk tehát úgy, hogy a tilos
ételek mellett a bűntől is tartózkodjunk (Aranyszájú Szent János) .

.*

Mikor Pizaito (1475-1541), a nagy felfedező ~szakamerikából
megindult délfelé, sokan voltak vele. Egyideig birták a nehézségeket, de lassankint zúgolódni kezdtek és a vez-ér csak nagynehezen
tudta köztük fenntartani a rendet. Akkor egy súlyos lépésre szánta
el magát. Megállitotta a menetet és kardjával kelet-nyugati' irányban egy vonalat húzott, aztán így szólt: Ettől a' vonaltól északra .
van az otthon, amely kényelmet ígérj délre pedig utazásunk célja esik, a fe1fedezendő föld, telve gazdagsággal, dicsőséggel. Aki a
kellemes életet választja,. az a vonalon túl álljon, aki velem tart,
az a déli részen foglaljon helyet.
.
E szavakra nagy mozgollódás következett. A nagy többség
északnak tartott és kényelmes nyárspolgár életet folytatni hazament.
Csak 13 állt a déli részre és vállalkozott a férfias erőkifejtésre, aminek eredménye Peru felfedezése után annak sok kincse és il történelmi dicsőség lett.
'
.
Hamvazószerdán az Egyház is vonalat húz hivei elé. Ez a vonal a bőjtnek s általában az önmegtagadásnak, a Kri~ztlls-követés·
nek hivó szava,' az igazi emberérték Rubikonja. Aki vele azt átlépi,
emberértékét növeli. Ellenben az önmegtagadás és bőjt nélküli kényelmes életben számára továbbra is van táncvigalom és korlátlan
eszem-iszom. eléri, hogy minél több legyen benne a kén, vas, foszfor, de lemond arról, ami az embert igazán emberré teszi: a lelki
erők akadálytalan kibontakozásának a lehetőségéről. Elveti az önmegta~adást, a tökéletességre törekvő ember biztos segítségét, ami
nélkül a történelem folyamán sem találmány, sem tudomány, sem
egyéni boldogulás, sem társadalmi jólét el nem képzelhető. Aki
az Egyházra hallgat, azt ~ lelki kincsek nagy nyeresége és a balhatatlanságban örök dicsőség várja.
BÖJT I. VASABNAPJAN

A szentrnise kezdő szava után Invocabit-vasárnap a neve. A
regr időkben e napon összehívták a fiatalságot és komolyan figyelmeztették őket arra, hogy a mulatságnak vége. S miután él mulatság
közben elkövetett bűneikért vezekeltek, javulást ígértek. Szen Ileeke
és evangélium cl' világ kísértő szellemétől való elfordulásra f:gyelmeztetnek.
Lecke Szent Pál apostol a korinlhusiakhoz irt Il. lev ..6. r. 1-10. v.
Testvérek! 1. Mint munkatársak pedig intünk titeket, hogy hiába
ne vettétek legyen az Isten mala.sztját. 2. Mert ö mondja: Nekem
tetszö időben meghallgatlak téged. és az üdvösség napján megsegíLlek téged. Ime. most van a kellő ídő, íme, most van az üdvös-
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'seg napjai 3. Senkinek se okozzunk semmiféle botrányt, hogy ne
szidalmaztassék a mi szolgálatunk. 4. Hanem viselkedjünk rníndenben Isten szolgáiként sok tűrésben: nyomorúságban, szükségben,
szorongatásban, 5. verésben, tömlöcben, zendülésben, fáradságban,
virrasztásban, bőjtölésben, 6. tisztaságban, tudásban, béketűrésben,
nyájasságban, a Szentlélekben, nem színlelt 'szeretetben, 7. az igazság igéjében, Isten erejében, jobbról és balról az igazságosság fegyverzetében, 8. dicsőségben és becstelenségben, gyalázatban és jóhírnévben, rnint csábítók és 'mégis igazmondók; mint ismeretlenek
éi mégis ismeretesek; 9. mint halálra váltak és' íme, mégis élünk;
mint megvertek, de meg nem öltek; 10. mint szomorkodók és mégis
mindíg örvendezők; mint szűkölködők és mégis sokakat gazdagítók;
mint akiknek semmijük sincsen és mindenük megvan.
A k.UiS IdiS

Most van a kellő idő, most van az üdvösség napjai
Ez az első szentírásí mondat, amelyet az Egyház anagybőjti
időben hivei előtt felol vas, hogy nekik a magábaszál'lás napjaira a
földi élet és az örök boldogság szempontjából egyaránt hasznos
gondolkodási anyagot adjon.
Most van a kellő idő! Azt akarja vele mondani, hogy a velünk
született emberi gyengeséggel szemben, amely miriden munka nehézségén elnapolással szeret segíteni, erélyesen fel kell venni a
küzdelmet. Az elodázás veszedelmes gyengeségére való tekintetből hangsúlyozza, hogy most van az alkalmas idő. Ha ezt annyira
megszívlelte John Ruskin, hogy óraláncérmébe ezt vésette: Még ma,
még ma, még ma, a mai szentlecke hallatára mínden katolikus embernek szívébe kel'! vésnie a nagy ígezságot, hogy minden munká.jára nézve az a nap az alkalmas idő, amikor az esedékes.
A serény embernek ez az elve: Amit megtehetsz ma, ne halaszd holnapra. A lustaságnak holnap a jelszava. Pedig a holnaputca a spanyol közmondás szerínt a soha-terre torkollik s oda vezet
minden vele egyértelmű 'kijelentés: Majd ha idősebb leszek, majd
később" majd tavasszal, majd ha megbérrűátkoztam, stb.
MlDdJárll MiDdJárll

Ezért a szóért is milyen hosszadalmas harc folyt Szent Ágoston lelkében. "Folytonosan biztatgattam magam, hogy megteszem,
mindjárt megteszem. ~ész volt elhatározásom, már majdnem végre
is hajtottam és mégsem tettem semmit. Nemharlyatlottam ugyan
. vissza előbbi állapotomba. hanem ott állottam az elhatározó ponton s mirrtegy megpihentem. Amikor már annyira ott voltam, hogy
csak egy hajszál hiányzott s már szinte elértem és megfogtam a
célt - nem voltam ott, nem fogtam meg, mert halogattam a meghalást a halálnak s élni az életnek. Több ereje volt bennem a gonosz réginek, mint az új jónak."
Micsoda keserves lelki vívódást jelentett a mindjárt.
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Morgen, morgen, nur nicht heute,
Sagen immer faule Leute.
S ez a szó nemcsak a lustaságé. hanem a halálé is.
;;Cras, cras, crasl
Et sic elabitur aetas" - holnap, holnap és így elvész az élet
kiáltották a római gyermekek szerint a hollók, a halál madarai
a halál szavait. Egyszer sem volt ez olyan betűszerint igaz, mint
Archiasznak, a régi világ szerencsétlen emlékű nagyurának esetében. Éppen vendégségre készűlt, mikor megjelent előtte együk barátjának a rabszolgája, aki a parancs szerint csak annyit mondott
neki a levélvátadásakor: "Igen. fontos, még ma olvasd el!" - "Fontos dolgot ma már nem végzünk!" - mondotta tógáját magára
vetve, és ez volt a Veszte. Barátja leveléből megtudta volna, hogy
éppen a vendégségben törnek élele ellen. Másnap abban az időben,
mikor szándéka szerint el akarta olvasni a levelet, már szótlanul
kiterítve hevert atriumában, nagyon ékesszóló bizonyságául- annak
az igazságnak, hogy minél komolyabb jelentőségű ügyről van szó,
annál kevésbbé szabad azt másnapra hagyni.
S mi fontosabb, mint az örök ,élet kérdése? Mit kell inkább
megtenni ma, mint azt, ami örökkévalóságunk űgyében határoz?
Itt nincs holnap, másnap, mert minden pillanatban lehet tökéletes
gyónással az örökkévalóságról gondoskodni, s a jó gyónást kiaátásba helyezni és elvégezni. S főként azt az időt kell megragadm,
amikor a lélekkü!lönösen hangolódhatik tisztulásra. Azért hangsúlyozza az Egyház a nagy bőjt elején: Most van az üdvösség napja.
Most, amikor a templomok a szekottnál hatékonyabban hivják a
lelket a magábaszállásra; most, amikor az énekekből a bűnbánat'
hangja csendül ki; most, míkor minden szószékben a Megfeszített
szenvedése hangzik, amikor minden gyóntetőszékben a lélek orvosai ülnek, hogy a Megfeszített érdemeit éi. lelkekre alkalmazzák.
milyen nagy kár volna, hogyha a nagy munka után sok lélek alkalmazhatná önmagára Jeremiás (8, 20.) szavait: "Elmúlt a·z aratás,
vége a nyárnak, és- mi nem szabadultunk meg." Tehát: Most, és
nem holnap, vagy még később! Most van a megtérésre az alkplmas
idő s nem holnap! A finn közmondás szerint az e'lsietést az ördög
találta ki, .azért származik belőle annyi baj; de főként a meg térés
kérdésében a holnap és a később is a pokol találmánya.
Az ördögök fejedelme egyszer gyűlést hivott egybe, hogy
alattvalóival megbeszélje a módokat, miképen lehetnek az embereket a legbiztosabban a romlásba vezetni. ,,'Én arra törekedtem.
szólt a fiatalabb, hogy minél meggyőzőbb szavakkal hitessem
el velük, hogy Isten nincs, örökkévalóság nem létezik, és a
bűn meg az erény közt '0. különbség csak a balga emberek találmánya." Erre a sátánfejedelem igy felelt: "Ez keveset használ,
mert minden ernber lelkében ennek ellenkezője él kiirthatatlan
elevenséggel. Tudja, hogy van Isten, aki a másvilágon jutalmaz
S"
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~ büntet. Te keveset értél el." Szólt a következő: ,,:f:n arra oktattam
ki az embereket, hogy az Egyház tanitása nem igazság. Az Egyház
emberi találmány és senki sincs arra kötelezve, hogy neki engedelmeskedjék." Az ördögök tapsoltak örömükben, de a tapasztalt
sátánfejedelem így szólt: "A te fáiadságod is keveset használt az
én országomnak. Az Egyház sziklaszilárdan áll az idők forgatagában
s az általa hirdetett tanok igazságának önmaga legfényesebb bizonyítéka." Végre előállt a harmadik ördög: ,,:f:n egészen más utakon
a legszebb eredményekhez jutottam. Az ernbereknek Istenbe vetett
hitét nem bántottam, az Egyház tanításának igazvoltát nem érintettem, a bűn és üdvösség különbségét kétségbe nemvontam. a javulás szükséges voltát nem tagadtam, mindíg csak egyet suttogtam
a fülükbe: "Komoly életre gondolni holnap is ráérsz.'
- Te találtad meg a legjobb módszert, mondotta örömmel a
fejedelem. Ezzel az egy hálóval több .lelket lehet fogni az én országomnak, mínt .a többivel együttvéve,
Evangélium Szent Máté 4. r. 1-11. v. Az időben l. Jézust
a pusztába vivé a Lélek, hogy. megkisértse az ördög. 2. És iniután
negyven nap és negyven éjjel bőjtölt, azután megéhezék. 3. És
hozzá járulván a kisértő, mondá neki: Ha Isten fia vagy, mondd,
hogy e kövek kenyerekké váljanak. 4. Ki felelvén mondá: Irva
vagyon: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely
az Isten szájából származik. 5. Akkor magával vivé őt az ördög
a szentvárosba és a templom ormára állítá, 6. és mondá neki: Ha
Isten fia vagy, vesd le magadat; mert meg van írva, hogy angyalainak parancsolt felőled, és kezükben hordoznak téged, hogy kőbe
ne üssed lábadat. 7. Mondá neki Jézus: Megint irva va.gyon:
Ne kisértsd a te Uradat Istenedet. 8. Majd ismét egy igen magas
hegyre vivé őt az ördög, és megmutatá neki a világ minden országait és azok dicsőségét, 9. és mondá neki: Mindezeket neked adom,
ha leborulván imádasz engem. 10. Akkor mondá neki Jézus:
TáY"pzzál sátán! mert irva vagyon: a te Uradat Istenedet imádjad.
és csak neki szolgálj. ll. Akkor elhagyá-őt az ördög, és íme, angyalok jövének és szolgálnak neki.
Tedd. bogy e kövek kenyerekké legyenekl

XIV. Lajos unokája, Fénelon tanítványa, a burgundi herceg,
akit egész Franciaország gyásza kisért korai sírjába, egy versaíllesi
árvíz után palotájából, ahová a veszélyeI nem ért, kivonult, hogy
saját szemével szerezzen fogalmat a félelmes elem garázdálkodásáról. A nyomor tényleg leírhatatlan volt. Az alamizsnáért esdeklők száma el nem fogyott. Zsebe egy-kettőre kiüresedett, és mivel
még mindíg meredeztek feléje kérő kezek, a nyomor e parancsoló
felkiáltójelei, királyi gesztussal lekapta drága érdemrendjét, kitört
belőle néhány drágakövet, és odaadta kísérőjének, ezt mondva
nekl: Tedd, hogy e kövek kenyerekké legyenek.
Mily nagy a különbség od gonoszléleknek a mai szent evan-
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géliumból felismert felszólítás a és a burgundi herceg parancsa között! Míg emez embervoltát érezve, másokban felebarát jait látja
és szerencsétlenség - esetén rajtuk segíteni kötelességének érzi, a
gonoszlélek emberszeretetet nem ismer. Folyton hatalomról, könnyű
megélhetésről álmodozik. Minden eszköz jó az uralkodás biztosítására. Egy eszköz sem elég rossz ahhoz, hogy a míndennapí kenyér,
sőt kalács bíztosítva legyen. Igy járnak el a nyomor vámszedői,
akik mások könnyéből és verejtékéből és húsából-vér-éből teremtenek maguknak társadalmi állást és karriert, gazdagságot és élvezetet. Igy járnak el nemzetek, amelyek más népek nyomorúságán
emelkednek és gazdagodnak.
A mai szent evangélium arra int bennünket, hogy a kísértő
nek az önérvényesülésre való felhívásával, az önbiztosító meghu'nyészkodéséval szemben az Udvözítő szeretete érvényesüljön, s
vésődjék szívünkbe a lelki függetlenséget e néhány szóban összefoglaló nagy igaz'ság: Nemcsak kenyérrel él az ember.
Rostopschin orosz hercegné, Ségur édesanyja a szakadárságban született. Mikor azonban a katolikus igazságot megismerte,
katolikussá lett és hitét minden tekinteteskedés nélkül gyakorolta.
Vasárnaponkint Moszkvában a Szent Ferenc-templom előtt állt meg
kocsija és míndenkí tudta. hogy a hercegné most mísén van. A hatóságok ezt nem nézték jó szemmel és a kormányzó tudtára adta,
hogy a dolgot kénytelen a cárnak jelenteni. A levelet azonban előbb
megírta a hercegné, mint a kormányzó. Abban így szólt a' cárhoz:
"Felség, Moszkva kormányzója azzal fenyeget engemet. hogy a
legmagasabb helyen jelenti katolíkus voltomat és azt, hogy vallásomat gyakorolom. en, amit eddig tettem. tovább is folytatom. Felséged, ha akar, elfogathat engem, mint bűnöst, elkobozhatja minden
vagyonomat, Szibériába száműzhet. Egyet nem tehet meg, hogy lelkiismeretemet megkösse és engem az Istennek való szolgálatban megakadályozzon."
II. Frigyes porosz király az udvari ebéden tréfása~ szólt kora
leghíresebb katonájának, Zieten tábornoknak (1699-1786) vallásgyakorlatairól és az egyházi törvények iránt tanúsított engedelmességéről. "A harctéren sokszor tettem ki magamat veszélynek Felségedért. - mondotta bátran a generális. - Felségedért és hazámért életemtől is megválnék. ha kötelesség parancsolja. De lelkiismeretemet és Istenemet sohasem áldozhatom fel Felséged kedvéért.
lsten magasan felettünk van, s neki többel tartozom. mint akár Felségednek, akár hazámnak."
.
Aki a münsteri dóm szépségeit megnézi, annak leginkább két
remek szobor tűnik föl: a Píétá és Krisztusnak a keresztről való
levétele. Mikor lelke eltelt csodálatukkal, meglepődve olvassa a
kalauzban. hogy szerzőjük, Achtermann Vilmos (i799-1887) 28 éves
koráig földmíves vol·t. Akkor fogott az aszteloarnesterséghezjíe önmagában a géniusz elégedetlenségét érezve, Berlinbe ment, ahoi a
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akadémián negy nyomor várt reá, amit a művészek legkevésbbé tudnak tűrni. "Di fame l' artista perde la vísta." A művész
,az éhségtől éleslátását veszti, mondja az olasz művészek szálló'Igéje, Sokszor csak néhány garas ára kenyiér és egy pohár víz volt
az ebédje. S ha erre sem Került, korgó gyomorral is tudott dolgozni
és türelmesen várni a következő napig. Ilyen körülmények !közt lépett eléje a kísértő egy befolyásos ember személyében. "Hagyja el
a katolíkus habonát, szólt hozzá, és fényes jövő lesz osztályrésze."
A fiatal művész felelete egészen rövid volt: ,,Inkább lemondok
életem forró vágyáról és újra béresnek állok 'be, de őseírn hitét el
nem hagyom,"
Soklátogatónaik. bízonyára többet mond az Úr követésében
gyémánttá csiszolódott férfias jellem, mínt a rnűrernekek, amelyeket alkotott. S hogy ma nem sok az ilyen elvhű émber, annak oka
az igénytelenség pusztulásában keresendő, E miatt szolgálják az
emberek az ördögöt, mert nincs türelmük kivárni, hogy őket az
angyalok szelgáljék.
művészí

BÖJT 'II. VASABNAPJAN
Lecke Szent Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz irt I. lev. 4. r.
1-7. v. Testvéreim! 1. Kérünk és intünk titeket az Úr Jézusban,
amint tőlünk tanultátok, miképen kell élnetek és az Isten kedvében
járnotok, úgy éljetek is, hogy az előhaladástok minél nagyobb legyen. 2. Hiszen ismeritek a parancsokat, melyeket nektek adtam az
Úr Jézus által. 3. Az Isten akarata tudniillik ez: a ti megszentelödéstek, hogy megtartóztassátok magatokat a paráznaságtól, 4. míndenitek tu.dja tartani a maga feleségét szentségben és tisztességben.
S. Nem a vágyódás szenvedélyében úgy, mlnt a pogányok, a.kik
nem ismerik az Isten!. 6. És ,senki se károsítsa meg, se meg ne
csalja bármi ügyletben testvérét, mert az Úr bosszút áll mindezekért, amikép régebben megmondottuk nektek és bebizonyitottuk, 7.
mert az Isten nem ,tisztátalanságra hivott meg minket, hanem szentségre, a mi Urunk Krisztus Jézusban.
Ez az Isten akarata . • .

Merész Károly, Burgundia utolsó ura li' 1476), egy nehéz párviadalban elvesztette felszerelésének legértékesebb gyöngyét.: A megtaláló svájci katona legkevésbbé sem sejtve, hogy milyen kincsnek,
a birtokában van, már eldobni készült. Az utolsó pillanatben egyik
társa elkérte tőle, meg is kapta a' "fényes üvegdarabot", s kézről
kézre járva végre a pápa birtokába jutott. A drága kincs értékét
20 millió lirára becsülik és nagy ünnepen a pápa legszebb ékes-'
sége, mert a tiarát díszítették fel vele.
A tisztaság erényével, ezzel a mindennél drágább gyönggyel
ís igen sokszor így vagyunk. Sokan nem ismerik értékét. nem tudják, hogy hirtokosának állandó és rnindenekfelett álló ünnepi dísze.
Elfeledik az Apostol intését, ho.gy háza-sság előtt e kiváló erény
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megőrzése Isten kifejezett akarata, a házassági hűség megtartásának
biztos záloga és az örökkévalóságban Isten látásának feltétele, az·
Isten országában való részesedés jogosítványa. A Szentírás szerínt
az Úr Jézus mennyeí trónja elölt tiszta lelkek állnak és a. Bárányt
ök követik. Ilyen nagy a tisztaság erényének értéke Isten előtt, de
az emberek szemében sem kisebb a becsülete.

*

Husz János követőinek egyrésze Prokop vezérlete alatt 1432ben Naumburg városát megszállotta és le akarta rombolni. A lakósók már-már elpusztultnak hitték otthonukat, de még egy próbát
tették, hogy az ellenség kegy ét megnyerjék. A város gyermekeit
tündöklő fehér ruhába öltöztetve vezették a fővezér elé. Bár Prokop
kérges lelkű katona volt, a sok fehérruhás, ártatlan gyermek látásán elérzékenyedett, határozatát megváUoztatta, katonáit visszaparancsolta, a gyermekek kezébe zöld ágakat adatott és úgy küldte
vissza szüleíkhez,
Ez a Uszta nemzetség hivatása: míndíg a reménynek zöld ágával és a győzelem pálmájával jár, és mint ilyen ismeretes és értékes az embereik előtt. Nota est apud Deum et apud homines
(Bölcs. 4, 7.). Ismeretes és kívánatos. A történelem szava is az,
hogy a nemzetnek a tisztátalan generáció sírásója, ellenben a tiszta
nemzetség egy nép nagyságának biztos záloga; ezért megbecsüthetetlen nemzeti kincs a "casta generatio".

*

Nagyon elszomorodott Abo Abd ill ah , Granada utolsó királya,
mikor a mórok uralma Spanyolországban megtörött. s a legutolsó
csata elvesztése után fővárosa kulcsait kénytelen ~olt átadni Ferdinándnak, maga pedig kevés kísérőjével útnak indult, hogy a havasokon keresztülhatolva a tenger partjáig jusson s Afrikába hajózzék. Mikor a hegycsúcsról utoljára szétnézett s meglátta a2.
Alhambrát, a mórok szemefényét, s meglátta az elveszett gyönyörű
vidéket, látására sirva fakadt. "Most gyermekként sirathatod azt,
feddette édesanyja, aminek megőrzéséhez nem tudtál elég férfi
lenni."
Ennél nagyobb bánata csak annak lehet, aki az Isten és az
emberek előtt a köznek és az egyénnek annyira értékes kincset
férfiasan nem őrizve, elvesztegette.
Evangélium Szerit Máté 17. r. 1-9. v. 1. Az időben Jézus maga
mellé vevé Pétert és Jakabot és Jánost, ennek testvérét és fölvi vé öket külön egy magas hegyre. 2. Es elváltozék színében előt
tük. Es orcája Iénylík vala, mint a nap, ruhái pedig fehérek lőnek,
mint a hó. 3. Es íme, megjelenék nekik Mózes és Illés, beszélgetvén vele. 4. Megsí:ólalván pedig Péter, mondá Jézusnak: Uraml Jó
nekünk itt lennünk; ha akarod, csinálj u-nk ill három sátort, neked
egyel, Mózesnek egyel és Illésnek egyel. 5. Mig ö szól olt, egyszerre
fényes felhő árnyékolá be őket. Es íme, szózat hallatszék a felhő-
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ből, mely mondá: Ez az én igen kedves fiam, kiben nekem kedvem
telt; őt' hallgassátok. 6. Hallván ezt a tanítványok. 'arcukra borultak
és igen megfélemlének. 1. Es hozzájuk méne Jézus és illetvén őket
mondá nekik: -Keljetek fel és ne féljetek. 8. Fölemelvén pedig szemüket, senkit sem láttak, csak egyedül Jézust. 9. Es amint lemenének a hegyről, meghagyá nekik Jézus, mondván: Senkinek se mondjátok e látomást, mig csak az Emberfia halotta.iból föl nem támad.

'6 DekUDk Itt leaDil

Krisztus elhagyta égi méltóságát s egyidőre teljesen hasonló
lett hozzánk, halandó emberekhez. S az Egyház emlékeztet bennünket a táborhegyi jelenetre, ahol újra fölestllen égi méltóságából
annyi, amennyit véges emberi teremtmény a végtelenből megláthat.
Az Egyház azt akarja, hogy megihlessen bennünket Krisztuson a
"splendor Patris". Ne hajhásszuk a földieket, hanem érezzük jól
magunkat az égiekben. Ne csak a földiekhez ragaszkodjunk.
Szent Ágoston beszéli el (Confess 8, 6.), hogy Theodózi'usz
császár (395) Trier városában alattvalóinak kedves napot akart szerezni .és ezért cirkuszi játékokat rendezett. Amíg ő udvarával együtt
a világ szemében/annyira kellemes szórakozásoknak hódolt, az udvari élet kellemetlenségeivel betelt két embere a többit elhagyva
észrevétlenül a szabad természetbe osont, ahol a lélek közelebb
érzi magát Alkotójához és a mindennapi gondok és súrlódások után
felfrissülve az eszményi élet benyomásaira fogékonyabb. S hozzá
még egy erdőbe jutottak, amelynek szépségei még fokozzák a vonzalmat a nemesebb élet után. Amint a német költő énekli:
Der W-aid, das ist mein Gotteshaus,
Und sol l es ewig sein.
Gereinigt tref ich stets heraus.
Ging sün dig ich hinein.!

Egy remete otthonára bukkantak és bementek, hogy megnézzék azt a hajlékot, amelyről annyit hallottak abban a korban, amikor a vi'lág gonoszsága elől oly sokan ott keresték boldogságukat.
Ott találták a remetét fából összerótt feszülete előtt, természetadta
térdeplőjén. a gyepen. S míután megcsodáltak a nagy egyszerűsé
get s köszöntötték a remetét, aki éppen nagy könyvből olvasott,
végighallgatták az olvasást. Éppen Remete Szent Antalnak az élete
volt soron. Az Isten e nagy Szentjének élete és dicsősége vitte a
magányba a remetét is, aki tehetsége szerint iparkodott követni
patrónusának példáját. Mester és tanítvány egyaránt mély benyomást hagytak a Iátogatók lelkében. Az egyik mindjárt helyben így
szólt a másikhoz: "Eltévedtünk az élet útján. Mit nem teszünk mi
J Az erdő számomra Isten háza s legyen is mindíg. Ha
helten lépek be, bűneimtő! meglisztulva jövők ki.
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'bűnnel

ter-

meg a császár kedvéért? MennyH fáradtunk, mennyi megaláztatást
tűrünk el! S az eredményt Az, hogy irígységert keltünk másokban
és azok áskálódásaikkal tönkreteszik azt, amit mi eddigi fáradságos
munkánkkalépítettünk. Én ezentúl itt maradok, itt készítek magamnak hajlékot és 'egyedül Istennek szolgálok." A másik hasonlóképen
cselekedett és három remete, három hajlékban egy szívvel-Iélekkel
dicsérte az Urat.
Amikor az Egyház ·a nagybőjtben bemutatja a Tábor-hegyén
az Úr Jézus dicsőségét, nem más a célja, mint hogy az apostolokhoz, a rernetéhezés látogatóihoz hasonlóan kedvet' ébresszen aziránt, hogya csöndben és elvonultságban az Úr Jézussal együtt le·
gyünk. Hány ember jöhetne így rá arra, hogy eltévedt az élet útján,
mert mindent a világ kedvéért tesz, a helyett, hogy Istennek szolgálna. Csak a mindennapi életszórakozásaí és gondjei közül ki kellene magát szakítania és az Úr Jézus mellé kellene vonulnia, hogy
igazíthasson a téves Irányon, s megváltozva Istennek szolgáljon. De
jó lenne neki!
BÖJT UI. VASABNAPJAN

Latin neve a szentmíse első szava után Oculi. Régen így isnevezték: dominica scrutiniorum, a kivizsgálás vasárnap ja. Ekkor
ugyanis összehívták mindazoket, akik húsvétkor a keresztségre készültek és kihirdették az időt, amikor a hitben való jártasságukat
kellett bemutatniok. Az összejövetelt Rómában, Szent Lőrinc templomában tartották, hogy ez Egyház e legkiválóbb vértanújénak emléke
mutassa a lépés fontosságát, amellyel -a jelöltek Krtsztus követői
közé állnak. Az evangélium és szentlecke ennek megfelelően vannak

megválasztva.
Lecke Szent Pál apostol az efezusiakhoz irt lev. 5. r. l-9. v.
Testvéreim! t. Kövessétek tehát, mint kedvelt gyermekek, az Isten
példáját: 2. s éljetek szeretetben, amikép Krisztus is szerétett mínket,
s odaadta magát érettünk áldozatul, jóillatú áldozatul az Istennek. 3.
Paráznaság és semmiféle tisztátalanság vagy kapzsiság szóba se
jöjjön köztetek. amikép az a szentekhez illik. 4. Hasonlókép ocsmányság sem, 'sem pedig ostoba vagy kétértelmű beszéd, ami illetlen, hanem inkább hálaadás. 5, Mert értsétek és jegyezzétek meg
magatoknak, hogy paráznának vagy tisztátala.nnak, kapzsinak, azaz
a bálvány szolgájának nincs öröksége Krísztus és az Isten országában.
6. Senki se csaljon meg benneteket hívságos beszédekkel; ilyenek
miatt sujtja az Isten haragja a hitetlenség fiait. 7. Ne legyetek tehát
bűneik részesei. 8. Mert valamikor sötétség voltatok ugyan, rnost
azonban világosság vagytok az úrban. úgy éljetek, mint a világosság gyermekei; 9. a világosság gyümölcsei pedig: csupa jóság, az
igazságosság és az igazság.

l2l

Harc a hamis jelszók eDen

1. Egy spanyol államférfi végighallgatta egy egyszerű papnak a
prédikációját, amelyben él,.z embereknek a veszedelmes jelszavakkal.
szemben felmutatott kevés ellenállóképességéról beszélt spanyol
földön, ahol a nép régebben, még a mostaninál is hajlamosabb volt
a szélsőséges megoldésokra. HA veszedelmes jelszó olyan, mínt a
hamis pénz; mindkettőt gonosz ember készíti, s míndkettőnek leghűségesebb terjesztói az elámított jók közül kerülnek ki. S ezekkel
a gyanútlanul elterjesztett veszedelmes jelszókkal meggyökeresedik a szeméremellenes divat, hitel-ét 'veszíti a nép Ijavát célzó kormányzás, elnéptelenedik a templom, kiveszik a gyermekekből a szülők tisztelete és szeretete ... " Az államférfinak annyira megtetszett
a szornorú tényez egyszerű és világos kifejezése, hogy hazamenve
köszönö levelet írt a papnak, azt mondván környezetének, hogy naponkint figyelmeztetni kellene a jó embereket arra a nagy felelős
ségre, amelyet sokszor hallott veszedelmes jelszavak továbbadása,
miatt vesznek magukra.
Sehol sincs akkora veszedelme, a hamis jelszavaknak, mint
vallási téren. Az Egyház ma minden templomban felolvastatja ezt
a szentleckét, amelyben az apostol olyan nyomatékosan mondja:
Senki se csaljon meg benneteket hivságos beszédekkel, azaz veszedelmes jelszavakkaL
2. Ezer olyan veszedelmes jelszó van, amely az Isten törvényének megsértéset kevésbe veszi, s az emberi gyöngeségre. mások
hasonló tetteire 'stb. hivatkozva, akármelyik súlyos bűnt úgy kezeli,
mintha az semmi sem volna. Ez a veszedelmes gondojkodás igen el• terjedt a mai világban. Minden fontos, csak a bún nem az. Találkoztam emberrel, aki nagyon búnak eresztette a fejét, rnert nyomorúságba került és azért bánkódott. Egy másik azért sírt, mert elvesztette gyermekét. Egy harmadik azért veszítette el minden életkedvét,
mert súlyos rágalommal íllették és marcangoita lelkét. Találkoztam
egy kisfiúval, aki azért 'sírt, mert a számtani gyakorlata nem sikerült. Egy kisleány pedig azért volt vigasztalhatatlan, mert a babájának a lába eltörött. És így megy ez tovább. Az emberek szomorkodnak, sírnak és gyötrődnek, s mindíg földi dolgokért, amelyek az
egy szükségeshez viszonyítva sokszor kevesebbet érnek egy gyufaszálnál. Ellenben kevés ember akad, akit a földön elképzelhető legnagyobb baj, a bűn bántana vagyaggasztaná, hogy amiatt -nincs
öröksége Krisztussal az Isten országában. Pedig ez a legnagyobb
veszteség. S ha az apostol szerint jó megismerni minden szentekkel
Krísztusnak minden tudományt felülmúló szeretetét, annak 'Szélességét, magasságát és mélységét: nem kevésbbé szükséges elJentétének,
a bűnnek rnéreteít ismerni. Azért méltán kérdi a Szentírás, hogy mít
nesznál minden 'nyereség, ha bűnnel van összekötve! S mit használ
minden élvezet, ha bűnnel van összekötve! Mit használ minden szó-

122

rakozés, ha bűnnel van összekötve. Semmit, ellenben Isten haragja
van miatta kilátásba helyezve.
3. Néró mikor még ifjú voll, szerencsejátékon elvesztett egy
nagy összeget. Lehetett vagy egy rnillió korona érték. Édesanyja,
Agrippina, hogy jobban érzékeltesse vele az összeg nagyságát, az
elveszített szeszterciuszok számának megfelelő összeget tett az asztalra, fia kezét a sok pénzre egészen rátette, hogy érezze tömegét
és értékét. s úgy magyarázta meg neki az elvesztett érték nagyságát..
S ez a durva gyermek, aki nem szekott egyhamar megindulni, most
nagyon búsult és azon kezdett elmélkedni, hogy menn yivel szegényebb lett.
Ha minden bűnös ember azonnal észrevenné, hogy bűne már
csak a földi vonatkozásban is milyen nagy veszteséget jelent számára, bizonyára kevesebb volna a bűn. Ha pedig még azt is tudnák,
hogya legnagyobb természetfeletti veszteség a földi veszteségek
semmiféle megsokszorozásával sem szemlelhető. megsiratnák veszteségüket és szegénységüket!
A bűnnek legnagyobb következménye u. i. Krisztus örökségének elvesztése.
Lisimachus, Nagy Sándor vezére és utóda (t 281) igen szornjas
lett egy csatában, amelyből már-már győztesen került ki. Vizet kért
és kapott, amelyet nagy élvezettel fogyasztott el. De míkorra befejezte a víz elfogyasztását, akkora hírül vitték neki, hogy a csata
szerencséje megfordult. Haragosan eldobta a poharat és így szólt: En
szerencsétlen! Ilyen hitványségért eldobtam a koronát, amelyet a
győzelemmel megérdemeltem volna.
Ó, ha rninden bűnös előbb gondolná meg, hogy a bűn elkövetésével a győzelem koronáját, Krisztus örökségét veli el magától.
kevesebb volna a bűn és nem volna megátalkodott bűnös! Telve
volna aföld a világosság gyermekeivel, akiknek tette csupa jóság,
igazságosság és igazság.
Evangélium Szent Lukács 11. r. 14--28. v. Az időben 14. Jézus
ördögöt űze ki, rnely néma vala. Mikor pedig kiment az ördög, megszólala a néma: és csodálkozának a seregek. 15, Némelyek pedig,
közülük mondák: Belzebub, az ördögök fejedelme által üzi ki az
ördögöket. 16.- Mások meg kisértvén, égi jelt kérének tőle. 17. Ö pedig látván gondolataikat mondá nekik: Minden magában meghasonlott" ország elpusztul és ház.házra omlik. 18. Ha tehát a sátán magával meghasonlott, miképen állhat fenn az ő országa? mert azt
mondjátok, hogy Belzebub által űzörn ki az ördögöket 19. Ha pedig
én Belzebub állal üzöm ki az ördögöket, a ti riaitok ki által üzi ki?
Azért ők lesznek a ti bíréitok. 20. Ha meg én Isten ujjával üzöm ki
az ördögöket, bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. 21.
Midőn az erős fegyveresen őrzi udvarát, békében van a tulajdona. 22.
De mikor nálánál erősebb jövén, legyőzi őt, minden fegyverzetét elveszti. melyben bízott," és elosztja prédáját. 23. Aki nincs velem,
ellenem vagyon, és aki nem gyüjt velem, szétszór. 24. Mikor a tisz-'
tátalan lélek kimegyen az emberből, vizetlen helyeken jár, nyugal,,
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mat keresvén; de nem találván, így szól: Vissza.térek házamba,
ahonnét kijöttem. 25. Es odamenvén, kisöpörve találja azt és fölékesítve. 26. Akkor elmegyen és magához veszen hét más lelket, magánál gonoszabbakat és bemenvén, olt laknak; és azon ember utóbbi
állapota rosszabb leszen az előbbinél. 27. Lőn pedig, mikor ezeket
mondotta, fölemelvén szavát egy asszony a seregből, mondá neki:
Boldog '! rnéh, mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptáL 28. O pedig mondá: Sőt inkább boldogok, kik az Isten igéjét
hallgatják és megőrzik.

A kél legelszántabb lábOl

"Még sohasem állott egymással szemben két elszántabb. elkeseredettebb tábor!
kiált fel egy angol történetíró, miután
felvonultatja L Ferenc francia és V. Kérohy spanyol király összeütközésre készülő seregeit. - Két ellenséges tábor katonái még 'Sohasem indultak egymás ellen ekkora eLlenszenvvel, haraggal és a harci
vitézséget a legmagasabb fokig szító szenvedélytől feltüzelten!"
Az angol történetíró, aki itt beszél, nem gondolt a mai evan~élium állandó és sokkal elkeseredettebb harcban álló két táborára,
az úr Jézus és a gonoszlélek katonáira.

*

A küzdelemnek ütközőpontja az ember, akit az ördög testestül-lelkestül bírni kíván, s az úr Jézus szabadnak akarja; s mintegyelőjátéka a küzdelemnek a néma meggyógyítása.
Ordögöt üze kí és az néma vala. A Szentírás az ördögöt némának nevezi, mert az embert némává tette. Mt. 12, 22. szerint vak
is volt. Az ördög u. í. úgy uralkodik a megszállotton, hogy szerveit
használja vagy rriegbénítja és az így előállott tulajdonságok a
gonoszlélek saját jaiként szerepelnek.
A meggyó&yítás a szemlelőket különféle állásfoglalásra bírja.
A seregek csodálkoznak, sőt azt a gondolatot is Ielvetik, hogy Dávid
fia, a Messiás jelent meg. (Mt. 12, 23.) Viszont a gonoszlélek harcosai, a farizeusok a keletkező hit csíráin átgázolnak, Jézust a BelzebubbaP való szövetségről vádolják és a rendkívüli eseményt annak
tulajdonítják. Amivel a megnyugodni képtelen lelkületnek a meglévö
bizonyíték sohasem elég, sok farizeus új jelet, valami olyan csodálatos égi tüneményt kíván, amellyel az ószövetségi prófétákMózes, Sámuel. Illés - bizonyították küldetésüket. (Józs. 10, l;
1 Kir. 12, 16; 3 Kir. 18, 96.; 4 Kir. t. 10-12.)
Az Udvözítő a jelet kéröknek nem felel, de annál határozottabban utasítja vissza a Belzebubbal való mesterkedést. Belzebubbal
csak ember űz ki ördögöt és akkor az orvosság rosszabb, mint a gyógyítandó baj. Az ember, ha szomorkodik, sokat iszik és alkoholista
I Belzebub
Krísztus idejében a legfőbb gonosz szellem neve;
baal-ur, zebub - légy, belzebub - légyisten. A filiszteus akkaroniak igy
hívták a napistent. (4 Kir. 1, 16.) A zsidók a filiszteusok iránt való megvetésból a gonoszlelkek fejedelmét nevezték Belzebubnak.
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lesz. Ha unatkozik, sokat jár társaságba és Léha lesz. Ha idegesnek
mondják, könnyen enged a tisztátalanság kísértéseinek. Ha fáradékony, elhagyja fontosabb kötelességeit. Az Udvözitőnek ellenben
minden bajra isteni mindenhatóság az orvossága. Az erre adott feleletében egy elvi kijelentés, meg egy argumentum ad hominem van.
Az elsőnek az értelme ez: Belzebub a gonosz szellemek fejedelme. Ha
a gonoszlélek az ő segítségével üzetik ki, akkor él. gonosz szellemek
birodalmának vége, rnínt ahogy a magával meghasonlott ország is
elpusztul és benne ház-házra omlik. Az argumentum ad hominem felveti a 'kérdést: ". .-. a ti fiaitok (a zsidó ördögüzők) színtén a gonoszlélekkel szövetkezve űznek ördögöt?"
.
Erre a kényes kérdésre a farizeusok természetesen nem tudtak felelni, mert a néptől féltek; s azok meggyőződésük szerint is
Isten segítségévelműködtek.
Az egyik tábornak vezére a gonoszlélek, az erős fegyveres.
Az erős vagy teljes fegyverzet magában foglalta védelemre a pajzsot, a sisakot, a mellvértet, a lábvédöt, támadásra pedig a kardot és
a dárdát. A gonoszlelkek fejedelme ilyen vértezettel zavartalanul
őrizte az Úr Jézus eljövetele előtt az egész emberiséget, birtokát,
aminek a legjelentősebb része a ház, s a benne lakó birtokos miatt, •
annak az őrségre Legjobban rászoruló része az udvar.
o
Az .erős azonban csak addig korlátlan úr, amíg a nála erősebb
ineg nem jelenik. A gonosz fejedelemnél sokkal erősebb az Úr Jézus,
aki bátran felveszi vele a harcot, s az ellene való küzdelemre mindenkit meghív. Igy az egész élet, sőt az egész emberi.., történelem
két nagy küzdőtérnek tetszik, amelyen egymással szemben két zászló
varr letűzve. Ai egyik a Krisztus Király zászlója, a kereszt. Vele
szemben áll a bűnnek, a léha élet királyának, a gonoszlelkek fejedelmének zászlója. Az Úr Jézus, mínt királyunk, akinek a keresztség
és a bérmálás révén el vagyunk véglegesen kötelezve, kimondja a
hívó szót, hogy tömörüljünk zászlója alá. E hívó szó után semleges
senki nem maradhat. Vagy mellette vagy ellene mindenkinek állást
kell foglalnia, s mivel az a gyakorlatban is meglátszik, mindenkí
vagy az Udvözítővel együtt gyüjt vagy ellene szétszór.
Aki az Udvözítővel gyüjt, győzelemre és koronára csak állhatatos kitartás mellett tarthat számot. A hallgatóknak a hozzá való
csatlakozását sürgető 24-28. versek értelme a következő: Ha a nép
tőlem távol marad, a gonoszlélek támadásainak kitéve, sorsa sz 0.morú lesz. Úgy jár, mint az az ember, akinek a meggyógyítását
előbb mondta el az evangélista. Ha az a gonoszlélek visszatérését
meg nem akadályozza, sőt azáltal, hogy levitikus tisztasággal és az
ördög számára való felékesítéssel megelégszik, azt visszahívja, sorsa
meg van pecsételve. A gonoszlélek örömmel otthagyja a vizetlen
helyet (= a pusztát, a zsidók szerint a gonoszlélek tanyáját. Tób.
8, 3; Bar. 4, 35; Titk. Jel. 18, 2.) és felkeresi az előbbi embert. Azt
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találja, hogy (lelkéből -az erények) ki· vantnak) seperue és (legnagyobb örömére mindenféle bünnel) fel van ékesítve. Nem csoda.
hogy magához vesz még 7 (a zsidóknál szent és határozatlan szám;
iJt' = sok) nálánál ís gonoszabb lelket. és a házat. Illetve az egész
birtokot. állandóan megszállva tartja.

*

Az Udvözítő eddig csak a szavaira megjegy;zéseket tevő farizeusokhoz beszélt. Akik csodájában hittek. azoknak semmit sem
szólt. Mikor azonban a végén közülük valaki megszólal és elragadtatásában nágy dícséretet mond any jára, hogy ilyen gyermeknek
adott életet. nekik is felel: Boldog az anya, aki nekem életet adott.
de még boldogabb az, aki szavaimat tettben váltja ki.
.
BÖJT IV. VASABNAPJAN

Régi latin nevén dominica rosae az aranyrózsa miatt, amelyet
a pápa e vasárnapon szentel meg. hogy később valamelyik fejedelem
feleségének adja ajándékba. A dominica quinque panum nevet az
evangélium magyarázza. Legismertebb és legtalálóbb neve a dominica Laetare, a szentrnise kezdőszava után. A szeritleckének vezető
gondolata az, hogy az ószövetséget a test szerint való származás
teszi, az újszövetségnek azonban a szabadság a jellemzéke.
Lecke Szent Pál apostol a galatákhoz írt lev. 4. r. 22-31. v.
Testvéreim! 22. Irva vagyon. hogy Ábrahámnak két fia volt, egyik
a szolgálótól, másik a szabad asszonytól. 23. De az. aki a szolgálótól volt. lest szerint született, ki pedig a szabad asszonytól. az ígéret folytán. 24. Melyek. példaképen mondattak: mert ezek a két szö"vetség; éspedig az egyik Sina-hegyén adatott. mely szolgaságra szült,
s ez az Agár; 25. Sina ugyanis hegy Arábiában. mely megfelel a
mostani Jeruzsálemnek. és szolgál fiaival együtt. 26. Ama fensó
Jeruzsálem pedig szabad. mely a mi anyánk. 27. Mert írva vagyon:
Viga.dj, magtalan I ki nem szülsz, ujjongj és kiálts, ki nem vajúdol,
"mert több a fia az elhagyottnak, miut annak, akinek férje van. 28.
Mi pedig. testvérek, miként Izsák, az igéret fiai vagyunk. 29. De valamint akkor az, aki test-eszerint született, üldözte a lélek szeNll.!
valót, úgy van most is. 30. De mit mond az Irás? Ozd el a szolgálót
és fiát. mert a szolgáló fia nem fog örökölni a szabad asszony fiával. 31. Tehát. testvérek.vnern a szolgálónak vagyunk fiai, hanem a
szabad asszonynak. mely szabadsággal Krisztus szabadított meg
minket.

A szabad és a rabszolga

Hogy nem az ószövetségnek vagy éppen a természet romlott
állapotának törvénye alatt nyögünk. az az úr Jézus érdeme. Igy
lettünk birtokosai annak a szabadságnak. ameliyel Krísztus szabaditott meg minket.

*
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1. Ember szabadsága. Appius Claudius decemvir bírni szerette
volna Verginíus centurio lányát, Verginiát, s azért felbiztatta egyik
kliensét. hogya törvényszék. előtt, eskü alatt vallja, hogy Verginia
az ő rabszolganő je' és akkor a törvény Iátsaata szerínt ískénytelen
lesz szolgálatában maradni. Az ítélkezés helye a Forum Romanum és
a bíró maga Appius Claudius volt. Az ügy úgy végződött, ahogy a
két cinkos kitervelte, és Claudius az egész nép jelenlétében azt parancsolta a liktornak, hogy Verginiát a törvény erejénél fogva házába vigye. Erre Verginius annak minden reményétől megfosztottan,
hogy lányát szabadnak tudja, azt kérte a bírótól, hogy tőle még
utoljára elbúcsúzhassék. Miután e~ megengedtetett neki. a közelben
levő taberna felé tett vele néhány lépést. Majd hirtelen felkapott a
mészáros tökéjéről egy éles kést és azt a leányábá döfve így kiált
fel: "Kedves leányom, ez az egyetlen rnód, hogy téged a becstelenségtől megszabaditsalak!"
Ennek a megrázó történetnek a főhőse Verginíus, az atya, aki
lányát a maga módja szerínt, ahogy embertől telik, a rá váró gyalázattól ak-arja megszabadítaní. Nem tudja 'elviselni a patrícius gőgje,
hogy az ő lánya ellenségének prédája legyen. Tetténqk egyetlen
indítéka: "Mit mond a világ!?"

*

2. Krisztus szabadsága. A 'Szabadság, amellyel Krisztus váltott
meg bennünket, az az állapot, amelyben kíki maga érzi s-bűnből való
mentességnek minden kincsnél, az életnél is nagyobb értékét. Itt
minden elhatározásnak az az indítéka, hogy mit mond az Úr Jézus,
segítsége pedig hősiességre nevelő kegyelme.
'
A világháború borzalmaiban örmény menekültek jutottak a
pápa castelgandolíóí nyaralójába. Vezetőjük, az agg trapezunti püspök mondta el a szerencsétlen örmények szenvedéstörténetének ezt
az epizódját: Arab és török csapatok a kisázsiai Brzerum mellett
összeterelték egy község összes leénya.t és asszonyait és felhajtották őket Kemakh fennsíkjára, amely irtózatos szakadékban végződik
és 'szédületes mélységében a hegye.kről lezuhanó vízáradat háznagyságú sziklákat görget.
- Válasszatok! Vagy háremeinkbe mentek vagy a mélységbe
taszítunk benneteket, hangzott a megrémült asszonyok felé a vezérnek szava. Lent a mélységben a zuhatag moraja hallatszik, a bandíták ajkán a megellégedés mosolya látszik. S a tömegből kilép egy
életerős, -nemes tartású, fiatal leány. Szemében az elszántság tüze
ég. Lelke előtt az Úr Jézus áll. Csengő hangon a keresztvetés szavait.
kezdi mondani, s. a kereszt jélével megjelölvén homlokát, egyetlen
szökéssel a feneketlen mélységbe veti magát. Míkorra a banditák
az ámulatból magukhoz, térve körülnéztek, egyetlen nő sem volt a
fennsíkon. Az erkölcsi bukás helyett valamennyien önakaratból a
szdlkadék mélységeít vélasztették.
'
Leovigild, gót király, a kereszténységet megrontó ariánizmus
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fanatikus terjesztője észrevette, hogy fia és majdan trónjának örököse, mindjobban távolodik az eretnekségtől s a katolikusok vezető
embereivel tart. Meg akarta törni makacsságát és a sevillai sötét
toronyba záratta. Húsvét felé az apában felébredt a nemesebb érzés, hogy fiát szeretnJé szabadnak látni, de viszont az eretnekség
védelméről sem akart letenni és húsvét napján egy eretnek püspököt
küldött 'hozzá az üzenettel. hogy szabadsága biztositva van, ha a
rendelkezésére bocsátott püspök kezéből veszi az Oltáriszentséget.
Hermenegild azonban törhetetlen hüséggel megőrizte a katolikus
hitet. "Menjen vissza és adja tudtára atyámnak, - szólt a püspökhöz - hogy koronájáról és szabadságomról lemondok, ha azokat
csak bűnnel szerezhetem meg." Ez a bátor felelet a gyermeknek
fejébe kerűlt. Az Egyház őt vértanúi közt tiszteli.
Evangélium Szent János 6. r. 1-15. v. Az időben 1. Jézus a
galileai. vagyis tibertási tengeren túlra méne. 2.' És nagy sokaság
követé őt, mert lállák a jeleket, melyeket a betegeken cselekszik
vala. 3. Fölméne tehát Jézus a hegyre és leüle ottan tanítványaival.
4. Közel vala pedig a húsvét. a zsidók ünnepe. 5, Fölemelvén tehát
szemét Jézus, és látván, hogy nagy sokaság gyül hozzája, mondá
Fülöpnek: Honnét veszünk kenyeret, hogy ezek egyenek? 6. Ezt pedig azért mondá, hogy öt próbára tegye, mert ö maga tudta.r mít
akart cselekedni. 7. Felelé neki Fülöp: Kétszáz dénár árú kenyér sem
elég nekik, hogy mindegyiknek csak valami kevés jusson. 8. Mondá
neki egyik tanilványai közül, András, Simon Péternek testvére: 9.
Van itt egy fiú, kinek öt árpakenyere van és két hala; de mi ez
ennyinek? 10. Jézus erre mondá: Telepítsétek le az embereket. Ama:helyen pedig sok fü vala. Letelepedének tehát a férfiak, számszerint
mintegy ötezren. ll. Jézus pedig vevé a kenyereket és hálát
adván, elosztá a letelepülteknek; hasonlóképen a halakból ís adott,
amennyit a.kartak. 12. M.iután jóllaktak, mondá tanítványainak: Szedjétek' föl a megmaradt hulladékokat, hogy el ne vesszenek. 13.
Osszeszedék tehát és tízenkét kosarat töltének meg az öl árpakenyér hulladékaiból, melyek megm:uadtak az étkezök után. 1~. Az
ernberek pedig látván a jelt, melyet Jézus cselekedett, mondák, hogy·
ez bizonnyal az a próféta; ki e világra jövendó. 15. Azért észrevevén
Jézus, hogy 'készülnek jönni és megraga.dní öt, hogy királlyá tegyék,
ismét a hegyre meneküle maga egyedül.
A "lelkek királya

Mikor II. Károly román király négyévi száműzetés után hazakerült és gyermekétől az uralmat átvette, ennek a trónváltozást azzal iparkodtak rnegkönnyíteni, hogy szereztek számára két fekete
tengeri nyulat. Mihály főherceg igen megörült az ajándéknak és
semmi jeiét sem mutatta a trónvesztés fölött való szomorkodásának.
Amennyire kevés a becse az uralkodásnak a kiskoní gyermek előtt.
éppen annyira csökken értéke a Krisztusban való nagykorúság, a
lelki érettség szemében, ahol más, jelentősebb értéket mentesítenek
a hozzá való kötöttségtől.
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·
Krisztina svéd ki-rálynő, a protestáns Gusztáv Adolf. svéd király leánya, mikor a korona birtokába: jutott, egy világ csodálkozésára kimondta a határozott szót: Non mi bisogna, non mí basta, a
királyságra nincs szükségem, mert vele be nem érem, s letéve a
királyi koronát ketolikussá lett, elment Rómába (1654), hogy lelki
életét élve, saját lelkének minden politikától független ura lehes-.
sen, illetve a bennünket megviÍHó úr Jézus legyen teljesen az úr
felette. Az Udvözitó sem vágyódik arra a királyságra, amelyet a. jóltartott zsidók akartak neki juttatni. Tervüket észrevéve. a hegyre
futa maga egyedül. Földi királyságra nem pályázott, azzal be nem
érte, de annál jobban kívánta Isten országának királyságát. Annál
jobban pályázott korlátlan királyságra és uralomra a lelkek fel~tt_
akik~t a gonosztól megváltott.
Amikor a kenyeret megszaporitotta, e királyság megal;>T"\ít'Í~"'
nak előmunkálatait végzi. Mikor az Oltáriszentséget szerev-e snnek a lelki kírályságnak legjelentősebb erősségéről, tközp~n"A-_.,
gondoskodott. S amikor az Egyh'áz ma ennek az evangéliumna' ",-1
helyet, felhívja figyelmünk et az Oltáriszentségre mint lelki t'Í"'?lékra, amelyet éppen ebben az időben minden katolikusnak maoához
kell venníe. Figyelmeztet az Oltáriszentségre, amely állendóan o't
van a tabemákulumban, az úr Jézus lakóházában. S végül figy olme7.tet az Oltáriszentségre, mely a nagyhét utolsó napjaiban a tabernákulumból kivonul és láthatóbban foglal helyet- a trónuson és rnint a
lelkek királya, akkor várja leginkább alattvalóinak hódolatát.
A latin egyház .mélységes hitű középkorának nagy dícsőséce
hogy az Oltáriszentség tisztelete nem rnerült ki a szentmise elvéozésében, s nemcsak az átváltozás pillanatában borult le előttr- <1';\'
zatosan, hanem a szentmisén és szentáldozáson kívül ís eleven AL
tető valóságnak tartotta meg. S nagy jelentőségében mutatja a7. úr
Jézus szavait: Jöjjetek hozzám mindannyian, ak-ik fáradoztok és terhelve vagytok és ,én megenyhítelek benneteket. A buzgó közénkor
nemcsak dómokat és szentségházakat épített az Oltáriszentségnek,
hanem a lelkekbe is belevitte az imádás gondoletát. s az éle! terheinek elvisel·ésére az Udvözítő állandó jelenlétének átgondolásáb61
engedett erőt me.rlteni, amire ma nem kevesebb szükségünk van
mínt a középkorban volt. Ma, amidőn egész társadalmunk, anny' t
kínlódik a modern ember elvilágiasodása miatt, amikor olyan kevés az igazságnak és az elveknek való hódolni tudás, amikor olyan
kevés a tisztelet od gyermekek és szülők, vagy házastársak közott.
olyan kevés a hódolás az elvek előtt: nagy szükség van a lelkek
királya előtt való hódolásra és a tőle vett erőre. Aki nem sajnálja
idejét és nadrágját és térdet hajt az Oltáriszentség előtt, aki imakönyvéből elmond ~ szentsírnál néhány szentséglátogatásí imát, az
bízhatik magában, hogy lesz benne elég erő és misztikum és mélység
s mindig együtthangzik lelke az eszményiség hangjaival. S nekünk
9

W.Uer: Napsu~arak
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magyaroknak nagyon is kell a több mísztikus érzék! Kell, hogy több
áhítattal tudjunk megállni egy szántóföld előtt. Kell. hogy több mísztikus érzéssel tudjunk szemlélni egy búzakalészt. Mélyebb áhítatnak kell bennünket áthatnia, mjkor végignézzük a virágos rétet
vagy letekintünk a Rigi tetejéről. Több misztikus érzék kell belénk,
mikor mások nagy fájdalmáról hallunk vagy. örömét vesszük tudomásul vagy amikor egy költeményt olvasunk vagy egy zenei vagy
szobrász i alkotást nézünk. De nincs' bennünk elég misztikus érzés.
amig hódolattal nem tudunk letérdeini lelkünk királya előtt az Oltáriszentségben. akinek nagy szeretetéért és jóságáért imádás jár.

*

Az orleans-i katedrális szentséghéza előtt 1848-ban minden délután két és három óra közott egy katona jelent meg és a legmélyebb
áhitattal imádkozott. Egy napon ugyanabban az időben a plébános
katona-vendégének a székesegyház értékeit mutogatta, s a szeritségház felé közeledve megpillantotta a már ott lévő katonát.
- S nem kis ékessége székesegyházunknak ez a hűséges katona, aki egyetlen nap sem marad távol a szentségházától.
A kapitány óhajtotta tudni, hogy a katona miért megy oda
mindennap, s kérte a plébánost, hogy egy pár szóra hívja őt a sekrestyébe.
- Monsieur le capitain. mondotta a katona, a hadseregnél minden magasabb rangú lisztnek állandóan rendelkezésére áll 'egy
katona, aki parancsát lesi. Magam is ilyen katona vagyok. A vezérek vezére és fejedelmek fejedelme valamennyinél jobban megérdemli, hogy hódolattal legyünk iránta. Naponkínt ebben az időben
szabad vagyok, szivesen töltöm szabadságomat a királyok királyának szolgáletéban és udvarlásában.
BÖJT V. VASABNAPJAN
A szentmíse kezdő szavai után Judica-vasárnap. Latinul
dominicapassionis, mert a liturgia e naptól kezdve mindíg közelebb

visz bennünket a Kálvária drámájához. A szentlecke felhivja figyelmünket Jézus vérére mint a meg váltás nélkülözhetetlen árára, szemben az ószövetségi áldozatok tehetetlenségével. Az evangélium
pedig bemutatja a zsidók elkeseredett haragját az Udvözítővel szemben. amely elől menekülníe kellett. A főoltárképet és a feszületeket ennek jeléül vonták be régen fekete lepellel (fekete-vasárnap);
ma a lepel szine a bűnbánat violeszme.
Lecke Szent Pál apostol zsid. írt lev. 9, 11-14. v. Testvérek!
l I. Krisztus mint a jövendó javak főpapja jelenvén meg, a nagyobb
és tökéletesebb, nem kézzel készített, azaz nem e világból való
sátoron át, IZ, nem is a bakok vagy borjak vére által, hanem a saját vére által ment be egyszersmindenkorra a szentélybe örök váltságot szerezvén. 13. Mert ha a bakok és bikák vére és az üszőnek
elhintett hamva a fertózötteket megszenleli a test meg tisztulására. 14.
mennyivel inkább fogja Krisztus vére, ki a Szentlélek által önmagát
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hozta áldozatul szeplőtelenül Istennek, meglisztitani lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljunk!
A legm6rgesebb folt 6s elleuszere

Egy hires vegyész a papírkészítésről tartott előadásában azt
mondotta, hogya vastartalmú színek általában sok vesződséget
okoznak a papiranyag előkészítésében, de a legtöbb fáradság a
skarlátvöröasel van, Ennek a színnek tökéletes tisztítószerét a tudomány még eddig nem tudta felfedezni. "Nézzék ezt a vörös rongy ocskát. Éppen most mártottam a tisztító oldatba. Valamivel halványabb lett, de' még egészen vörös. Ha addig tartanám az oldatban,
amíg színét teljesen elveszíténé, addigra szövete is teljesen szétmállana és semmiféle gyártásra sem lenne alkalmas. Ezért a vörös
rongyokból csak ítatóst készítünk."
A nagy bűnről beszélve lzaiás próféta nem azt mondja, hogy
az kék, zöld vagy fekete, hanem skarlát- és karrnazsinszinű. Nem
azt mondja, hogy azok akkor is elveszítik színüket, na kékek, mínt
az Indigó, ha zöldek, mint a fű és feketék, rnint a koromsötét éjtszaka, hanem így szólt: "Ha bűnötök olyan, mint a skárlát, fehérre
moslak és lesztek, mint a hó. És ha olyan, mint a karmazsin, lesztek,
mint a tiszta gyapot." (Iz. l, 18.)
Csodálatos bölcseség, hogy Isten lelke a nagy bűnre hasonlatui éppen azt a színt választotta, amelyet a legmodernebb vegy.észet 'sem tud fehérre mosni vagy festeni. Imádandó szerétet kell
hozzá, hogy megnyerjék orvosszerüket azok a bűnök, amelyek vörösek, mint a skarlát vagy karmazsin, s amelyeket egyedül Jézus Krísztus vére mos egészen fehérre. S megdöbbentő nemtörődömség,
amely ekkora szeretetet nem méltányol, azt igénybe nem veszi vagy
azzal méltatlanul visszaél. Perpende, qui tale pro nobis dedit
prelium, qualem pro nobis sil exocturus usuram? - figyelmeztet
Szent Agoston. Gondold meg, hogy milyen kamatot követel majd
tőlünk az, aki értünk ilyen nagy értéket adott! kérdi Szent
Agoston.
Evangélium Szent János 8. r. 46--59. v. Az időben mondá
Jézus a zsidók seregének: 46..Ki vádolhet engem közületek bűnről?
Ha igazságot mondok nektek, miért nem hisztek nekem? 47. Aki
Istentől van, Isten igéit hallgatja; ti azért nem hallgatjátok, mert az
Istentől nem vagytok. 48. Felelék azért a zsidók és mondák neki:
Nemde jól mondjuk mi, hogy szamaritánus vagy és ördögöd .van?
49. Felelé Jézus: Énnekem ördögöm nincsen, hanem tisztelem Atyámat és ti gyalázattal illettek engem. 50. En azonban nem keresem
a magam dicsőségét; van, aki keresi és megitéli. 51. Bizony, bizony
mondom nektek: Aki az én beszédemet megtartja, !halált nem lát
mindörökké. 52. Meadák erre a zsidók: Most ismertük meg, hogy
ördögöd van. Ábrahám meghalt, a próféták is, és te azt mondod:
Ha valaki az én beszédemet meg tartja, nem ízleli meg a halált mindörökké. 53. Avagy tán nagyobb vagy Ábrahám atyánknál. ki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat? 54. Felelé
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Jézus: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi; az én
Atyám az, aki dicsőít engem, kiről ti azt mondjátok, hogy Istenetek. 55. De ti nem ismeritek őt, én pedig ismerem; és ha azt rnondom, hogy nem Ismerern. hozzátok hasonló hazug leszek; ámde ismerern őt és beszédét \megtartom. 56. Ábrahám, a ti atyátok, örömmel kivánta látni az én napomat; látta és .örvendezett. 57. Mondák
azért a zsidók neki: Még ötven esztendős sem vagy és Ábrahámot
látta.d? 58. Mondá nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. 59, Köveket ragadának azért, hogy
rája hajítsák: Jézus pedig elrejtőzék és kimén,e a templomból.
'

Kl vádolhat

abűnröl?

, 1. lstel! szava, a lelkiismeret. Arab fejedelemről beszéli a
monda, hogy egy varázslótól a föld legértékesebb gyűrűjét kapta
ajándékba. Egész gazdagsággal felérő értékét nem a gyémántok és
rubinok és" gyöngyök tették, hanem az a titokzatos tulajdonsága
adta, hogya viselőjének ujját mindannyiszor összeszorít-otta, vala, hányszor, tervei és gondolatai nem feleltek meg az Úristen törvényeinek. A hirtelen fájdalom félreérthetetlenül figyelmeztette a tulajdonost arra, hogy amit tenni készül vagy gondol, az rossz, s lelke
m.ndig sértetlen maradhatott.
Nekünk az Úristen a nossz ellen még pompásabban működő
müszert adott, ez a lelkiismeret, amely minden alkalommal hűsége
sen int bennünket, hogy gondolataink és terveink megfelelnek-e az
Isten akaratának és igy megvan a mód arra, hogy legalább -minden
súlyos bűntől mentesen s mégis kellő alázattal ajkunkra vegyük
az Udvözítő kérdését: Ki fedd meg engem a bűnről?
Ugyanezt a kérdést meri feltenni a bonvivant, aki a bűnnek
súlyos voltát nem érzi, s eszeágában sincs elrejtőzni tettei miatt.
Nem talál magában bűnt, mert azt csak érdekes élménynek tartja,
amit multával legföljebb feledni kell. Sőt a maga megnyugtatására
az úrral szemben is hajlandó ugyanazt a kérdést feltenni: Ki fedd
meg engem a bűnről, ki ítél meg engem a bűn miatt, míkor testem,
visz a 'bűnre' és győzi le jobbra termett lelkemet?
2. Vádol maga Is/en személyesen, akit nem lehet olyan hamar
elnémitani és kijátszani, mint az embereket. Az arabok hite szerint
az ember halálakor megjelenik az ellenőfzésével egész életében
megbízott angyal 'és felveszi jótetteiről a jegyzőkönyvet. Megjelenik
a gonoszlélek küldötte is, hogv ebkészltse gonoszságainak jegyzékét.
Ezek alapján hangzik el ca bírói ítéle·t. Egy alkalommal a halott fellázadt a büntető-ítélet ellen. "Engem jogtalanul ér a büntetés, mondta a lélek - rnert 'én önmagamtól szeplőtelen voltam, mint a
frissen hullott 'hó. Bűn elkövetésére önmagamtól képtelen lettem
volna. Ha tehát valakit bűntetni akarsz, - mondta a büntető angyalnak - büntesd a testet." Az azonban még kevésbbé akart hallani a kárhozatról. "Engem igazságtalanul ér a büntetés. En önmagamtól minden mozdulatraképtelen tömeg vagyok. Ha valakit büntetés érhet, az a lélek." A büntető angyal szomorúan vísszament
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Allahhoz és elmondta 'neki az ellenkezést. "Küldjiétek elém a halottat". - adta ki Allah a rendeletet. Csakhamar ott termett .előtte test
éi) lélek és miután mindegyik újból előadta védelmét. Allah elmondta nekik, hogy egy gyönyörű kert őrizetét gazdája két emberre
bízta. Az egyik önmagával teljesen tehetetlen, béna volt, a hatalmas testű másik ember semmit sem látott. A gazda azért állított két
őrt, hogy ne .unatkozzanak. bénát és vakot választott, hogy egyik
a másik nélkül a kert drága gyümölcseiben kárt ne tegyen. Egyszer
azonban a gyümölcsben mégis nagy kár esett, s a gazda hiába vallatta az őröket: azok nem akartak tudni sem a gyümölcsről. sem a
tolvajokról. "Én ugyan látom a gyümölcsöt, - mondta a héna de egy lépést-sem tudok érte tenni." "Én le tudnám szakítani a
gyümölcsöt, - ' mondotta a vak - de nem látom, hogy hol van."
'Még sokat beszéltek így mindketten, de akkor a . gazda a vakkal
felvetette a bénát, odaparancsolta őket a fa alá és a vakkal szakíttatott a gyümölcsből. "Látjátok - mondta nekik a végén a gazdaígy veszett el a gyümölcs. Külön-külön képtelenek voltatok a
lopásra, de egyesült erővel el tudtátok követni. Láttam v aik, mikor
te a bénát hátadra vetted és ő kormányzott téged. hogy merie vannak a legszebb gyümölcsök.' Láttam, mikor a fa alatt megálltál vele
és ő szedte a gyümölcsöt. Mindketten bűnösök vagytok, mindketten bűnhődni fogtok." Erre Allah a testre -és lélekre' egyaránt kimérte a megérdemelt büntetést.
VlBAGVASABNAPON

A mai vasárnap liturgiája kedves 'miszt íkával van tele. A
barkaszentelés szentleckéje bemutatja EUm forrásai és pálmái rnellett az Egyiptomból kivonuló zsidókat, akikben a régi keresztények
a világgal szakitö hivőket látták. Elim forrásvize a keresztség,
amellyel a szakítás megtörténik. A forrás 12-€'s száma a 12 apostolra
vagy a' 12 hitágazatra ernlékeztet. Az. evangélium pálmái körül az
elégedetlen zsidók helyett a lelkendező és az Udvözítőnek hódoló
zsidókat találjuk. Ez eseményre való visszaemlékezést szölgélja a
berkeszentelés szertartása és aDominica palmarum név. A szentmise leckéje és evangéliuma azonban már a szenvedésről szólnak.
Pálma-' (vagy balka-) szeDteiésI.
Lecke Mózes .II. könyv' 15. r. 27. v. - 16. r. 1-7. v.27. Ama
napokban Izrael fiai Élimbe jutának, ahol tizenkét forrás vala és
hetven pálmafa: és táborba szállának a vizek mellett. - 1. Es elmerrének Élimből, és Izrael fiainak egész sokasága a Szín-pusztába juta,
mely Élim és Sinai között vagyon. a második hónap tizenötödik napján. miután kiköltöztek vala Egyiptom földjéről. 2. Es Izrael fiainak
egész gyülekezete zúgolódék Mózes és Aron ,ellen a pusztában. 3.
Es mondák Izrael fiai nekik: Bár inkább az Ur keze által haltunk
volna meg Egyiptom földjén. mikor a fazék hús mellett ülvén, elégséges kenyeret ettünk vala; miért hoztatok ki mínket e pusztába.
hogy az egész sokaságot éhséggel öljétek meg? 4. Mondá pedig az Úr
Mózesnek: Ime én az égből adok nektek kenyeret; menjen ki a nép
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és szedjen, amennyi elég naponkint; hogy kisertsem meg ót, vajjon
az én törvényem szerint jár-e va~y sem? 5. A thatodik napon pedig
készítsék el, amit bevigyenek: és az kétannyi legyen, mint amenynyit naponkint szedni szoktak. 6. Es szólának Mózes és Aron Izrael
minden fiainak: Este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket
Egyiptom földjéról; 7. és reggel meglátjátok az Úr dicsőségét.
'

Meglátlát0!E az 'Or dlc.6Iégét ...

Savonarola Jeromos 1496 virágvasárnapján Jézus Krisztusról
prédikált: Szavai jégeső módjára hullottak a máskor vidám tömeg
lelkére. A szeritbeszéd hevében a népnek egy feszületet mutatva felkiáltott: "Flórenc! Ime a minderrség királya, aki a te királyod is
szeretne lenni. Akarod-e?" E szavakra azonnal óriási tüntetés lett
a felelet. Mikor pedig a szószékről leszállt, s könnyek közt hazakísértek, a neki 'lakásul szolgéló Signoria-palota bejárata fölé ezt
hatta a flórenci hatóság:
Jesus
Electus.

Chris/us

Rex

Florentini

PopuJi

sencrusoue

Decre/o

Jézus Krisztus a. flórenci nép és hatóság határozatával megválasztott Ikirály.
Amikor az élet pusztaságának ma annyi szenvedéssel és fáradalmakkal celjes útján az Egyház egy pillanatra megállítja hivőit,
hogy a virágvasárnapi szép körmenetben bemutassa az Urat, a dícsőség királyát, azokon nem látszik a Messiást fogadó zsidók vagy
a Megfeszített királyságán örvendő flórenciek lelkesedése. Sőt igen
sok ember Élim elégedetlenkedő zsidóival együtt panaszkodik, hogy
miért kell a· pusztaságban sínylődniök. Vagy legalábe is miért nem
jön ma is az égből kenyér, amivel el lehetne hallgattatni a nyomor
kiáltásai t. S az Egyház minden megütközés vagyelégedetfenség
dacára sem tehet mást, mint amit akár a legboldogabb években
eddig is tett, amikor bőségben volt gabona és bőségben volt ára
és nem rettegtetett a munkátlanság 'és kenyértelenség borzalma.
Meglátjátok az Úr_ dicsőségét - mpndja - és ezzel szinte bevezet
bennünket a szenvedés hetébe vés már ma hangzik a mi Urunk
Jézus Krisztus kínszenvedése ...
Igy van ez jól, mert a szeretetből vállalt szenvedés az Úr
legnagyobb dicsősége. Ez a szenvedés ugyanis a mí bűntől való megváltásunkért volt szükséges, E szeretet láttára ki lehetne vak és
érzéstelen!? Ha karácsonykor szívesen gondolunk az Udvöz ítőre, mert
megváltásunkért barlangban lakott, noha palota Tehetett volna otthona, most a bűneinkért viselt terhek alatt roskadozó Istenember
még inkább megérdemli együttérzésünket. S azután szenvedett azért,
hogy a szenvedésben őt megadással keressük főként most, amikor
mindenkinek oly bőségesen' kijutott a szenvedésből és megpróbáltatásból. Példájával megerősített rá bennünket és kegyelmével
ugyanazt tenni meg nem szűník.

•
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II. János portugál királynak egyik kedves embere betegen
feküdt. Mikor a király hallotta, hogy' nem akarja bevenni az orvos
által előirt keserű orvosságot, vállalkozott rá, hogy 'segit a bajon.
Elment a beteghez, az ágy szélére ült, axorvosség egy részét szeme
láttára bevette,' aztán így szólt: En, a te királyod és urad, a nélkül,
hogy rá volnék utalva, csupán irántad való szeretetem kimutatására
és hogy neked példát adjak, elviselem a keserű orvosságot. S te,
akinek az orvosság annyira szukséges, irántam való szerétetből nem
tudnád a másik felét: bevenni? .
- Királyom, - mondotta a beteg - ilyen leereszkedő szeretet láttára még akkor is hajlandó volnék az egész orvosságot bevenni, ha mégoly keserű volna is és ha semmi szükségem sem
volna- rá.
Evangélium Szent Máté 21. r. l-9. v. Az időben: I. mldőn
Jézus Jeruzsálemhez közeledert és Betfagébe ért az Olajfák hegyéhez, akkor elküldé két tanitványát, 2. mondván nekik: Merrjetek a
helységbe, mely előttetek vagyon és mindjárt találtok egy megkötött szamarat és vele vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nekem.
3. És ha valaki nektek szól, mondjátok,hogy az Úrnak szüksége van
rájuk; és azonnal elbocsátja azokat. 4. Mindez azért történt, hogy
beteljesedjék, amit a próféta jövendölt, mondván: 5. Mondjátok Sion
leányának, íme a te királyod jön hozzád szeliden. szamáron és vemhén, a talter1lordónak fián ülve. 6. Elmenvén tehát a tanítványok.
úgy cselekvének, amint parancsolta vala nekik Jézus. 7. És elhozák
a szamarat és vemhét, rájuk tevék ruháikat, és őt azokra ülteték:
8. A na.gy sereg pedig leteríté ruháit az úton; mások meg gallyakat
vagdalának a fákról és az útra szó rák. 9. A népek pedig, ame~,:,~k
megelőzék és követék őt, kiáltozának, mondván: Hozsanna Dávid
fiának! Áldott, ki az Úr nevében jó! Hozsanna a magasságban!

AJdo". kl az Or Devében ,an ...

A szentmise szertartása megőrizte számunkra a pogány szá'szavait, amelyekkel az Úrtól beteg szolgája meggyógyítását
kerte és amelyek azóta is a szentáldozást kisérő 'szavak lettek:
Uram, nem vagyok méltó ... Megőrizte a jerichói vak könyörgését,
amelyet a szentmise elején többször elmond a pap, s a görög liturgiában szinte kifogyhatatlanul ismételnek: Uram, könyörülj rajtam: .. S megőrizte az Úr Jézust fogadó tömeg kiáltását: Áldott, ki
az Ur nevében jön. Benedictus, qui venit in nomine Domini ...
Szentmíséínkben rníndennap e szavakkal fogadjuk a kenyér színe
alatt közérik készülő Urat.

z~dos

>:<

Abban a velencei palotában, ahol valamikor a rettegett tizek
tanácsa uralkodott, 76 dozse mellképe van. meg az uralkodás sorrendjében. Az összesek .közül csak egy hiányzik. A számára üresen hagvott és fekete lepellel leborltott helyen ez a latin írás olvasható: Hic es! locus Merini Paleni decanitati pro criminibus, ez ~
bűneiért lefejezett Faleri dozse helye. Faleri dozsét u. i. 75 éves
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korában (1355) lefejezték, mert a nép barátja volt, amit a nemesek
nem néztek szivesen.
Aki ma templomainkba belép, az oltárok felett mindenütt
fekete vagy kék leplet talál, annak emlékezetére, gki elsősorban
jött egész ibűntelenül a' nép javára, az Úr nevében. A nép, amely
eddig soha nem tapasztalt jótéteményeit vette, soha nem látott lelkesedéssel fogadta. ts mégis maga a nép kívánta halálát.

•

Benedictus a népek és egyesek kiáltása a felé, aki az Úr nevében és tekintélyével jön; aki a sebekre a fáradhatatlan szamaritánus jóságával irgalom-olajat csepegtet s az Úr kegyelmeinek közlésével a boldogságra való jutást lehetövé teszi; aki a kifogyhatatlan szeretet megnyilvánulásaival a földi nehézségeken átsegít. Benedictus, ezerszer áldott a király, a kormányzó, a püspök, az atya,
az anya, a hivatalnok, az elöljáró, ha tényleg az Úr nevében jön.
S áldott, aki a megfellebbezhetetlen tekintély erejével törvényt
tanít és tömegeket vezet és kormányoz. 'Csak igazán.az Úr nevében,
meghatalmazásával és segítségével jöjjön, mert ha másképen és
másért jön. pl. önérdeket, dicsőséget hajszol, a nehézségek súlya
alatt előbb-utóbb összetörik. Mert akit a népkegy küldés nélkül
emelt fel, azt le is tudja dobni, s az illetőnek vigasztalan lesz a
véve. Aki azonban az Úr nevében jön, annak szerencsétlensége ese. tében is meglesz a vigasztalása. Étlen, szomjan ment a nép Jean
d'Arc után, hogy az angolokat a francia földről kiűzze. Mikor egy
sereg toborzására és vezetésére a királytól engedélyt kapott, ezt a
néhány szót írta a zászlójára: De Ja part de Dieu! Isten nevében!
Az ellenséget vissza is szorította seregével, de a vezetők gonoszsága
máglyára [uttatta.. Utolsó vigasztalása tényleg ez volt, hogy az Úr
nevében járt. A nép diadalmenetben kísérte Savonarolát a Signoriapalotába, amelyet lakásul ajánlottak fel r eki. Az előtte lévő téren
egy kis emlékkő jelzi a helyet, ahol ugyanannak a népnek a kivánsá-gára és színte szórekcztatására elégették. Mikor a világtörténelem egyik legkimagaslóbb jellemét. H. Rókóczi Ferenc fejedelmet
a nél> jajkiáltása kikényszerítette magányéból. általános hozsannával
fOQadták. Mindvégig mocsoktalan zászlóinak Pro Deo et Patria volt
~f'lirata. S a szatmári békekötés után, a. vállalkozás szerencsétlen
vép,.~vel és' a hosszú számkivetésben egyaránt az volt vigasztalása,
hozv mindvégig az Úr nevében járt.
A MI URUNK Jtzus KRISZTUS KINSZENVEDtSE

Lecke Szent Pál apostol a filippiekhez írt lev. 2. r. 5-11. v.
Atyámriai! 5. Ugyanazt az érzést ápoljétök ma.gatokban, rnely Krisztus Jézusban is megvolt. 6..aki rnídőn az Isten alakjában voll, nem
tartotta az Istennel való egyenlőséget oly dolognak, mely'hez erősza
ko-ran ragaszkodjék, 7. hanem kiűr esltette önmagát. felvette a
szolga alakját, emberekhez ha.sonlóvá lett és külsejét tekintve úgy'
jelent meg, mint ember. 8. Megalázta magát, engedelmes lett a ha-
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lálig, éspedig a kereszthalálig. 9. Ezért az Isten is igen felmagasztalta őt és oly nevet adott neki mely minden más név felett van;
10. hogy Jézus nevére minden tér~eghajoljon: az égieké, a földieké
és az alvilágiaké, 11. s minden nyelv vallja az Atyaisten dicsősé
gIére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

EngedelmeI vala a halálig ...

Az apostol úgy nyomósítja szavait, hogy hozzáteszi: Éspedig
a kereszthalálig! Érzi, hogy rnivel nyomósít, mert tapasztalatból
tudja. S hogy bennünk is ugyanazon érzés legyen, meg kell ismernünk az Udvőzítő halálának mibenlétét. Mert ha a halál a vele
összekötött fájdalmak rníatt rettegett mozzanata az életnek, a szenvedő Udvözítő halála tele volt a legnagyobb kínokkal. A keresztrefeszítés u. i. az ókor legmegbélyegzőbb büntetése. A rómaiak csak
a gonosztevő rabszolgák, rablók, az atya- és testvérgyilkosok meg a
lázadók büntetésére vették igénybe. "Gonosz§ág a római polgárt.
megkötözni, merénylet ót megvesszőzní, atyagyilkosság őt megölni,
s mít jelent őt keresztre feszíteni? Elég találó kifejezéssel azt már
nem lehet minősíteni;.. (Cic. in. Verrem 5, 64.) A neve taeterrimum
supplicium = a legsötétebb büntetés (u. o. 5, 64.) j iniame genus
supplicii .(Lact. ínstit. 4, 26.) = gyalázatos neme a büntetésnek:
servile supplicium (Tacit, hist. 4. 11.) = rabszolgáknak való bünte. tés. A zsidók a megköfezett holttestét pellengérezték ki vele. "Az
Isten átka azon, aki a kereszten függ." (Deut. 21. 23.) "Átkozott
mindaz, aki a fán függ" - ldéziSzent Pál a zsidók véleményét. (Gal.
3, 13.)
.
.

•
Gondolhatjuk, hogy ezt a nagyon megvetett büntetést kegyetlennek eszelték ki, amely tulajdonképen csak egy része a súlyos
kínzások .egész sorozatának, amelyet összességében is a keresztrefeszítés neve jelöl. Megelőzte a vesszőzés (Liv. 1. 26., Quint. Curt
7, 11.). Római szokás szerínt az elítélt felső testét mezítelenre vetkőztették, a törvényszék udvarán lévő szézveníához kikötötték és a
rómaiakat vesszővel (virgae, fustes. dig. XLVIII. 19, 10.), az idegeneket és rabszolgákat pedig különféle ostorral (flaceldurn] ütlegelték.
A zsidó törvény ugyan korlátot szabott az önkénynek. amennyiben
csak negyven ülést engedélvezett", sőt biztonság 'kedvéért csak
39-et szoktak adni (v. ő.: 2 Kor. 11. 24: a zsidóktól ötször kaptam
egy híján nézvven vesszőt). de az Udvözítőn a pallányok hajtották
végre az ítéletet, akik nem ísmerték a könyörületességet (Claud 34;
Dornit. ti: Plaut. Bacchíd. 4. 7, 25, al 823; Cic. in. Verrem 5, tO.).
A megvesszőzés már maga is nagy kínok között történt, azért horribile flagelIum (Horat.rsat. t, 3, 119.). Ciceró egy vesszőzest a kö1 .. Az ütések ne haladják túl a negyvenet. hogy testvéred ne rútul
összeroncsolva távozzék el szemed elől." (Deut. 25, 3.)
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vetkezőképen ír le: "Az eIítéltet hat markos és az emberek ütlegeléseben igen jártas lictor veszi körül. Rettenetesen ütík őt vesszők-
kel. Végül Sestius, a legközelebbi líctor, megfordítva vesszőjét, a
vastagabb végével a' szemeit kezdi ütlegelni és a szenvedő, mikor
a vér szernét, száját megtöltötte, összeesett. Tovább rugdossák bordáit. Ilyen bánásmód után mint halottat vitték el a helyszínéről, 's
rövidesen meg is halt" (in. Verrem). A korbácsolás pedig néha a
korbács szíjainak végére erősített ólomgolyókkal, éles vaskockákkal, szögekkel történt. Jézust az evangélisták egybehangzó tanúsága szezínt (Mt. 27, 26; In. 19, 1; Mk. 15.) korbáccsal ütlegelték.
Mivel Pilátusnak az volt a célja, hogy a megkorbácsolás által 'szánalmat ébresszen Jézus iránt, s így őt "non bis in idem"? szekés
alapján a kereszthaláltól megmentse, a megkorbácsolásnek nagyon
erősnek kellett lennie.
A megvesszőzés vagy megkorbácsolás után következett a tulajdonképeni keresztrefeszítés. Ha Iíctor volt kéznél, az végezte,
egyébként az idegen seregből kiválasztott apparitores (hóhérok)
kaptak rá megbizatást. Az egész kirendeltség négy katonából (quaternio militum) állott, akik rnellé vezérül egy centuriot rendeltek.
A centurio neve exactor mortis, supplicio mortis praeposítus. (Tacit.
arinal. 3, 14; Seneca de ira l, 16.) Ugyanez történt az Udvözítő keresztrefeszítésénél is. (In. 19, 23; Mt. 27, 27.)

A parancsnok Jbis ad crucem! felkiáltással kiadta a parancsot
és összeszedték a Ielfeszítéshez szükséges dolgokat. A kereszt fő
része volt. a földbe ereszthető dorong (palus. stipes). Erre került a
kezek rögzítésére szolgáló patibulum. A szokás ez volt: patibulum
feret per urbern, deinde affigatur cruci. A patibulumot azeIítélt hátára segítették és a vesztőhelyre indultak. Néha a legnépesebb
utcákat keresték ki. A büntetés okát (titulus) vagy egy· kikiáltó
vitte előre vagy szintén az elítélttel vitették. Jézus esetében az
utóbbi a valószínű, mert (In. 19, 20. szerint) csak a' keresztrefeszítés
helyén vették észre és kifogásolták a felirást. A táblát rendesen
viasszal vonták be, amely alól a, fekete betű jobban kidomborodott.
A vesztőhelyen a centurio kiadta a parancsot: arbori infeli ci
suspendito (- a szerencsétlenség fájára kell függeszteni). A felfeszítésnek kétféle módja volt használatos. Néha a keresztet előre
felállították, az elítélt kezeit és lábait lent kiJ.yukasztották és a
hatalmas vasszegeket a nyíláson keresztül verték a keresztfába. Ha
pedig a földön ment végbe a véres rnűtét, az eIítéltet r.áfektették a
keresztre; egyjk hóhér a mellére térdelve egyik kezét lefogta, s
azalatt a másik hóhér a másikat a fához szegezte. A keresztnek többféle alakját ismerték a rómaiak: >c:: crux decussata vagy Andráskereszt,
crux demissa VBI'Y Péter-kereszt,
T
crux commissa
vagy Antonius-kereszt és t
crux immissa vagy Krisztus-kereszt.

\+
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Ne büntess kétszer egyet!

Néha a patíbulum két vegen egy-egy kiemelkedés mered felfelé, s
akkor a keresztnek 'lJ villaalakja (furca) volt, s akit ilyenen végeztek ki, annak furcifer (villakeresztet vivő) volt a csúfneve. At. ős
keresztény Irók Jézus keresztjét a Crux immissa alakjá-ban jelölik
meg. A felfeszített a kereszten részint lógott, részint állott. Pogány
írók hallgatnak a láb alá tett kiemelkedésről, de annál többször említik a kereszt közepére tett ülőkét (sedile). A régi keresztény írók
szerint Jézus keresztjén ülőke és zsámoly volt.
Maga a felfeszítés az orvosok tanúbizonysága szerint a legnagyobb kínszenvedés. A kéz és láb igen sok idegnek útja, s az
ott ejtett súlyos seb nemcsak igen fájdalmas, hanem halálos is.
Hozzá még a felfeszítésnél nemcsak sebről van szó, hanem a test
súlya a nyilt sebeke t fönt és lent egyaránt állandóan izgatja 'és
feszíti. A szervezet fönntartó - ösztöne pedig az egész testet rnentő
mozgásokra ingerli, s minden legkisebb rántás új szenvedést jelent.
A keresztrefeszítettek nagy szomjúságát a szabad levegővel 'érintkező gyulladásos sebek nagyfokú láza magyarázza. A kezek és lábak megdagadtak, a vérkeringés rendetlenné vált, a szívben és a
tüdőben a vér felgyülemlett. Ezek mind fizikai fájdalmak, amelyeket a keményebb természet kissé letompíthat. de amelyeket viszont
az ártatlan szenvedő jobban érez. S végül Jézus maga előtt látta a
népet, amelyből ő is szérmezott. amelyért annyit fáradozott, és éppen
az kereste ki számára a legmegvetettebb és a legkínosabb halált.
S a bűnös ezt a fájdalmat még tetézi! Gondolkodjál- ezen, ha a
nagyheti szertartásokon vagy éppen a keresztúti ájtatosságon veszel részt.
A NAGYÉT

az Udvözítő nagy szerétetére való visszaemlékezés ideje. Az Egyház
elénk tárja e nagy szerétet megnytlvánulásának minden tényét és
vonatkozását. Megemlékezik a szenvedésre induló Istenernber 'szeretetének örökbehagyott emlékéről. az Oltáriszentségről. Megemlékezik a nagypénteki szenvedésről és annak eszközéről. a szentkeresztröl. A szenvedéssel kapcsolatban megemlékezik az értünk
átdöfött szent Szívről és a belőle patakzó szent vérről. A szenvedés
mellett megemlékezik a megdicsőülésről. a tanítványok szemében
a szenvedő Jstenember istenvoltának bizonyságáról, s a mi szenvedéseinkben megdicsőülésünk bi-ztos zálogáról.- És végül m-egemlékezik az Udvözítőnek elsősorban kereszthalála révén felettünk szerzett nagv hatalmáról. Mindezen ténynek külön-külön ünnepet szentelt az Egyház, s teszi ezt az egyházi évnek a nagyhét után
következő részében, hogy így is mintegy rámutasson a forrásra,
ahonnan az ünnepek és kegyelmeik származnak. E könyvben márcsak a logikai összefüggés miatt is, ebbe a részbe került az itt emlitett titkokról való megemlékezés.
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Memoria palslom
(Sze-nvfldés-emlék.)

. Ha kötetekre terjedő munkában szólna valaki az Oltáriszentés egy egész nyelv szókincsével akarná kifejezni mibenlétét és sokféle hatásának lényegét, a róla megalkotott fogalom
mindaddig nem volna teljes, amíg hiányoznék belőle a legfontosabb,
t. i. a memoria passíonís. szenvedés-emlék. Az Egyház egész éven keresztül sokszor ímádkozík az Oltárrszentségröl és mindíg kiemeli
ezt a jellegét. Igen, az Oltáriszentség elsősorban az értünk szenvedő
Úr Jézus emléke, aki szeretetből vállalkozott megmentésünkre és
ugyanazon forró szerétetből hagyta nekünk az Oltáriszentségben
nagy erejét, minden romlás ellenszerét, szenvedéseinkben a vigasztalás kimeríthetetlen forrását.
ségről

,

NagycslitörUSk 6s O'mapJa

A XIII. században a Lüttich melletti Cornillon-Mont nőzérdájá
·ban egy igen buzgó, Julianna nevű apáca élt, akinek szemét e világ
hiúsága meg nem ejtette, gondolatvilágát, vágyait az egy szükséges
munkálásától egy pillanatra sem vonta el, s azért intuitív lélekkel
tudta meglátni azt, ami az isteni do)gokban, a Legfölségesebbnek
adott hódolatban javítandó volna. Mivel gondolatait folyton erre a
tárgyra irányitotta, a legváltozatosabb képek jelentek meg előtte,
amelyek az Oltáriszentségnek szóló hódolatra vonatkoztak. Sőt egy
alkalommal az egész egyházi évet holdnak látta, telve a karácsony,
húsvét, pünkösd, nagycsütörtök, mindenszentek s a többi szép ünnep körcikkeivel. Mindegyiknek megtalálta benne a helyét j teljességéből csak egy cikk hiányzott. Sok gondolkodás után rájött arra,
hogy ez a hiány csak az Oltáriszentség tiszteletéből hiányzó részt
jelentheti. S mivel a "Szentlélek kegyelme nemigen ismeri a haladékokat" , a lüttichi püspöknél és annak archidiakonusánál azonnal
egy ünnep beiktatását kérte, ami a lüttichi .egyházmegvére nézve
rögtön 'meg is történt. Sőt rmidőn kevéssel utána az archidiákonus
IV. Orbán néven pápa lett, 1264-ben az ünnepet az egész Egyházra
kiterjesztette, a liturgikus szöveg elkészítésével pedig az akkori
világ legnagyobb teológusát, Akvinói Szent Tamást bízta meg.
Olyan szépen sikerült a munka.' hogy a Szent Ovietóbana feszület
előtt imádkozva hallhatta az Úr Jézus elismerését: "Jól írtál rólam,
Tamás."

*
A szentmisének a nazvcsütörtökível egyező leckéje az Oltáriszentség szerzéséről szól. Mi$! azonban a nagycsütörtöki evanzélíum
a lábmosás szertartásának elmondásával azt emeli ki. ho?,y tel iesen
tiszte legyen az, akinek az Ürral része van, az úrnapi szentmise

\
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evangéliuma az Oltáriszentséget
nusza.

ígérő

Ige örök szeretetének him-

Lecke Szent Pál apostol a koriilthusiakhoz írt I. lev. l"t. i. 23-29.
v. Atyámfiai! 23. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek: hogy az Úr Jézus, amely éjjel elárultaték, vevé a kenyeret, 24.
és hálát adván, megszegé 65 mondá: Vegyétek és egyétek: Ez az
én testem, mely értetek adatik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 25. Hasonlóképen a kelyhet is, minekutána vacsorált, mondván: Ez a kehely az újszövetség az én véremben; ezt cselekedjétek,
valahányszor isszátok az én emlékezetemre. 26. Mert valahányszor
eszitek a kenyeret és isszátok e kelyhet: az Úr halálát hirdetitek,
amig eljő. 27. Aki tehát méltatlanul eszi e kenyeret v:lgy issza az
Úr kelyhét, vetkezik az Úr teste, és vére ellen. 28. Vizsgálja meg
ezért magát az ember és úgy egyék azon kenyérből és igyék ama
kehelyből. 29. Mert aki méltatlanul eszik és. iszik, ítéletet eszik és
iszik magának, meg nem különböztetvén az Ur testét.

Az élet eledele

A régi germán népek történetének egy nagyon megindító adata
a vandálok utolsó vezéréről. Gelimerről szól, akit a bizánci császár
vezére, Belizár hosszú ellenállás után végre is úgy a sarokba szo-rított, hogy lehetetlen volt menekülnie. Akkor az a külső vadság,
amely a vandáloknak ismert vonása volt, különös lirai lágyságban
olvadt fel, amidőn a legyőzött Gelimer három kéréssel fordult Belizárhoz: "Nagy nyomorúságban vagyok, - üzente neki - de van
három kérésem, teljesítsd azokat. Adj nekünk elegendő szívacsot,
hogy könnyeinket felszáríthassuk-.Adj egy citerál, hogy bánatunkat
dalban' elpanaszolhassuk. Adj nekünk kenyeret, hogy éhen ne haljunk."

Gelimerhez hasonlóan a földi zarándokság mostani szenvedései
közt élő embernek is ez az Istenhez intézett legfőbb kérése. Kell
neki szivacs, hogy könnyeit felszárítsa. Kell neki citera, hogy bánatán éaekkel könnyíthessen. De lelkének még inkább kell eledel, hogy
életét fönntarthassa. Ez az eledel az Oltáriszentség.
A nagycsütörtöki és az úrnapi szentlecke drámai előadása azzal a fölséges pillanattal ismertet meg bennünket, amelyben az Úr
Jézus szeretetének zálogát, a kenyér és bor színei alá rejtett önmagát adta nekünk.
A nagycsütörtöki evangélium Szent János 13. r. 1-15. v. 1.
A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája,
midőn átmenjen e világból az Atyához, mivel szerette övéit, kik e
világban valának" mindvégig szerette őket. 2. És a vacsora alkalmá·
val, mikor 'az ördög már .szívébe sugallta az iskarioti Júdásnak, Simon fiának, hogy elárulja őt; 3. tudván, hogy mindent kezébe adott
neki az Atya. és hogy az Istentől jött ki és at Istenhez megyen: ,4.
fölkele a vacsorától, letevé felső ruháit és vevén egy kendőt, maga
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elé köté; 5. azután vizet önte a mosdótálba, és mosni kezdé a tanítvitnyok lábait, és megtörlé a kendővel, mellyel körül volt övezve.
6. Odaméne tehát Simon Péterhez. Mondá neki Péter: Uram! te mosod
az én lábamat? 7. Felelvén Jézus, mondá neki: Amit én cselekszem,
te most nem érted; de majd megérted aztán. 8. Mondá neki Péter:
Az én lábama.t ugyan meg nem mosod soha. Felelé neki Jézus: Ha
meg nem moslak, nem lesz részed énvelem. 9. Mondá neki Simon
Péter: Uram! akkor hál nemcsak lábamat, hanem kezemet és fejemet
is. 10. Mondá neki Jézus: Aki meg van mosva, elég neki, hogy lábát mossák meg, akkor egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem
mind nyitj an. 11. Tudta ugyanis, ki az, ki őt elárulja; azért mondta:
nem vagytok tisztitk mindnyitjan. 12. Miután tehát megmosta azok
lábait és fölvette felső ruháit, újra leülvén, mondá nekik: Tudjátok-e, mít cselekedtem veletek? 13. Ti engem mesternek és Úrnak
híttok. és jól mondjátok, mert az vagyok. 14. Ha tehát én, az úr és
mester megmostam a ti lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás
lábát. 15. Mert példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem
veletek, ti is úgy cselekedjetek.
Krisztusi szerelet, júdás! hálátlanság

Mikor r. Berengár (t 924) Itália királya lett nagy ellenségei
összeesküdtek ellene, hogy megszabaduljanak tőle. Legbizalmasabb
embere, FIambert állott az összeesküvők élén, akik elhatározták,
hogy a királyt megölik. Ez jókor észrevette a ,készülődést és magához hívta Flambertet és barátságosan igy beszélt neki: "Mondd, ms
rosszat tettem ellened? Annyi kegyben részesitettelek, amennyiben
senkit. S te életem ellen törtél?" Erre Flambert térdreesve könyörgött
előtte, hogy bocsássa meg tévedését. A király szíve a könyörgő
hangra meglágyult és bevezette őt magánszobájába, és arra méltatta,
hogy egy pohár fínom bort ürítsen vele. Sőt mikor a barátságosan
eltöltött időnek a király véget akart szakítani, így szólt hozzá: "Ez
a pohár legyen jele új barátságunknak; de ezentúl hűséges légy!"
E szavak kíséretében ajándékozta neki az aranypoharat. Flambert
megindultan köszönte meg a király nagylelkű ajándékát és bocsénatát, és távozott. Néhány nap mulva Berengár kertjében- sétálni
indult. S íme egy ismeretlen banda tör rá. A banditák/ törszúrésokkal neki esnek. S a cinkosok közt könnyű volt felismernie Flambertet.
"Flambert, - kiáltotta - annyi jótétemény után még te is?" Ezzel
kilehelte lelkét és meghalt.
Berengár tehetetlen volt halála után, Flambert tehát egészen
nyugodt lehetett, hogy tettéért jótevője nem vonja felelősségre. Az
úr Jézus azonban halála után is megőrizte teljesen hatalmát Júdás
felelt és mindazok felett, akik az ő útjára térve, ellenségeivel való
szövetkezés után, kiengesztelődés nélkül mernek asztalához járulni.
Júdásrél azt mondta maga az Udvözítő: Jobb lelt volna, ha nem született volna 'az az ember! Jobb sorsban követőinek sem lehet
részük.
Az úrnapi evangélium Szent János 6. r. 56-59. v. Az
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időben

mondá" Jézus a zsidók seregének: 56. Az én testem bizonnyal étel, 'és
az én vérem bizonnyal ital. 57. Aki eszi az én testemet és issza az
én véremet, énbennem marad és én őbeane, 58. Amint engem küldött az élő Atya, és én élek az Atya által, úgy aki eszik engem, az
is él én általam.' 59. Ez az a kenyér, mely az égből szállott alá. Nem
úgy, mint atyáitok a mannát ették és megheltak, aki' e kenyeret
eszi, örökké élni fog.
Az arCSk élet kenyere

E szavakkal az Udvözítő az Oltáriszentségnek az örök életre
való hatását jelentette ki hallgatói előtt. Nem beszél arról, hogy még
ebben a földi életben Is mennyire szükséges, de szükségességét
könnyü belátni annak, aki hosszú ideig Oltáriszentség nélkül ~ény
telen 'élni. Amint a levegő áldását is akkor kezdjük élénkebben
érezni, ha fogy körülöttünk.
Ausztrália hajdani angol kormányzója, Philipps kapitány flottájának 11 hajójával, 1787 május 13-án indult el Ausztrália felé;
végre 1788. január 20-án, 8 hónapi tengeri utat téve, Ausztrália délkeleti partján' kitűzték az angol zászlót, és a mai Sidney alapkövét
lerakták. Az akkor odakerült 696 fegyenc és a felügyeletükre ren.
delt hivatalnokok és tengerészkatonák számát évről-évre növelték
a vallásuk gyakorlata miatt száműzött katolikus írek, akiket az
1798-i ír felkelés után ezrével hurcoltak Ausztráliába. Bár 3 pap is
volt köztük. a szentmise bemutatása mégis halálbüntetés terhe alatt
tilos volt. Mikór végre 1803 május 15-én, oltárkő nélkül, az egyik
száműzött által bádogból készített kehelyben, eldobott függönyökből varrt míseruhákkal bemutathatták az első szentmisét, hangos
zokogás akasztotta meg a szent titok kiszolgáltatását. A zokogás
még nagyobb lett, mikor a katolíkus-ellenes kormány látta, hogy
milyen nagy összekötő kapocs az Oltáriszentség a foglyok között, s
a szentmise bemutatását kegyetlen rendelettel eltiltotta. Igy
1810-1818-ig pap meg Oltáriszentség nélkül a legnagyobb lelk elhagyatottságban kellett maradniok. "Ez időben anglikán istentiszteletre kényszerítették őket. A vonakodók első esetben 25, a második esetben 50 korbácsütést szenvedtek el. Ezt a. sivár életet a
száműzöttek nem bírták elviselni. Egy jámbor katolikusnak cédrusfaszekrénye volt titokban a megújított Oltáriszentség tabernákuluma.
Előtte állandóan öröklámpa égett, és a szegény rabok életük veszélyeztetésével keresték fel, hogy legalább írnádésukat bemutathassák.
Hogy becsüljük' meg mi a nagy kegyelmet, hogy az Oltáriszentséget. állandóan. vehetjük, magunknál tarthatjuk, nyilvánosan
tisztelhetjuk és közösségben hódolhatunk előtte? Urnapján erről is
gondolkodjunk.
í
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Oruapl körmeneI

Szent Julianna az Oltáriszentség tiszteletében mutatkozó hiányról panaszkodott akkor, ,midőn annyira tisztelték a szentségi Jézust,
hogyaszentostya elkészítése is Ünnepszámba ment. A legfínomabb
!.isztet zsoltárok zengedezése mellett gyúrták kovásszá, Királv.nék és
nemesasszonyok kitüntetésnek tartották, ha jeles ünnepek 'előtt a
szép munkában foglalatoskodhat fak. Nem hiányzott a Szent Vencelek példája, akiről tudva van, hogy ostyaanyagui az általa megszántott földön sajátkezűleg vetett és aratott és csépelt és - megőrölt
búzalisztet használt. Nem hiányoztek a Szent Alajosok, akik az oltárszekrény előtt elmenve érezték, hpgy szivük 'erősebben dobog az
Oltáriszentség közelsége míatt, A sevillai székesegyházben évenkint
20.000 font gyertya és 20.000 font olaj volt a szükséglet és nem
tartották szerenesésnek azt" az évet,: amikor a Legfölségesebbnek
ennél kevesebb jutott.
S ha így állt a dolog, akkor mit kifogásolt Julianna az Oltáriszentség tiszteletében s az egyházi év ünnepei közé mit szeretett
volna beiktatni? Hiányolta, hogy a sok magános köszöntés, lelkes
fohász, amiben il szentségí Jézus részesül, s az oltárszekrények mellett éjjel-nappal pislogó _örökmécs nélkülözik azt a vonzó erőt,
amellyel a sok esőcsepp mindent magával ragadó folyammá duzzad.
Elgondolta, hogy az Oltáriszentségnek a nagycsütörtökc.gyászos
hangulata miatt letompult ünnepe teljes pompában, -nyílvénos körmenetben tündöklő megemlékezéssé formálódva, milyen nagy egységnek volna részben kitejezője, részben Iétesitője és milyen nagy
öromet jelentene az úr Jézusnak. Igy keletkezett a katolikus szertartásnak gyöngye, az úrnapi körmenet, amelynek igen szép mozzenara a negy evangélium telolvasésa.
.
I. evangélium az úrnapi szentmise evangéliuma.

Aki ellzl az én leslemel ...

Aki eszi az én testemet... de nem gondatlanul, mitsem tölelke tisztaságával, mert annak jaj! Annak Jézus, maga a megtestesült szerétet a szeretet szentségében erősítő élet helyett méreg,
sőt halál lesz. Amint ugyanaz a nap az élni kész növényt zsendítve
gyönyörűséget áraszt a földre, de az élettelen avar t még jobban
asz-aljaj ugyanaz az eső tápláléka a fejlődő természetnek, a száradó
füvet rothasztja: az Oltáriszentség is erő á természetfölötti hitben,
'reményben és szeretetben élő léleknek, de 'a hozzá e nélkül közeledőnek kárhozat.
rődve

Veszi Öt a jó és vétkes,
De gyümölcse ah mi kétes!
Or ök üdv vagy kárhozat.

A gonosznak leszen átka
És a jónak boldogsága,
Az egyenlő áldozat.

Aki eszi az én testemet ... s maga is iparkodik hatását bizto-
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sitani. A világ legnagyobb vallásos gyülekezetén, a chikágói
eucharisztikus kongresszuson a másfél millió áldozáshoz szükséges
három és. fél q búzát úgy gyüjtötték össze .szemenkint, hogy kiki
önmegtagadást ajánlott fel és ahány alkalommal önmagát megtagadta, annyi szem búzát küldött be a központnak.
Egy apácakolostor lakói is kedvesen tudtak megfelelni a zsoltáros kérdésére: Mit adjak viszont az úrnak. azért, amit nekem ad?
Szobájukban egy sz·ekrényke volt kifüggesztve és minden önmegtagadási cselekvéskor 'egy-egy búzaszemet tettek bele. Ebből a búzából készült az ostya. Igazán önmagukat adták ahhoz a kegyelemhez, amiben-'ők az úr jóságából részesültek.
>I<

Minél több ilyen praktikus szentáldozó kellene a megújulásra,
annyira rászoruló világnak. Az Ő. révükön az egész világnak az
volna az Oltáriszentség, aminek az Ur Jézus szánta.
Nagy ·viga~zta1ás. Msr. Ségur, az eucharisztikus kongresszusok megindítója, Párizsban igen nagy jótékonyságot gyakorolt a
hozzá forduló szegényekkel.. Később Rómában telepedett le, s a
Rota bírája lett, amig szemevilágát el nem veszítette. Akkor szomorú idők következtek rája. Szobájában ült és imádkozott. Nagyon
szerette volna, ha az ott elkészített oltáron közelében tudhatta volna'
az Oltáriszentséget. El is ment a Szentatyához, IX. Pius 'pápához, s
nagyon megindító szavakkal kifejezte alázatos kérését, hogy engedje
meg neki az Oltáriszentséget tartani szebájában.
- Questo e troppo - mondta a pápa. - Ez túlsok. Msr. Ségur
arcán e szavakra olyan szomorúság látszott. hogy a pápa nem tudta
véglegesen megtagadni a kérés teljesítését.
- Ad conso1alionem tuam, - mondta a még mindíg megrendülten előtte térdelő papnak - megadjuk a kért kegyet.
S azóta Msr. Ségur órákat töltött az Oltáriszentség előtt ímá.dásban és imádságban. Gyönyörű oltárfüggönyt készíttetett, amelyre
e szókat hímeztette:
Ad consolationem tuam.
Vigasztalásodra.
Mi valamennyien vakok vagyunk. Talán nem testileg, de lelkileg. Nem tudjuk, hogy a most bennünket gyötrő baj meddig tart; ,
hogy mi lesz a vége a félreértésnek, amely a házasságban rnutatkozik; hogy míkor és hogyan hagyja el gyermekem a veszedelmes
barátságot, amelyre most tett szert. Amikor efféle gondok rágják
lelkünket, menjünk az Oltáriszentség elé. Dntsük ki lelkünk keserű
ségét, s hadd járjon át bennünket az úr megadott kegyelmének melegsége.
.
.
Nagy erő. A XX. század szívesen mondja magát az erő 'századának a természet rejlett erőinek kimutatása és felhasználása miatt,
de a legnagyobb erőt az Oltáriszentség réven az úr Jézus vezette
bea világba. Ez az erő többfelé osztva nem fogy, inkább növekszfk,
10 Waller: Napaugarak
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s a benne részesülők hatalmas tábora félelmetes -gátja a gonosz terjedésének, Tanquant leoties ignem spirantes ab illa mensa zecedcmus
fac ti diabolo terribiles - mondja Aranvsz. Szent János. (In hom. 61.

ad pop. Ant.) Mint tüzét lehelő oroszlánok távozzunk el attól az
asztaltól ... A régi keresztényeknek az Oltériszentségből táplálkozó
nagy lelki ereje legyozte a vadságnak, a haragnak, mértéktelenségnek ezerféle ördögét, s tette lehetövé a sok pogány tehernek lerá<zását. Nagy erő az Oltáriszentség. Az óvilágnak egyik nagy tudósa
azon töpren-gett, hogy a földet ki tudná emelni sarkaiból, ha valaki
rajta kívül megfelelő pontot biztosítana számára. Az erkölcsi világban Krisztus azt megtelte. Az emberiség számára az Oltáriszentséggel a világot kiemelte a bűn és kárhozat sarkaiból s méltó áldozóknak lehetővé tette a bűntelen életet.
Nagy mágnes. Ö maga Igérte, hogy halála után mindent magához vonz. Azaz mégsem mindent. Hiszen a mágnes sem vonzza
a kócot, a pozdorját, a fát, hanem csak a vasat. Az Úr Jézus az
Oltáriszentségben színtén csak a bűnnel való szakításra kész kemény
sziveket tudja vonzani. A kóc, a pozdorja és a korhadt fa pedig a
tűzre maradnak.
.Az 01láriszentség minden romlás ellenszere. Mikor Görögországot veszedelmes pesbis pusztította, Hippokratesz, a nagy tudós
mindenfelé hatalmas tüzeket gyujtatott, s a rettegett csapás enyhült.
Az erkölcsi romlás hatalmába kerítette volna az -egész világot, 'ha ki
nem gyulladt volna míndenfelé az Úr Jézus szerétetének legnagyobb tüze az Oltáriszentségben, amely régen' és most leghatékonyabb ellenszere a métely terjedésének.
Egész .szellemí és erkölcsi életünk központi napja, akitől mínden fény és hő származik. 'A föld annyi fényt kap a naptól, hogy
csak egyetlen pontjára eső fényelőállításához 60.000 stearingyertya
volna szükséges. Krísztus fénye kiszámíthatatlan. Mínden más fény,
a szentek glóriája és a Boldogságos Szűz feje felett a 12 csillag is az .
ő fényességének kölcsönfénye. Hő pedig annyi jön percenkint a napból, hogy hatására az egész földet borító 10 ID vastag jégburok félmásodperc alatt leolvadna. Az Udvőzítő végtelen szeretete ennél nagyobb melegségei rejtett az Oltáriszentségbe. És ha még mindig
olyan fogyatékos az ember szeretete, az onnan van, hogy nincsenek napközelben, s az emberi szfvet még 10 m-nél is vastagabb jégkéreg borítje,
.
Kiapadhatatlan forrás, melynek frissítő vize egész életünk rnín- ~,
den megpróbáltatásában rendelkezésünkre áll. Mikor a gladiátorok
a küzdelemben már eHikkadtak, a .meta sudans alá siettek, hogy
friss permetezése felüdítse őket. Főként az élet végén igényli mínden lélek ennek a forrésnak nagy segítségét. A vadász golyójától
eltalált szarvas is friss forrásvizért eped, hogy tőle sebének láza
enyhüljön.
A jénai csata után a győztes francia csapat pihenőt tkapott és
amig a katonák egyik része teljes nyugalomnak adta át magát, a
I
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másik pajzánkodva beszélteel a nehéz nap élményeit. Egyszercsak.
megjeÍenik egy pap, akinek összeszedettsége és ruházata mutatta,
hogya legfontosabb küldetésben jár: beteghez viszi az Olláriszeihséget. Amint ezt Napoleon serege észrevette, ,a katonák kétoldalt
sorakoztak, a legdíszesebb állásban maradtak, győztes zászlóikat rnéIyen meghajtották, mikor a béke királya, a királyok ura elvonult
.előttük.

*

Kakukkfüves és virágos útján továbbviszik -az Udvözítöt. Körülötte az egész falu ünneplő ruhában, de különben a mindennapi élet
nehézségeivel, fáradságával, törődésével. De jó, hogy az isteni SJ;erétet nagy fényében, az Oltáriszentségben maga az Úr megy köztük és áll rendelkezésükre minden kérésükben. Ezt a gondolatot
szolgálja a
II. evangélium. Szent Lukács 11. r. 9-13. v. Az időben mondá
Jézus az ö tanítványainak: 9. K~rjetek és adnak nektek; keressetek
és találtok; zörgessetek és megnyitnak nektek .. 10. Mert mindaz, aki
kér, kap, aki keres. talál és a zörgetőnek ajtót fognak nyitni. 11.
Ki az az atya közületek. aki ha fia kenyeret kér tőle, követ ad
neki, avagy ha halat, csak nem fog hal helyett kig'yót ~ádni neki? 12.
Vagy ha tojást kér, vajjon skorpiót nyujt-e neki? 13. Ha tehát ti,
holott rosszak vagytok, tudtok jó adományokat adni fiaitoknak.
mennyivel inkább fog adni a <ti mennyei Atyátok jó lelket azoknak,
akik lőle kérik.
.
KérJetek és adatik •.•

Franklin Benjámin beszéli el, hogy ő még hallgathatta Wietfieldet, korának legnagyobb egyházi szónokát. Egy alkalommal szónoklatával egy építendő templom számára kért adományokat, s
Franklin a fiatalutber veleszületett ellenzékieskedésével elhatározta, hogy pénzt nem ad, bármilyen kiváló lesz is a beszéd. Amint
. azonban a szónok szőtte-fonta gondolatait, Franklin eredett elhatározása egész észrevétlenül odamódosult, hogy a nála lévő aprópénzből valamit ad. Még nem végződött a beszéd és már új engedményt
váltott ki legszigorúbb hallgatója lelkéből: a nála lévő aprópénzt és
ezüstpénzt az építendő templomra szánta. Mikor pedig a beszéd végén a lelkesítés bekövetkezett, Franklin az épitendő templomot
olyan -szépnek liltt~, hogy otthon lévő aranyaiért hazaszaladt.
Ilyen nagy a kérő szónoklat hatásal Hát még milyen nagy
ereje van a legszebben kérő szónoklatnak, az imádságnak, mikor
meghallgatása elé semmi korlátot sem állit az, akihez intézzük. sőt
egyenest felszólít bennünket a kérésre és ismételten kijelenti, hogy
mindent megad nekünk. Csak nem okvetlenül mindjárt adja meg, s
azért állhatatosan kell kérni. Amiként mi a tüzet fúvás által tesszük
erősebbé, hatékonyabbá, a kért kegyelem halasztása által imánkat
ő is hevíteni akarja: oratio sanctorum dilatione beneficii repellltur.
ut ~ tamquam ignis f1atu repercussus ardentius inflammetur. (Szent
10·
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Agoston enarrat. in. Ps. 87.) Legkevésbbé tagadja meg azonban állhatatos kérésünk teljesítését ma, amidőn királyi trónusáról elindul
és szinte lesi az alkalmat, hogy segítségünkre lehessen.

*

Mikor egy alkalommal II. Frigyes Sziléziából Berlinbe ment,
a városba érkezve egy egyszerű asszony egész közel férkőzött kocsíjához.
- Mit kíván jó asszony? - kérdezte a császár jóságosan.
- Csak az én császarom arcát szeretném látni és mást nem
kívánok - volt a kedves felelet, amire a császár elővett néhány
darab aranyat és neki nyujtva ezt mondta:
- Ezeken jobb formában és addig nézheti arcomat, ameddig
jólesik, de most nincs idő rá, hogy tovább legyek szeraléletének
tárgya, mondotta a császár és elhajtatott.
Ennek a szegény asszonynak kedves vágyódésával kell az
Oltáriszentségben rejtőző Krisztust követni, aki nem siet el tőlünk,
a legszegényebbet ís magához engedi, templomainkban rájuk várakozni el nem unja. S aranypál -sokkal értékesebb ajándékul kegyel·
meit nyujtja, melyeknek mindegyikén végtelen szeretetének harmata reng.
~
Mikor kakukkfüves, virágos útján továbbhalad az Udvözítő,
körülötte van az egész falu ünneplő ruhában, de különben a míndennapi élet békétlenségeivel, zsörtölődéseivel, a szomszédoknak és
házastársaknak és rokonoknak ezerféle félreértésével és ellenszenvével, amelyek sokszor a nyilt ellenségeskedésnél nagyobb teherként nehezednek a lélekre. A béke királya nem elégszik meg a
külsö tisztelgéssel, ha azt nem követi a nagy és értékes belső hódolat, az áldozatnál is többet érő kiengesztelődés mindenkivel, ami a
Hozzá intézett kérések meghallgatásának ís feltétele.
III. evangélium Szent Márk ll. r. 22-26. v. Az időben mondá
Jézus az ő tanítványainak: 22. Legyen hiletek az Istenben. 23. Bizony mondom nektek, hogy ha valaki azt mondja e hegynek: Kelj
.fel és merülj a tengerbe! és nem kételkedik szívében, hanem hiszi,
hogy amit mond, megtörténík, megleszen neki. 24. Azért mondom
nektek: Mindazt, amit imádkozva kértek, higgyétek, hogy. megnyeritek é!l megleszen nektek. 25. És mikor imádságra fölálltok, bocsássátok meg, ha van valamitek valaki ellen, hogy a ti Atyátok is, ki
mennyekben vagyon, megbocsássa nektek vétkeileket. 2G. Hogyha ti
meg nem bocsátotok, a ti Atyátok, ki mennyekben vagyon, sem bocsátja meg nektek bűneiteket.
Hogyha " ls meg Dem J)o~.átotok •••

A legszentebb parancs azon a címen ,kötelez a megbocsátásra,
hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, s bűnbocsátást várunk. Saját
érdekét kockáztatja tehát, aki ana vállalkozik, hogy Tua culpa
mondásával a más mellét veri. s a bűnösök közül kiugorva azért
hálálkodik, hogy ó nem olyan bűnös, mint a többi. Igenis, mindenki
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bűnös és bűneinek bocsánatát varja, amit azonban csak akkor kap
meg, ha szívből megbocsát mindazoknak-, akik ellen bárminemű kifogása van. Az Úr Jézus tanít rá, hogy az ellenszenv és harag ápolása vagy éppen a bosszúvágy kielégítése csak parazsat izzító olaj.
A társadalmí életben elviselhetetlen feszültséget teremt, kisülést
kíván. Az erkölcsi világrend bomlasztó, veszedelmes 'eleme, robbantó dinamitja. Az engedékenység ellenben napsugár, amely minden virágot -kínyit. Varázskulcs, amely minden zárt Ielpattant. az ember legszebb ékessége. Mikor Newton meghalt és a legegyszerűbb
formában akarták nagyságát kifejezni,ezl írták szobrára: Genus humanum superavit. (Az emberi nemet felülmúlta.) Mindenki felülmúlja
a nyers emberi természetet, ha embertársához való 'viszonyát még a
bűnösökkel s a nehéz természetű emberekkel szemben- sem az eldenszenv, a harag és a bosszú' irányítja, hanem bűnt útálva és bűnöst
szeretve, másnak nehéz természetét szívesen tűrve, saját bűneiért vezekelve és a mások számára nehéz természetét törve, készségesen
megteszi azt, amitől a természet húzódozik: megbocsát és felejt.
Az Úr Jézus meg egyenesen azt mondja, hogy az ilyen engedékeny lelkület az imádságnál és az áldozatnál is értékesebb. "Ha
áldozatodat az oltárra teszed és ott eszedbe jut, hogy atyádfiának
van ellened valamije, hagyd ott ajándékodat az oltárnál és menj
előbb megbékélni atyádfi ával és akkor eljövén, ajánld fel ajándékodat." (Mt. 5, 23-24.)
S mennyivel engedékenyebb legyen környezetével az, aki áldozatát az oltárról veszi, vagyis az Oltáriszentséghez járul!
Imádkozva kérje ezt a lelkületet és higgye, hogy megnyeri.

IV. evangélium Szent János l, 1-14. 1. Kezdetben vala az Ige.
és az Ige Istennél vala és Isten vala az Ige. 2. Ez volt kezdetben az
Istennél. 3. Mindenek Ö általa lettek és nála nélkül semmi sem lett,
ami 'réu. 4. Öbenne élet volt és az élet volt az emberek világossága.
5. És a világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem
fogta. 6. Vala egy ember Istentől küldetve, kinek neve volt János.
7. Ez tanúságul jöve, hogy tanúskodjék a világosságról, hogy míndenki higgyen ő általa. B. NefÍI volt ő a világosság, hanem hogy
tanúságot tegyen a világosságró\. 9. Az igazi világosság volt, mely
.megvilágosit minden világra jövő embert. 10. A világban vala és a
világ ő általa lett és a világ őt meg nem ismeré. 11. Tulajdonába
jöve, de övéi ót be nem fogadták. 12. Mindazoknak pedig, kik befogadták, hatalmat ada, hogy Isten gyermekeivé legyenek, azoknak,
kik hisznek az ő nevében. 13. Kik -nem;: vérből, nem a test ösztönéből, sem nem a férfi indulatából, hanem Istenből születtek. 14. Es
az Ige testté lőn és miköztünk lakozék; és látók az ő dicsőségét, ki
tele volt malaszttal és igazságga\.
A köztllDk lakó IsmereUea

A szerencsétlen kimenetelű worcesteri csata (1651) után,
amelyben a félelmetes Cromwell és a törvényes örökös, II. Károly
angol király mérték össze fegyvereíket, ez utóbbi álruhába öltözött:

149

haját levágatta, arcát és kezét betestette. királyi öltözetét egy szolga
ruhájával cserélte fel, kezébe baltát vett, mintha favágásra menne, '
s így bolyongott az erdőben, hogy ellenségei elől biztonságban legyen. A vele találkozók szó nélkül mentek el mellette, mert egyszeru embernek gondolták. Akik azonban 'vele mentek, be, voltak
avatva a titokba, hogy az egyszerű ruha alatt királyi fölség rejtőzik
és e méltóságnak megfelelően viselkedtek vele szemben.
.A szerentsétlen kimenetelű paradicsofni csata után, amelyben
egyidőre a gonosz győzött, Isten ilyen nem ismert fölség lett a földön. Míg előbb az ember képességeinek teljességében Vele közvetlen érintkezésben állott, a csata --l).tán képességei megfogyatkoztak.
Az Irás szerint "azt is nehezen arányozzuk, ami a földön van,
fáradsággal találjuk fel, amik előttünk vannak, amik pedig a mennyben vannak, ki fogja megvizsgálni?" (Bölcs. 9, 16.) S azért midőn a
Szentháromság második személye eljött és egyszerű ember formájában köztünk lakozék, hányan nem ismerték fel?! S rnidőn magát az
Oltáriszentség egyszerű színeire bízta, hányan nem tudják, hogy az
igénytelen külső isteni fölséget takar! S rnikor trónját, a. tabernákulumot elhagyja, hogy ünnepi menetben falvainkban és városalnkban
• körülvigyék, hányan nem viselkednek méltóságának megfelelően,
még azok közül is. akik Istennek tudják. IAmikor tehát a mai napon
a természet friss pompájának bevonásával olyan gyönyörű módon
mutatjuk be hódolatunkat az Oltáriszentségnek, amilyennek talán
Julianna elregadtetáséban sem látta, amidőn utca és templom és kereszt és a házak és zászlók mintegy kivirágoznak 'e nagy titok tiszteletére, szívünk-lelkünk sem maradhat a régi. Kedves olvasém. akár
faluban, akár városban készülödől az úrnapi körmenetre, elevenedjék meg előtted a régmult leleményes és áhítatos szeretéte és a
Legfölségesebbet valamennyien úgy kísérjük királyi útjára, hogy
szívünk-lelkünk minél több illatos virágot hajtson. Értsük meg mínél jobban a -6agy titok jelentőségét és lényegét. Keletkezzék bennünk a régi példák hatása alatt az élet kenyerének minél nagyobb
vágya és hódoló tisztelete. Veneremur cernui ... mert bizony, ha
Julianna idejében arra volt szüksé~, hogy az Oltáriszentségnek egy
új ünnepe minél több embert fogjon egybe, most talán az a szükséges, hogy az ünnepi körmenetben résztvevők ne értelmetlen statiszták vagy az útszélén ólálkodó szemlélők legyenek, hanem tudják, hogy míről is van szó,
A BzeDtkereszl

Két szent jelvénye van minden nemzetnek, Az egyik <" szem,
a másik a fül révén hat a szívre és értelemre. Az első a külőnböző
színekböl összeállított nemzeti lobocó. rrielvre örömmel tekint a
nemzet anraíe-naov ia, látásán a szív hevesebben dobog. védelmére
rendkívüli erőt léptet fel az akarat, amint az nemzetünk történeté-nek 'ezer példáj ából Ismeretes, A másik szimbolum a nemzeti dal.

150

a nemzeti történelem lényegének és a nemzet legszentebb vágyainak
foglalata. .
Isten földi országának, a katolíkus Egvháznak még szentebb
két jelvénye, amelyről a tagok könnyen felismerhetik; hogy hol van
. Krisztus igaz Egyháza, a Hiszekegy és a szentkereszt. A Hiszekegy
Krisztus Egyházának legszebb himnusza és diadaléneke, s a szentkereszt végleges diadalának örök záloga és az Egyház tagjainak leghathatósabb vigasza és reménysége. Bár szent titkairól való elmélked-és minden időnek, de főként az egész nagybőjtnek legszebb vallásgyakorlata, az Egyház mégis kér külön napot rendelt erre a célra
és szentlecke gyanánt mindegyiken Szent Pál apostolnak a filippiekhéz írt szép levelét (2, 5-t 1.) olvastat ja, amely páratlan bensőség
gel álbítja elénk az Udvözítő kereszthalálának, s így a szentkereszt-'
nek jelentős voltát.
"Testvéreim! 5. Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban,
amely Krisztus Jézusban is megvolt. 6. aki midőn az lsteh alakjában volt, nem tartotta az Istennel való egyenlőséget oly dolognak,
melyhez erőszakosan ragaszkodjék, 7. hanem kiüresítette önmagát,
felvette a szolga alakját, emberekhez hasonló lett és külsejét tekintve úgy jelent meg, mint ember. 8. Megalázta magát, engedelmes
lett a halálig a keresztfán. 9. Ezért az Isten is igen felmagasztalta
őt és oly nevet adott neki, mely minden más név fölött van'; to.
hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon: az égleké, a földieké
és az alvilágiaké, 1t. s minden nyelv vallja az Atyaisten dicsőségére,
hogy Jézus Krisztus az úr."
•

Kodrus, az athéniek királya Delfiben hallotta a jóslatot, hogy
a dórokkal viselt háborúban az athéniek csak úgy győzhetnek, ha
királyukat az ellenség megöli. A. király. azért számotvetve kötelességével és érezve önmagában a felelősséget, hogy népét a veszedelemből kiszabadítsa, szolgaruhát öltve az ellenség közé ment, ott
vetélkedést szított, amelynek áldozatul esett. Míkorra kitudódott,
hogy tulajdonképen ki ci halott, az ellenség eszeveszett futásnak
eredt és az athéniek meg voltek- mentve.
Igy történt az Úr Jézússal is. A dicsőség királya nem átallotta
szolgai formát venni. Közénk jött, ahol övéi közül a legtöbben meg
nem ismerték, a gonosz ellenben annál jobban agyarkodott ellene.
Elpusztította, keresztre szegezte, de dicsősége annál nagyobb lett.
. Az magasztalta fel, ami leginkább megszégyenítette: a -szentkereszt.
.
A szeDtkereszt feltalálása
(Napja május 3-án.)

A történelem minden népe ismerte a keresztet. s azért a kereszt feltalálása nem annak kinyomozását ielenti, hozv kinek az
agyában fogamzott meg a "lel?rettenetesebb szenvedés eszköze".
Azt még a filippiekhez írt levelében Szent Pál apostol" mondja el.
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hogy iréntunk való végtelen szeretetében maga az Udvözítő talált
tá a szenvedés azon módjára, amely bőségesen elég volt az emberiség bűneinek lerovására. A szeritkereszt feltalálásáról tehát elsősor
ban olyan értelemben lehet szó, hogy az első korszak zűrzavarában
és háborúságai közt nyomaveszett szeritkeresztet ki adta vissza a
kereszténység tiszteletének. Az Egyház ősrégi hagyománya szerint
Nagy Konstantin édes-anyja, Szent Ilona császárné a munkásek/ kal versenyezve kutatta hollétet a Golgotán, majd térdelve ezt az
imát mondotta:
...Itt van az ütközet helye, de hol van a győzelmi jelvény?
Keresem az üdv zálogát és nem találom. Bele. lehet ebbe' nyugodnom? Én trónon ülök, s az Udvözítő keresztje a földben heverjen?
-Palotában lakom. s Krisztus győzelmének eszköze romok alá temetve rejtőzzék? Megváltottnak tarthatom-e magamat, ha a megváltás jele, a kereszt el van rejtve az emberek szemei elől?
Démon, te szerencsétlen szellem, elrejted a legerősebb kardot,
amel" téged legyőzött. Félre a romokkal, hogy az élet forrésa szaba" !f'9.yen. Hadd jöjjön napfényre a kard, amely a valódi Góliátot
lefc'e'!e. Még ma legyőzetel, s egy asszony bontja szét kötelékeit."
(Ami: r. in obitu Theodosií.)
A szorgalmas munkának megvolt az eredménye. Előkerült a
szentkereszt s a lándzsa a szögekkel és a felírással.
.

•

Mindenki keresés nélkül is megtalálja saját legsúlyosabb kereszttét. S a kereszt feltalálásának legszentebb ünnepe mindenki
sz unára az a nap, amidőn ráeszmél ve a nagy igazságra, hogya kereszt kultllránk legnagyobb emelője. a bűntől való 'menekülés legnagyobb biztosítéka, a szenvedés elviselésének egyetlen segítsége:
szenvedéseivel a szentkereszt tövében áldozattá tud lenni azért, aki
magát rajta értünk feláldozta.
A szenIkereszt felmagaszlalása
(Napja szeplember 14-én.)

Az ehresbergi szent berekben állott az Irminsul, az ős germán
Irmin-istenség hatalmas oszlopa, a pogány világ jelképe. Nagy Károly" benne látta a kereszténység elterjedésének nagy akadályát és
azért embereit ledöntésére elküldötte. A háromnapos munkában elfáradt hittérítőket a legenda szerint a virágos mezőn kibuggyant
forrás üdítette fel. S hogya munkát egészen befejezettnek tartsák.
a romok fölé később keresztet állítottak, rá Szent Agostonnak e
mondatát vésték. Stat crux, dum voIvitur orbis - a világ vergő
dik. a kereszt diadalmasan áll.
Kedves állomása a Rómába érkező zarándokoknak a Szent
Péter-téren felállított szentkereszt helye. A 25. t 3 m magas vörösgránit. obeliszk valamikor az "egyiptomi napisten temploma előtt állott, amidőn a kereszténység még az idők teljessége előtt, az' Atya

152

örök akaratában a megvalósulásra várt. 'Caligula római császár ké....
a vatikáni cirkusz elé szánta, ahol a keresztényeket vadállatokkal tépették szét. S most a Szent Péter-téren áll, mert V. Sixtus
pápa 1586 szept. U-én, a keresztfeltalálés ünnepén 10.35 m magas
talapzatra odaállíttatta. s az egész monumentum tetejét még 5.15 m
magas kereszttel díszítette. XII. Kelemen pápa 1740-ben a szentkereszt egy részecskéjét tette a felső keresztbe, hozv az egész alkotás így legyen az Udvözítő végleges diadalát hirdető emlékmű,
amelyen a felirat minden betűje kétezer év tapasztalatának nyelvén
hirdeti a nagy Igezságot: Christus vincit" -Ctulstus reqtiat, Christus
sőbb

imperat. Christus ab omni malo plebem suam deletuiat. -

Krísztus

a kereszten győz, uralkodik, parancsol. Krisztus népét a kereszt ereje
által minden bajból megoltalmazza.
Evangélium Szent Jánós 12. r. 31-36. v. Az időben mondá
Jézus a zsidók seregének: 31. Most van itélet e világ fölött: most fog
kivettetni e világ fejedelme. 32. En pedig, ha felemeltetern a földről,
mindeneket magamhoz vonzok. 33. IEzt pedig mondá, jelezvén, rnílyen halállal fOl!: mezhalm.) 34. Feleli azért neki a sereg: Mi azt
.hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmered, hogyan
mondod hát le: hogy fel kell eme!tetni az Emberfiának? Kicsoda ez
az ~mberfia? 35. Mondá tehát nekik Jézus: Már csak kevés ideig
vagyon nálatok a világosság: járjatok, mfg tiétek a világosság,
hogy sötétség ne lepjen meg benneteket, merI aki sötétben jár, nem
tudja, hová megyen. 36. Mig veletek van a világosság, higgyetek a
világosságban., hogya világosság fiai .legyetek.
Ha felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok

Szükség volt az Emberfianak felemeltetnie, már mínt a keresztfára, hozv ott meghaljon s bennünket megválts. 'n. Szükség volt felmaaasztaltatnia, mert e megváltó halál révén a keresztből van mínden üdvössézünk. A kereszt e földi életben segítségünk, végleges
győzedelmiink reménve és hazajutásunk záloga.
úi-Guinéa kikőtő iének gyönyörű vidéke, a kedves öblök, a
háttérben lévő erdőségek és a távolból kéklő hegyek kapitány és
legénység számára a kikötés pillanatában nem léteznek, mert ott
van a legveszedelmesebb útrész. ahol minden kis hibának nagy következményei lehetnek. Éppen azért szemük egyedül a parton lévő
hatalmas keresztet nézi. A hajó szerencsésen csak úgy köt ki, ha
a kikötőnél mindíg feléje tart.
Boldog az, aki az okos vándorként célját mindíg maga előtt
látja és élte hajóját a kereszt felé irányítja. Minden bajtól mentes
kikötést pedig csak akkor remélhet, ha tekintete töként akikötőhöz
közel van feléje irányítva.
.
Ezért a kereszt a haldokló legnagyobb reménye és legértékesebb
vigasztalása. Istenes Szent János 1550-ben halt meg. Jóllehet elerőtlenedett, mégis felkelt ágyáról és térdrehullva átkarolta a kerészten függő Úr Jézust. "Igy halt meg, csókolván és még holta után
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is tartván az úr Jézust." - Bayard (1475-1524). a "félelem és
gáncs nélküli lovag", 1524-ben a Sesia mellettí ütközetben halálosan megsebesült. "Jézusom, meghalok!" - voltak utolsó szavai.
Egyedül lévén, közel s távolban a hitnek semmi ,vigasza sem állott
rendelkezésére, Papért nem tudott küldeni. Akkor vette észre kardjának keresztalakját. Meglévő erejét összeszedve, azt erősen a földbe
szúrta, majd arccal az ellenség felé fordulva, hátát nekitámasztotta,
hogy legalább a keresztre támeszkodva halhasson meg. Igy találták
bajtársai. - Tilly János 1632 ápr. IS-én Rain mellett megsebesülve,
Ingolstadtba vitette magát. Az orvosok kijelentették. hogy -menthetetlen, s akkor a csapatok vezetését még tovább is intézve készült
elő a halálra. Agya mellé egy keresztet állíttatott, s_nagy szerivedésében haláláig az vigasztalta. - Bénitius Szent Fülöp környezetétől halálos ágyán könyvet kért. Különféle könyvet vittek hozzá, de.
ő valamennyit visszautasította. Végre a keresztet' mutatták neki, s
akkor felc s ill an tak szemei. Ajakához emelte, s nyugodtan meghalt.
- Az aradi vértanúk közül Schweidel tábornok egy feszületet adott
, át a papnak. "TiszteMndő úr, - mondotta - íme a feszület, amelyet még ar harcok zajában is magammal hord tam. Kérem, adja át
fiamnak. Most kezeim közt akarom tartani és vele akarok meghalni.
Miután meghaltam, ne irtózzék megfogni, kezeimből kivenni és
fiamnak átadni."

*

Az Északí-tenger partján, Westerland-Sylt fürdőhelyen van az
a temető, amelyet a hullámok által partrasodort holttestek töltenek
meg. Azoknak holttestei, kik valamikor gondtalanullubiCkoltak a
tenger habjaiban, s vitorlásukkal messze merészkedtek, de a hirtelen támadt vihar csónakjukat tönkretette és ők hullámról-hulIámra
lökődve élettelenül és fel oszolva jutottak partra. Valamennyinek
egy kőkereszt szól, rajta ezzel az irással:
Wir sind eine Vol k vom Strom der Zeit
Gespült zum ErdeneÜand,
Voll Unfall und voll Herzeleid,
Bis heim uns holt der Heiland.
Das Vaterfraus ist immer nah,
Wie wechselnd auch die Loose.
Es ist das Kreuz von Golgotha
Heirnat für Heimatlose.

(Amíg a Megváltó haza nem juttat bennünket, mi - az idők árjában
szerencsétlenséggel és - fájdalommal telt nép - a szárazföld felé
sodródunk. Bármilyen válfózó legyen is az ember sorsa, az atyai
ház mindig közel van. A Golgota keresztje a hontalan otthona.)
Ez a sorsa a szenvedőnek, a szerencsétlennek, a félreismertnek, az üldözöttnek és a hullámról-hullárnra lököttnek. amíg a Golgota keresztjénél nem egyesíti szenvedését az Udvözítő szerivedésével, aki éppen azért ment keresztül a legnagyobb szenvedéseken,
hogy elsősorban a szenvedőt emelje magához.
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A szerenceétlen véget ért hajókolosszuson, a Titanicon egy
szegény házaspár fia mint konyhalegény dolgozott az elsüllyedés
idején. A többi áldozatokkal együtt ó is régen- a tenger mélyén pihent már, amidőn szegény szülőí még mindíg nem tudtak megnyúgodni gyermekük sorsa miatt és legjobban azt fájlalták, hogy a
tenger mélyén a megváltás szent jele nem díszíti sírját. Inkább szívükben, mint agyukban az a gondolat fogamzott meg, hogy ~ rettenetes kimúlás dacára is részesítik a földöneUemetettnek kijáró jótéteményben.Egy tengerjáró parancsnokát megkérték arra, hogy a
hajó szerencsétlenségének színhelyén az át adott keresztet bocsássa
le a tenger mélyére. A parancsnok New-Foundland közelében teljesítette a kedves parancsot: csillagos éjjel a hajó orráról ledobta a
rábízott keresztet, amelyet a fájába rejtett ólom azonnal lehúzott a
hullámok közé, s néhány pillanat alatt, több ezer méteres mélység
csendjében hirdette a nagy igazságot, hogyegyetfül a keresztben
van üdvösség. Csak egy mélység van, ahonnan a keresztre felmagasztalt Krisztus senkit sem tud magához emelni, amely egész l'étével hódol ugyan a .keresztnek, de belőle magának senki enyhülést
nem vehet: s ez a pokol. "A halál országa élet nélkül, a sötétség vidéke fénysugár nélkül, a szomorúság barlangja öröm nélkül, örökös jajveszékelés irgalom nélkül, örökös kérés meghallgattatás
nélkül és örökös elhagyatottság megváltás nélkül."
A legszenlebb hely a laldlSn
Evangélium Szent János 3. r. 1-5. v. 1. Volt a farizeusok
közt egy Nikodémus nev ú ember, a zsidók egyik főembere. 2.
Jézushoz méne éjjel és így szóla hozzá: Rabbi! tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul: mert senki sem cselekedheti e jeleket, melyeket
te cselekszel, hacsak nincs vele az Isten. 3. Felelé Jézus és mondá
neki: Bizony, bizony mondom neked, hacsak valaki újonnan nem
születik, nem láthatja meg az Isten országát. 4. Mondá neki Níkodémus: Hogyan születüetík az ember, 'ha már vén? csak nem mehet
be ismét anyja méhébe, hogy újra szülessék? 5. Felelé Jézus: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik vízből és
Szeritlélekből. riem mehet be az Isten országába.

A föld legsötétebb pontja, Anglia fővárosában a Londoni-híd, tól I) em messze, a Szent Péter-kápolna temetőjében az utast szomorú
érzés fogja el. Ott van Boleyn. Anna sírja, lefejeztetett 1536·ban.
Ott fekszik Cromwell Tamás essex-í gróf, lefejeztetett 1540-ben;
Plantagenet Margit, Salisbury gróínéja, lefejeztetett 1541-ben;
Howard Katalin királyné, 'lefejeztetett 1542-ben; Seymour Tamás
lord, lefejeztetett 1549-ben; Somerset lordprotektor. lefejeztetett
,1552-ben; Dudley János, Northumberland hercege, lefejeztetett
1553·ban; Grey Johanná asszony, lefejeztetett 1554·ben; tehát valamennyinek az életét hóhérkéz vette el. Erről a földterületról mondja
Maculay, hogy: There is no seuidet spot on earth, than this littIe
cemetery (= níncs a földnek sötétebb' része, mint ez a kis temető).
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De igenis van! Csak egy kivégzés történt azon a helyen, idő
számitásunk 30. évének április 7-én, de az a hely az egyetlen tény
miatt a Iöldkerekség sötét pontja lett. Azaz, hogy mégsem! A bűnt tekintve ugyan a föld legsötétebb pontja a Golgota, ahol a bűnökben
való megátalkodottság az élet adóját és a világ megváltóját elpusztította, de az eredményt tekintve mégis ez a hely a legszentebb
hely, mert ott állott megváltásunk eszköze, a szentkereszt, ott fakadt
megváltásunk forrása, a Szentlélekből való újjászületés lehetősége.
./<

A világ legdrágább fája. A husziták vadtermészetű vezére,
Gískra, egy napon valamely kolostor előtt megállapodott és kardját
a földbe szúrva felkiáltott: "Ha holnap reggelig ez a kard ki nem
virágzik, a kolostor elpusztul!"
Ezzel a vezér és katonái éjjeli szállásra indultak. a kolostor
lakói pedig rettegve és intádkozva töltötték az éjtszekat és várták
a hajnalt, hogy Isten meghaIlgatta-e kérésüket e nagy veszedelemben. A huszita sereg kora reggel újból megjelent és körülállta vezé'rét, amint a letűzött kard előtt megállt és majd gyökeret vert lába,
látván a !tard keresztalakú markolatán ide-oda hajló folyondárt.
amelynek kék virágai csak egy szót rnondtak a vezérnek: Irgalom,
de ez az egy szó a kolostor lakói számára az életet jelentette. A huszita sereg a kolostort sértetlenül hagyva eltávozott.
Mikor a bűn miatt az egész emberiséget az elpusztulás veszélye fenyegette, a kivirágzott kereszt lett az úr kiengesztelésének
záloga. Azért énekli az Egyház olyan szépen a nagyböjti időben:
Crux fidelis,' inter omnes
Arbor una nobilis!
Silva talem nul1a profert
Fronde, flore, germine.

O, szentkereszt, minden fának
Legnemesebb hajtása!
Erdö nem rejthet hasonló
Lombot. gyökért, virágot.

Az úr Jézus kék sebeinek virága tekintett róla az ég felé és
szüntelenül azt az egy szót ismételte, amire az embernek bűnei
miatt leznagyobb szüksége volt: Irgalom! S a pusztulás elkerülte az
emberiséget.
Ezzel a nagy jótéteménnyel nem 'szolgálhatott nekünk sem
tudás, sem természet, hanem a Megváltó szeretetére volt szükség.
Ez a pótolhatatlan szeretet a szeritkereszt felmagasztaltatásának gyökere és titka.
SzemJéléSdés a Kálvárián

..A Kálvária ugyanazon helyén - mondja Szent Ágoston - három kereszt áll': az ezviken a mezmentett. a másikon az elvetett
lator; a középen Krisztus. aki az eQvik latort meementette. a másikat elvet.ette. Három eQvforma kereszt. s rnennvíre különböznek,
akik re ita függnek." Nézzetek véj;1iQ az élet kálváriáián: mennví
rajta a kereszt, mennyi az épületes és még több a káromkodó szen-
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vedő! Közöttük van az Úr Jézus, aki nehéz lélekkel hallgatja a káromlókat, s p.aradicsomot ígér a türelmeseknek. Egyformák a keresztek, s mily különbözők, akik rajta függenek. S ugyan míért a sok
bal lator? A sok káromkodó szenvedő?

*

A világháborúban Hindenburg katonái parancsra reggel egy
erdőből megindultak, s este egy másik erdőbe érkezve sürgős paranccsal visszaindultak az első erdőbe. Alig készültek hozzá a
pihenéshez, ott volt az új parancs: Előrenyomulni a második
erdőigf Vagy háromszor vonultak így nappal oda, éjjel vissza.
Vonultak mérgesen, káromkodva a sok fáradtság, étlenség és szomjúság miatt. Mérgelődtek, rnert nem látták á. parancs indítékát, hogy
t. i. egy nagyobb ellenséges sereg repülőgép e kikémlelte számukat.
S bizonyára mindnyájan elvesztek volna, ha Hindenburg le nem
játssza azt a nehéz szerepet, hogy a nappal felvonulók éjjel visszalopódzva mint új 'sereg siettek az előbbi nyomába. Mivel a repülő
tiszt parancsnokának jelentette, hogy az erdőt nagy német sereg
lepte el, a sokkal nagyobb ellenséges sereg visszavonult s Hindenburg csapata megmenekült.

*

Igen sok ember tudatlanul, s Hindenburg katonáihoz hasonlóan
van a szenvedéssel. Mérgelődik, vaktában ítéletet mond, míntha az
Úr számtartója s terveinek, bírája volna. Pedig az ember a szenvedésben csak a tényt látja, s a földi szempontok szerint ígazodó tekin.
tet, a szenvedéstől ösztönszerűen húzódozó természet a szenvedés
erkölcsi- jelentőségét sem tudja felbecsülni, nemhogy annak teljes
tartaimát látná. Betegség, méltatlan bánásmód, rossz rokonság, fő
ként napjainkban a.vagyoni bukás azért lehet szülőanyja sok szenvedésnek és egyúttal' sok kételkedésnek, hitetlenségnek.
Tehát a szenvedés elbírálásához az első gondolat, hogy a
,,szenvedésben isteni erő rejlik". (Hippokrates.) Mivel Istentől jön,
már nem lehet csak szetivedés, Ezt azok tudják legjobban, akiknek
minden gondolata Isten és az ő tevékenysége. Hogyan szólnak azok
a szenvedésrőlj
A megpróbáltatásokat, főként ha valaki azokat szívesen fogadja. kegyelmeknek tartom, mondja Páli Szent Vince. A szenvedéssel szemben érzékenyebbek vagyunk, mint az örömmel szemben,
minthogy a rózsa töviséről is hevesebb mozdulattal veszünk tudomást, mint illatáról. Ezt az egyenlőtlenséget úgy tüntethet jük el, ha
éppoly szívesen vesszük az egyiket, mint a másikat, meggondolván
a szenvedésből származó sok előnyt, mondja ugyanaz a Szent. A
szenvedés tövise illatos és édesség árad szét belőle, mondja Vianney
Szent János.
A szenvedés sok kegyelernnek lehet a forrása. Nagyon megható esemény volt, amikor Róma betegei nyolcezer aláírással ellátott albumot ajándékoztak a Szentatyának, amelyben egy napi szenvedésüket ajánlották fel a hitterjesztés ügyéért. A Szentatya nagyon
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megköszönte ,az ajándékot és hangsúlyozta, hogy a szenvedések
türelmes viselése a legjobb apostolkodás, mert Istentől sok kegyelmet eszközöl ki.
De minden mély gondolkodású ember belátja azt, hogya szenvedésnek mindíg van valami egészen különleges célja.
Trifft dich ein Schmerzen, so halte still,
Und fra ge, was er von dir will.
Der ewige Wille gibt dir keinen
NUT desnalb, dass du solltest weínen.!

Amint a tűz fényesíti az aranyat, amint a reszelő rozsdától tisztítja a vasat, amint az ütés szikrát csal a hideg kőből, amint a metszés gyümölcsözteti a szöllőt, amint a szórás pelyvától tisztítja a
búzát, éppen úgy tisztul az ember a szenvedésekben, Igen, a szenvedés minden formája a nyers természet nemesHéséhez szükséges
kegyelem. Aki ezt megérti, igazat ad Arany Jánosnak, hogy a
bú mesterkezének vf:Jésitől dal fakad. Mi lehet az a dal? Bennünk
az emberi mivolL megbecsülése. Hála a jó Istennek, mondja
Kölcsey - hogy életemet nem hagyá szenvedések nélkül folyni.
Keserűek valának azok, s mégis általok tanultam meg lIZ emberi mivolt becsét érzeni, a való nagyságot hiú ragyogványtól megválasztani, balszerencse tekintetét nyugodtan tűrni... s mindenekfelett
érezni: a szenvedés örömöt hoz lelkünknek és sorsunkon felülemelkedni megtanít.
Szép. dal lehet az emberszeretet.
"Szenvedés által válik jóvá a szív"

mondja a Szentírás.

(Préd. 7, 4.)
Falatját könnyel ki nem sózta még,
ki nem virrasztott terhes éjtszakában
Álmatlan ágyon, sirva egymagában,
Nem ismer téged, oh jóságos Ég - írja Goethe.

S aki a jóságos Eget nem ismeri, az előtt a kevésbbé jósagos
ember is ismeretlen, iránta szeretetre képtelen. Szegényt és gazdagot, beteget és ·egészségeset, öreget és fiatalt sok minden szétválaszt. E válaszfalakat a szenvedés dönti le. Aki maga nyomorgott
és virtasztott terhes éjtszakában. az tud részvéttel lenni. Aki sokat
nélkülözött, az tud irgalmas lenni. Aki maga megjárta a megaláztatás kálváriáját, az szavaiban tud másokat kimélni. Büszkén állhat
az ember, mínt a tölgy: a szenvedés meghajlítja. Kemény lehet a
szíve, mint a bazalt: a szenvedés megpuhitja; mint Nagy Sándorét.
aki igy szólt a vigasztalókhoz fájdalmában, mikor egy nyíl eltalálta: Ez a seb tett emberré.
1. Ha szenvedés ér, maradj csendben, s kutasd, mi a célja. Az örök
akarat egyet sem ad csak azért, 'hogy .sírj.
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Igaza Ván Goethének: "Tiefes, unaussprechlíches Lelden kan rt
man wo hl eine Taufe, eine Einweihung in einen neuen Zustand
nennen."!

Lehet; hogy az a dal még közelebbről érinti a lelket. Hány
embernek a szenvedés adja vissza hitét. Nur in Elend erkennt man
Gotteshand und Fínger" - mondja Goethe. Mert nincs öröm fájdalom nélkül, nincs fájdalom vigasztalás nélkül, s a legjobb vigasztelé
maga Isten, ha hithez és bizalomhoz segít, mindkettő nagy kincs:
Egy beteget az irgalmas nővér nagy odaadéssal ápolt. Nézi,
nézi a súlyos beteg az önfeláldozó szeretet e hősét, s egyszer azt
mondja: Tisztelendő nővér, nekem érdemes volt betegnek lennem,
legalább megláttam, hogy ilyen önfeláldozó lelkek is élnek a földön.
Chateaubriand egyszerre, vesztette el édesanyját és nővérét, 's a
nagy csapás míatt érzett fájdalom visszaadta, amit régen elveszített.
katolikus hitét. Ha kérdezték tőle; mi vezette vissza Istenhez, a
kettős halálra utalva mondotta: J'ai pleuré et j'ai cru." Emlitsem
Victor Hugot, a nagy francia költöt, s a bánatos atyát, akit leánya
tragikus elvesztésekor a nagy bánaton szintén csak a felsőbb akaratban való megnyugvás segített át?
Túl a felhők honán, fönn a magas égben
A láthatatlan űr ködébe burkolva
Oly titkos dolgokat viszesz te most végbe,
Miknek alkatrésze sziveink fájdalma.

Igen, a szenvedés a Kálvárián és egyes emberek életében velejárója az Úr terveinek, amelyek majd csak akkor Jesznek számunkra
megérthetök, ha szenvedéssel belépünk dicsőségébe, s Öt szemtől
szembe látjuk. (V. ö, Húsvéthétfőn. Szenvedéssel a dicsőségbe.)

A ml Dagy segUségilDk.
(ünnepe Úrnap nyolcadát követő pénteken.)

A Neuburg mellettí csatában, 1800. jún. 27-'én halt hősi halált
"Franciaország első gránátose", Théophile la Tour d'Auvergne,
Napoleon kedvence és hős katonája. S Napoleon egyrészt az iránta
érzett tisztelet lerovása céljából, másrészt meg azért, hogy a hős
tovább i's lelkesitse csapatait, szivét bebalzsamoztatta, a csapat
zászlótartójának őrizetére bizta és a hős vezér neve még 14 évig
szbrepelt a katonák névjegyzékében. Nevének szólításakor a zászlótartó a következő módon felelt helyette: II est mott, mais son coeur
l

A mély, kímondhetatlan szenvedést egy új állapotba való beava-

tás~ak, keresztségnek lehet nevezn.i.
2
3

Csak .szenvedésben
Sirtam és hittem.

ismerhető

fel Isten keze.
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est entte nous, meghalt. de szíve köztünk van. S ez az eljárás sokszor lelkesítette fel Napoleon csapatát.
.
A mi igazi nagy vezérünk, hősünk és erősségünk, aki értünk
vértanúi halált halt, az Úr Jézus.' Szive állandóan köztünk van, sőt
szive a mí szívünk, amint Szent Bonaventura mondja: "szive ez én
szivem, mert fejem Krisztus". S ez a sziv nem az első gránátosnak
bebalzsamozott. jól megőrzött, de alapjában érzéstelen szíve, amely
kegyeletre indít és lelkesedést eredményezhet, de más nem telik
. tőle. Az Úr Jézusnak élő és érző, szerétettel és feUoghatatlan gazdagsággal teljes szive mélységes forrását tárja elénk a nagy jótéteményeknek. Ennek a tiszteletét 'sürgeti az Egyház most, a szenvedés hetében. Erre eszméltet minden hónap első péntekén. S méginkább Jézus szent Szívének ünnepén, az Úrnap nyolcadát követő
pénteken. amikor a
Szentlecke Szent Pál apost. az ef.·hoz írt levél 3. r. 8-19.
v. Testvérek! 8. Nekem, az összes szentek között a legkisebbnek jutott osztályrészül a kegyelem: hirdetni a pogányok közt Krisztus felfoghatatlan gazdagságát, 9. és felvilágosítani mindenkít, miként vált
valóra a titok. amely öröktől fogva el volt rejtve a mindeneket teremtő Istenben. 10. hogy most kinyilvánittassék az Istennek sokszoros bölcsesége a mennyei fejedelemségeknek és hatalmasságoknak, az Egyház útján. 11. az örök végzés szerint, mely beteljesedett
KriszLus Jézusban, a mi Urunkban. 12. akiben bizodalmunk van és
bátorságos utunk il benne való hit által. 13. Ezért kérlek titeket. ne
csüggedjetek el bajaim míatt, amelyek értetek vannak. Ez dicsőség
tekre szolgál. 14. Ez okból hajtom meg térdemet a mi Urunk Jézus
KriszLus Atyja előtt. 15. akitől minden nemzetség nevét nyerte az
égen és földön. 16. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek belső emberré az ő lelke által, 17. hogy
Krisztus a hit 'által szivetekben lakiék, s a szeretelben meggyökerezve és megalapozva legyelek 18. és fel tudjátok fogni az összes
szentekkel egyült, mi a szélesség és magasság és mélység, 19. és
megismerhessétek Krisziusnak szeretetét is. mely meghaladja a megismerést, s betel jeLek az Istennek egész teljességével.
Áz Isleal sziv munkáJa

Minden ember szíve nagy munkát fejt ki, mert nagy erőt képvisel. Hiszen az a vérkeringés szerve, a vértisztítás kohója, testünk
melegének legősibb forrása. összes szerveink működésének szabályozója; 22 billió vérsejtjeegymásmellé téve háromszor átfogná a
föld egyenlítőjét. Veréseinek 'száma percenkint 70, naponkint 100.000.
évente 40,000.000, l!gy emberéletben 2 milliárd. Több, mtnt ahányat
lépni, ahány szót olvasni vagy amennyit-lélekzeni tudunk: Az az
erő, amellyel mint egy perpetuum mobile a vért a szervezeten áthajtja, naponta 190.000. évente 6,835.000, egy közepes emberéletben
410 millíó mkg munka, amellyel tehát e számoknak megfelelő 'Súlyt
az itt jelzett idő alalt l m magasra lehet felemelni. Mozgásával évenkint háromszor befuthalná az egyenlítő 40.000 km-es útját.
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Ennyi az emberi szív munkéja. S most ki tudná nem számokban
kifejezni, csak elképzelni azt, hogy mennyi az isteni sziv munkája?
Ki tudná egész teljességét megismerni a szeretetnek, amelynek mértéke szélességben az, hogyaTűzföldtől Grönlandig minden embert
magához ölel; hosszúsága az, hogy az emberiség történetének kezdetétől befejezéséig mindíg érezteti hatását; magassága az, hogy az
embert a bűnök poklából a mennyországig emeli és mélységben a
holtak bírodalmáig is leér. Ennek az isteni szeretetnek eleven erejét képviseli az Ur Jézus szíve. A szívek. Szíve, a földön végigdobogott egyemberéletet, s azóta is minden lüktetésével a szeritség
áramát irányítja a határtalan életközösség minden ízületébe. Ami
emelkedett gondolat, szent célkitűzés és célratörekvés azóta az emberiségben mutatkozott, mind az Ö erejéből nyert inditást és táplálékot. Benne fogan hitünk, benne sarjad reményünk és belőle táplálkozik áldozatos életünk. A szívek Szíve a világot gyujtó szeretet
szerve. Az Assziszi Szent Ferencek, a Keresztes Szent Jánosok és
általában, akiknek működése a nagy szerétet miatt külön korszakot
nyit a történelemben, mind-minde· szív mozdítása után tevékenykednek. Istenem, mícsoda ereje és tüze lehet e szent Szivnek! Szent
Gertrúd sugárzó napnak látta az úr Jézus szívét. Más látomásában pedig az úr szivét kérte tőle; ki is vette bordái közül 'és mikor
néhány pillanat mulva visszaadta, így szólt: "Szeretetemnek egy
parányi szikráját szívedbe helyeztem, hogy életed utolsó lehelletéig
ernésszen."
Ma minden lélek örvendve emlegesse a földön a Szent Szív
nagy erejét, de egyúttal iparkodjék belőle meríteni minél nagyobb
szeretetet embertársai iránt. s mínél nagyobb viszontszerete tet a
Szent Szív iránt.

*

Evangélium Szent János 19. r. 31-37. v. Az időben: 31. a
zsidók pedig (mivel készületnap vala), hogy ne maradjanak kereszten
il testek szombaton (mert az amil szombat nagy nap vala), kérék
Pilátust, hogy törjék meg azok szárcsontjait és vegyék Je ökel.
32. Elmenének tehát a katonák és az elsőnek ugyan megtörték szárait,
és a másodiknak is, kit megfeszítettek ővele. 33. Mikor pedig Jézushoz értek, látván, hogy ó már meghalt, nem törék meg szárait, 34.
hanem egyik katona lándzsával megnyitá oldalát, melyből legottan
vér és víz jöve ki. 35. És aki ezt látta, bizonyságot tett róla és
igaz az ö tanúsága. És az tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higygyétek. 36. Mert ezek azért történtek. hogy beteljesedjék az Irás:
Csontot nem fogtok törni benne. 37. És ismét más Irás mondja:
Látni fogják, kit vertenek által!

Szivel szivért

XIII. Alfonz spanyol király az Ibér-félsziget földrajzi központjába egy 9 m magas Jézus-szebrot állíttatott, s 1919 június 27--én
óriási hivősereg jelenlétében az egész országot az úr Jézus szentséges Szívének ajánlotta fel. Ennél többet a király nem tehetett. Csak
t t Waller: Napsugarak

161

jelképben mutatta meg azt, ami vágya vólt, hogy mínden spanyol
szívének és egész lelki világának középpontjában a legszentebb
Szív legyen.
Az Egyház ennél többön fáradozik. Törekvése az, hogy az
egész .vilég valóban az Úr Jézus szívéé legyen azon tény miatt,
amely a Szent Szív tiszteletének és ünnepének alapja és amelyet
Szent János evangélísta látott és róla a mai evangéliumban bizonyságot tett. Azon fáradozik az Egyház, hogy a~ értünk átdöfött Szív
és a kereszten végigcsorgott szent vér minden embernél tiszteletre
és imádásra találjanak. A nagy szeretetért minden embernél viszontszeretetet, szívért szívet akar biztositani az Úr Jézusnak.

*

Egy jámbor fuvaros imájában arra kérte Istent, hogy mondja
meg nekí, mit kíván tőle, míképen szelgáljon neki. Isten szívébe
súgta kívánságát, csakhogy a gonoszlélek melléje ugrott és a sugalmazást magyarázní kezdte, hogy őt a jó Istentöl elrettentse: "Látod,
mílyen lehetetlen dolgokat kíván ez tőled!? Ezt kielégíteni sohasem
tudodl A holdat, napot és kereked negyedét akarja." Ezzel eltűnt \
és a szegény embert magára hagyta kétségében. Gondolkodott, de
nem tudott sehogy sem eligazodni. mert a gonoszlélek eg'É1szen megzavarta. Tőle a napot és holdat kérní képtelenség, ha pedig kerekének negyedétől megválík, vége van minden keresetének. Ezen
töprengett egész nap. Meglátta őt búslakodásában egy remete és
hozzá menve búslakodásának okát kérdezte. "Hogyne búslakodnám,
- véleszelte a fuvaros - míkor szeretnék kedvére tenni Istennek
és olyan lehetetlen dolgokat kér tőlem: a holdat, a napot és kerekem negyedét kívánja. A bölcs remete így oktatta a szegény fuvarost: "Balga voltál, amikor a gonoszlelket az Úr kérését magyarázó
tolmáccsá tetted, akí a kérést előtted furcsa színben tűntette fel, s
ezáltal téged megzavart. Isten nem kér lehetetlent. Kéri az újholdat,
aminek jele. C (rescit). Kéri a napot, aminek jele O. S kéri negyedét
kerekednek, aminek alakja O, negyedének jele pedig R (ectus).
Vagyis Isten kérelme COR, a szív. Praebe mihi filí cor. tuum; add
nekem, fiam, szívedet (Péld. 23, 26.), hajtogatja folyton.
Jézus szeDtséges vére.
(Unoepe július l-én.)

Lecke Szent Pál aposto a zsidókhoz írt lev. 9. r. 1\-15. v.
Atyámfiai! 11. Krisztus mint a jövendő javak föpapja jelenvén meg,
a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel készített, azaz nem ebből
a világból való sátoron át, 12. nem is' a bakok és borjak vére állal,
hanem saját vére által ment be egyszersmindenkorra. a szerHélybe,
örök váltságot szerezve. 13. Mert. ha a bakok és bikák vére és az
ürzőnek elhintett hamva a fertőzötteket megszenleli il test megtisztu!ására, 14. mennyivel inkább fogja Krisztus vére, ki il Szentlélek
által önrnagét hozta szeplőtelen áldozatul Istennek, megtisztítani

lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljunk! 15. Es ezért új szövetségnek közvetitője, hogy halálát az
első szövetség alatt történt törvényszegésnek váltságáért közbevetvén, a hivatottak az örökkétartó örökségnek ígéretét elnyerjék.
A vér hatékonysága

Az-összes véres áldozatok közt a legértékesebb a Melchizedekrendje szerínt való örök főpaptól, az Úr Jézustől származik. Ez az
egészen. szeplőtelen áldozat mérhetetlenül felülmúlja az ószövetség
összes éldozatait, amelyek mind magukon viselték az áldozó és áldozat kettős gyarlóságát. Az az áldozat, amelyet az Úr Jézus mutatott be és amelynek a szentmiseáldozat állandó megújítása. a legtisztább és legértékesebb vér kiöntása miatt összehasonlíthatatlanul
a legértékesebb áldozat. Erről lehet ígazén elmondani: Eisen kann
uns. retten, ertösen kan n uns Blut. Megvált az a vér, amely ott
pezsgett a kisded Jézus ereiben. A vér, amely a keresztfán végigcsorgott. A vér, amely lényegileg ott rejlík a szentrníse ostyájában,
miután a pap kimondotta felette az átváltoztatás szavait. E mellett
- azonban igen nagy értékű az a vér is, amely az Úr Jézus iránt való
tiszteletből, szeretetből és a lelkek üdvözltésének vágyából a vértanúk ereiből kifröccsenve az evangélium igazságát megpecsételi.
Vér szeritelte meg a Németország meghódításéért és megváltásáért kifejtett munkát. Szent Bonifác éppen Doccumban bérmált
pünkösd napján, 755 jún. 5-én, mikorellenei rátámadtak. Szentünk
tudta, hogy az evangéliumnak vértanú kell és ezért védőít eltávolította onnét. A fejére mért baltaütések e llen az evangéliummal védte
magát. Utolsó szavai ezek voltak: A várva-várt nap elérkezett. Ezzel a baltaütések súlya alatt elnémult. Holtan terült el a földön.
A könyvre freccsent vér mutatta az evangélíum igazságát, amelyről az ajkak már nem beszélhettek. Krizma helyett vérével erősítette
meg a frizeket a szent hit megvallásában. S amit a Szentírás az
ószövetség nagy prófétájáról, lIIésről mond: Illés holtteste most is
beszél (Sir. 48, 14.), - ugyanaz Szent Bonifáera is áll. Németország
püspökei évenkint egyszer megjelennek fuldai sírjánál, a Bonifacius-Verein az Ő 'Szellemében működik.
_
Az evangélium igazságát vérével megpecsételők sorában elő
kelő' helyet foglal el Becket Tamás, canterbury-i érsek. Mikor 1170
dec. 29-én délután székesegyházában hóhérai előtt állott és terveiket
látta, hogy életét ki akarják oltani, csak arra kérte őket, hogy jelenlévő ll.íveit bántatlanul engedjék eltávozríl. Utána vértanúi halált
szenvedett ,és vérét szétlocsolták a templom kövezetén. Angliában
az Egyház teljes 'szabadságát sókéig ez a vértanúság és ez a vér
biztosította. Akkora volt az ereje, hogy az Egyház ·gyülölői az Egyháztól elpártoló VIII. Henrik idejében még mindíg benne látták a
legveszedelmesebb ellenséget. Kivették a holttestet az oltár alatti fényes koporsójából, ahova a kegyelet helyezte, törvényt ültek felette,
istentelen ítélettel felségsértőnek bélyegezték és máglyán e·légették.
11·
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A gonosz elpusztította hamvait, de nem hallgattathat ja el a szellemet, mely éppen napjainkban olyan erősen működik Angliának az
egy igaz Egyházba való visszaterelése révén. Szent Tamás vére
Anglia megvéltásának leghathatósabb eszköze.
A legszentebb vér értéke

Az ószövetség az állatok vérét, hite szerint az élet hordozóját
tisztelte. Különösen a bakok és a borjak nagy tömegben kiontott
vérét kente az áldozati oltárra és hintette ahivőkre, aminél többet
az üdvösség munkálásában nem tehetett. Az újszövetségben az úr
Jézus vére üdvösségünk záloga és az egész emberiség haladásának
bíztosítéka, nem valami külsö használattal, hanem kegyelmeinek a
lelket érő hatásával, ami rendetlen hajlamainknak. vágyainknak orvossága és új életkezdésnek indítéka.
1ft

"Sanguis Christi pretium est." Krisztus vére érték. Igy mondja

ezt Szerit Agoston a Szeritvér zsolozsmájában, s himnuszában az
Egyház azt énekli, hogy minden cseppje elég az egész világ megváltására. Cujus una sUlla...
A brabanti gróf kereszteshaddal a Szentföldre ment, s magával
vítte feleségét. Mialatt ő harcolt, az Jeruzsálemben a betegeket
ápolta. Mikor idők elmultával hazakészülődött, felesége azzal a kéréssel állott elő. hogy engedje őt továbbra is Istennek és a betegeknek szolgálni. "Hogyan hagyhatnálak Itt, szólt a gróf, hiszen nem
tudnék nélküled élni." Az azonban továbbra is rimánkodott. Mikor
ez nem használt, a jeruzsálemi pátriárka elé került az ügy, aki az
asszony áhitatától rnélyen megilletődve szintén kérte a grófot, hogy
engedje feleségét teljesen Istennek szolgálni. S mert a gróf továbbra
is vonakodott a kért engedményt megadni, a pátriárka a jámbor
grófnak felajánlotta feleségéért Krisztus vérének egy kőre száradt
cseppjét, a jeruzsálemi egyház legdrágább ereklyéjét. Ez hatott.
Ezért a .még nagyobb kincsért le tudott mondani szíve kincséről.
Bizony semmi sincs a világon, amihez érdemesebb ragaszkodni,
mint a földőntúli üdvösségünket, boldogségunkat biztosító vérhez.

*

.Krísztus vére az együttmüködőnek üdvösség, az azt ellenzőnek ítélet." Sanguis Christi volenti salus, nolenti supplicíum! (Szent
Agoston, enarrat. in psalm. 95.) Az Egyház ma 'Szent Agos-tonnal
alkalmat ad egy nagy igazságnak a megfontolására, amely a mindennapi élettevékenykedése közben olyan 'sok ember előtt feledésbe
megy: Perpende, qui tale pro nobis dedit pretium, qualern pro nobis
sit exacturus usuram! (Szent Agoston.] Aki nekünk ilyen értéket
adott, milyen kamatokat követel majd tőlünk a számadáskor, rníkor
minden itélet erre a szent vérre való tekintetből hangzik el.
Theodórus pápa Pirrus eretneket egy római zsinaton tanai
miatt felelősségre vonta (643.). A pápa ezt szentmtse keretében
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kívánta megtenni. Az átváltoztatás után trónusához vitette a kelyhet, belemártotta tollát és Jézus vérével írta meg az ítéletet. A rettenetes- szertartás megdöbbentette a zsinati atyákat és utána megdöbbentette az egész katolbkus világot. De senkit sem annyira, mint
az elítéltet! "Jézus vére rajtam" - mondogatta és érezte súlyát.
Mikor a zsidók kimondták. hogy "vére rajtunk", nem gondolták,
hogy olyan büntetés következik, mint aminő valóban utolérte őket.
A Krisztus vérével írt ítélet ma is rettenetes lehetőség. Mínden keresztényben Krisztus vére van, s ennek megfelelően lesz része
ítéletben, ha most, az Irgalom idejében értékének megfelelő hódolatban nem részesíti.
Evangélium Szent János 19. r. 30-35. v. Az időben, 30. amint
Jézus az ecetet elvette. mondá: Beteljesedett! Es lehajtván fejét,
kiadá lelkét. 31. A zsidók pedig {mível készületnap volt). hogy ne
maradjanak keresztén a testek szombaton (mert ama szombatnap
nagy vala), kérék Pilátust, hogy törjék meg azok szárcsontjait és
vegyék le őket. 32. Menének hát a katonák és az elsőnek ugyan
meg törék szárait és a másiknak is,' kit megfeszítettek ővele. 33.
Mikor pedig Jézushoz értek, látván hogy ö már meghalt. nem törék
meg szárait, 34. hanem egyik katona lándzsával megnyitá oldalát,
melyből legottan vér és viz jöve ki. 35. Es aki ezt látta, bizonyságot
tett róla és igaz az ő tanúsága. Es az tudja. hogy igazat mond, hogy
ti is higgyétek.
Consummatum est

E két szó emlékezetbeidézésének tulajdonképeni ideje nagypéntek, de azért az Egyhaz akár m.indennap olvastathatná a mai
evangélíumot. ezt a néhány szóba sűrített passiót, s főképen a szentvér ünnepén időszerű újra meghallani a szenvedés történetének legjelentősebb két szavát: Consummatum est.
1. Beteljesedett a nagy tragédia az Atya részéről az igazság
és a szeretet által. Szeleukusz lokriszi király igen szigorú törvényt
hozott, amelynek az volt a kegyetlen szentesítése, hogy megsértése
két szem elsötétedésé t vonja maga után. Az alattvalók természetesen megrettentek; alig volt azonban a törvény életben, már hírül
vitt-ék a királynak. hogy gyermeke lett az első bűnös ... Vá~ törvényhozó vagy atya ne volnék!" ..,.... kiáltott fel a szerencsétlen király, de egy kis gondolkodás után a leleményes szeretet -megtalálta
a módját annak. hogy a törvényhozó méltósága nem sérült meg és
az atya szeretetén 'sem esett csorba. Megidéztette fiát és mínt törvényhozó kiszúratta egyik szemét, amí az igazság követelménye
volt. Majd önmagának szúratta ki egyik szemét, amí a könyörületesség és az atyai önfeláldozás ténye. volt. A törvény megsértése
miatt megkövetelt két 'szem elsötétült.
A mennyei Atya részéről ez a megváltás ténye. Kí volt adva
a sztcorú törvény a szigorú szankcíóval, hogyamegszegő halálnak
halálával hal meg. de az Úr kedves gyermeke, az ember azt mégis
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megszegte. S az Úr, a törvényhozó és atya úgy oldotta meg a nehéz kérdést, hogy az embert a törvény megszegése rniatt a bűn ezernyi súlyos következményeivel sujtotta. De sajátmagát is meggyötörteazáltal, hogy megváltására isteni Iényének mását, saját Fiát
kellett küldenie.
2. Beteljesedett a nagy tragédia a Fiú részéről az önfeláldozó
elégtétel által, Az ember ugyanis sokkal kisebb annál, hogy az
Isten szent Fölségén esett sérelmet orvosoini tudja. Igy el kellett
volna vesznie. ha az Úr Jézus leleményes szeretete meg nem találta
volna a módját annak, hogy az ember helyébe álljon és bűneinek
terhét viselje. Sőt a megváltás egészen a bűn gyökeréig hatott: az
első bűnösről is levette a bűn átkát. Igen szépen fejezi ezt ki az az
ősnégí keresztény hagyomány, amely szerint Noé Cl. vízözön alkalo
mával Ádám .koponyéjét is bevette a bárkába. Kilépésko-r Szemnek
adományozta, ő meg elrejtette Jeruzsálem mellett egy hegyen,
amelyet éppen azért neveztek Agykoponya-hegynek, p. latin calvus
után Kálváriának, zsidóul Golgotának. A Krisztus halálakor bekövetkezett földrengésre ez a hegy is megnyílt. Az üdvösség vére így
éppen Ádám fejére csorgott és az első bűn átkától azt is megtisztította.. Azon a helyen épült később az Ádám-kápolna és azért szoktak a feszületek alatt koponyát alkalmezni.'
3. Beteljesedett a nagy tragédia az ember részéről a tudatlanság és még inkább a szeretetlenség révén, a. bűn által. Értjük itt első
sorban azt-a bűnt, amely Ádámnak volt személyes bűne és utódaira
mint eredeti bűn szállott át. ami által az ember természete a személyes bűnre hajlandóvá lett és megváltásra szorult. Beteljesedett
továbbá azon itélet által, amely az Emberfiának életébe került. És
mínden alkalommal beteljesedik azon elvakultság útján, amellyel az
ember lsten szent Fölségének törvényét megszegí. ez pedig beteljesedik az akaratnak az első bűnös gondolathoz és gerjedelemhez való
járulása által. Ez először csak kisebb dolgokban történik meg, de
később jelentősebb törvényszegéstöl sem retten vissza a megromlott akarat.
Akik Galeazzo Sforza, Milánó ura, a XV. század e hatalmas
hercege ellen összeesküdtek, több alkalommal végre akarták ha itaní
gonosz tervüket, de. a herceg méltóságos magatartása és kegyeletet
parancsoló tekintete megrettentette őket, míkor tőrrel a ruhájuk
alatt hozzá közeledtek. Több sikertelen próbálkozás útán elkészíttették életnagyságú képét és azon gyakorolták a gyilkossághoz szükséges mozdulatokat. Sarat dobáltak rá. Kigúnyolták, kinevették és
l "A régiek•.h agyománya azt mondja, hogy Adárnot ott te!Ilették el,
ahol késöbb az Emberfia felmagasztaltatott, s a helyet azért nevezték
Koponyák-hegyének. mert az emberiség fejét zárta magába. S az értelemnek valóban megfelel,hogy az orvos odament, ahol a beteg feküdt. Az
isteni irgalom ott ereszkedett le hozzánk, ahol az emberi gög elesett és a
bűnök kiirtására kiontott drága vér az első bűnös porára folyt ki." (Szent
Ágoston, sermo LXXI. de tempore.)
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tőreikkel

rnegszúrkálták. Mikor már eLég gyakortatra tettek szert és a
felség érzetét elnyomta bennük az elvakultság, a herceget megtámadták és kegyetlenül kivégezték Minden bűnös ezt teszi az Úr
J ézussal, Kevesli, hogy csak egyszer teljesedett be. a tragédia.
Kevesli, hogy csak egyszer feszítették keresztre az Udvözítőt. Minden halálos bűnnel új kínszenvedésre ítéli Öt és az ítéletet végre is
hajtja rajta. Betetézi a hóhérok' munkáját,

-

Sz6véIDek a sötétbeD
Let:ke Szent Péter apostol II. lev. I. r. 16-19. v. Atyámfiai!
16. Nem mesterségesen kieszelt meséket "követvén adtuk tudomástokra a mi Urunk Jézus Krisztusnak ha,talmát és megjelenését, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. 17. Midőn
ugyanis az Atyaistentől tiszteletet és dicsőséget nyert, ilyenféle szó
hangzott le hozzá a magasztos dicsőségből: Ez éI.Z én szeretett fiam,
kiben nekem kedvem telt, őt hallgassátok. 18. Es ezt az égből lövő
szózatot mi hallgattuk, mikor vele voltunk a szent hegyen. 19. És
erősebb prófétai beszéd birtokában vagyunk, melyre jól teszitek, ha
figyeltek, mint homályos helyen világító szövétnekre, míg a nap
fel nem virrad és a hajnali csillag fel nem tűnik a ti szívetekben.

Szép nyári este, mikor a nap már látszólag eltünt, de melege
még érzik és láthatatlanul fénye is Qal. a sötétben gyönyörű látvány tárul a figyelmes szernlélő elé. A tündöklő égnek kisebbített
formáját látja maga előtt. Az úr mindenhatósácénak és bölcseségének beszédes bizonyságaként ezer és ezer apró cs ill a goeska .röpköd körülötte. Apró szentjánosbogárkák, amelyek szépek ugyan. de
parányi fényük' világításra nem használható. Azután meg nem is'
állandók. Egydarabig fénylenek, aztán teljesen veltűnnek. s a téli
hidegben nyomuk sem található. Ez a sorse minden emberi világosságnak,
Emberek világossága. Robertson történetíró a XVI. század kezdetéről szólva, amikor cl. német ,és spanyol birodalomban V. Károly,
Franciaországban I. Ferenc, az angoloknál VIII. Henrik, Törökországbart Nagy Szulejman 8 az egyházi államban X. Leó kormányzott. eszavakra ragadtet]a magát: "Ennyi viJágoss'ág ezvszerre! Ha
különböző időben uralkodtak volna, mlndezvik betöltötte volna a
maqa korát!" A valóság pedig a.z. hogy minden kornak még ennél
több n3gyságeP-- s egvüttvéve is csak emberi nacvsáz és ('i'Jvetlen
korba összesített fényük sem tudna többet nvuítani f:':rn.heri világosságnál. amiben hiány sohasem volt. EléQ' akadt b'?,!őlük, de míndezvíkröl nagyon hamar kiderült. hogy fényük gyenge, világosság
helyett sokszor inkább sötétsévet terjesztenek. Egyideig talán gyönyörködtetnek, de az élet legnehezebb időszak ában segítséget nem
nyujtanak.
.
HegelI820-ban így kezdette egyetpmi előadásait: ,.Krisztussal
szerotném mon-lani. hogy ép " világosságot tanítom. s én. vagyok
a világosság." Schopenhauer azonban azt a bírálatot mondja róla,
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hogy "egész rendszere szemfényvesztés, munkái az ostobaság tűz
helye"; saját bölcseletét viszont maga igy értékeli: "A homályban
mélyebben világítottarn bele, mint előttem bárki." Tételeit a Szent- lélek sugalmazásával egyenlő értékű igazságnak vélí, s azért nagy
önérzettel mondja: "Átkozott rníndenki, aki rnűveírn kiadásán bármit
is változtat, legyen az -akár csak egy mondat, szó, betű vagy egyetlen
ékezet." Mintha csak az Úr Jézust hallanánk: Egy betű v-agy ékezet
nem múlik el a törvényből ... Ellenben rendszere Strauss előtt "minden embert felháborító képtelen tanok összessége", Nietzsche így ki,
nálja önmagát: ,,~n adtam a világnak a legmélyebb értelmű könyvet,
amelynek valaha birtokában volt." Fichté-ről, aki nem kevesebb önérzettel lépett a világ .elé, Schelling mondotta ki a lesujtó kritikát,
hogya világ félrevezetője volt.
A legújabb korban ·éppen olyan gyorsan váltakoznak a sokatígérő rendszerek. "Majd itt, majd ott hangzik fel a kiáltás: itt az
üdvözítő, a csodadoktor. aki a beteg kor minden baját meggyógyítja ... De rövid idő mulva ismét elszéled ·a tömeg és senki sem
tud a dologról semmit." (Paulsen, Philosophia milítans. 1901, 65. l.]
A szentjánosbogárszerű fényforrásokkal szemben hangoztatja
az Egyház, hogy csak egy állandó világosság van, amely először
négyezer év homályának volt világító szövétneke, s ez az Úr. Jézus:
"Nem nyugszom, míg el nem jön, énekli Izaíásl (62, l. 1.) és mig üdvössége lámpaként ki nem gyullad." S amikor fénye megjelent, az
emberek hozzá igazodtak, mert az élet legnagyobb változatosság-ai
közt élve látták, hogy igazán csak ez a fény világit. Még a szenvedést, az ember életének legnehezebb mozzanatát is olyan módon
mutatta be, hogya mellette álló pogány százados abban látta isteni
voltának bizonyságát. Szent Péter ugyanezt a Tábor-hegyen tapasztalta, amikor tanúja volt színeváltozásának, s elragadtatáséban így
szólt: J6 nekünk itt lennünk. S az Egyház a szineváltozás ünnepén,
augusztus 6-án éppen az ő szavait olvastat ja híveinek, hogy a Kálvárián szenvedő és a Tábor-hegyen, valarnint a feltámadásban megdicsőült Udvözítő tanítása álljon előttünk világító fáklyaként.

*

Megkapó és gondolatkeltő Haydn József zeneszerzőnek (t 1809)
a Licht aus und ab! (= Búcsúszimfónia) címü művének keletkezése.
A mester akkor Esterházy Míklós herceg udvarán élt. Eszterházán.
A herceg külön zenekart tartott él maga és vendégeinek szórakoztatására. Igen vidám élet folyt az udvarban. míg a századfordulón be
nem következett a gazdasági válság, amelyben a mcsterrel együtt
bélistára került a zenekar is. Mikor Haydn megtudta, hogya szép
napoknak vége, megírta a Licht aus und ab! zeneművet. Elérkezett
a búcsú napja. A zenekar utolsó tiszteletét fejezte ,ki a főúrnak.
Az egész udvar jelenlétében a teljes zenekar kezdi a zeneművet.
Egyszercsak az egyik zenész feláll, elfújja a hangjegy tartó gyertyáiát, meghajtja magál ... a herceg feIé és távozik: Licht aus und ah.
Követi arnásodik, a harmadik, negyedik. A zene mindíg szegényebb
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lesz. Márcsak. ketten vannak a teremiJen, a herceg és Haydn. A
maestro még n-éhány akkordor játszik, aztán ő 'is eloltja a gyertyát,
meghajtja magát és távozni készül. A herceg megöleli barátját, s azt
mondja neki: Ez Iehetetlenl Onnek maradnia kell zenekarával
együtt! Ott is maradtak a hercegnek 1790-b.en bekövetkezett haláláig. Akkor 'lett igazán Licht aus und ab!
A népek mai megpróbáltatésában hány család jól-éte . került
béllstára, ami nem egy letörést. megrendülést és 'erőszakos meg
korai halált okoz: Licht aus und -ab! Hacsak a megszekott kényelemnek íelaludt gyertyája helyett nem gyúl ki mint viHanylámpa, az
örök jólét reménye és világosabb hite, ami a földi nyomort bírható
megpróbáltatássá változtatja. Hány embernek kellett ez a mcstaní
sötétség, hogy észrevegye Krisztus világosságát. A nagy sötétben
feléje törekszenek olyan emberek, akik azelőtt észre nem vették.
Es mellette kitartanak.
FÖllt a hegyell Jézussal
Evangélium Szent Máté 17. r. \-9. v., mínt
napján.
.

bőjt

II. vasár-

Egy-egy magas hegycsúcs elfoglalásakor a lélekben' keletkezett érzést leírás 'után megérteni1ehetetlen; azt tapasztalni kell. Amikor az ember először ér fel egy olyan szíklaoromra, amelyet évezredek óta csak a pítymallat mosolya, a déli nap verőfénye és a
búcsúzó napsugár közelített meg, amely csak a viharok búgását
hallotta, csak a viharfelhők kavargásához és a villámok morajához volt szokva: a kiállott veszedelmek' tudatára és az elért eredmények nagyszerűségének láttára, a diadal leirhatatlan érzése keletkezik benne. On crowded hour of glorious life (all életnek dicsőség
gel koronázott órája), mondja egy angol- utazó az ott eltöltött
időről.

Még IeheteHenebb betúk után megérteni azt az érzést, amelyben Szent Péternek, Jakabnak és Jánosnak volt részük a Táborhegyén. Odamentek, ahol az érzékek élete különben is leíokozódík.
mert a világ zaja elhallgat és a l-élek könnyebben toglalkozhattk
Istenével. S itt,..lettek tanúi az Úr dicsőséges színeváltozásának.
Ráfael művészí elképzelésének kétségtelenül legtökéletesebb alko. tása, a táborhegyi jelenet is csak 'sejteti a három szent apostolnak
ezt a boldogságát. S még halványabban mutatja az örök dicsőség
kapujába jutott lélek ujjongó örömét, ami az egész örökkévalóságon
át tart. Ez aztán az örökkévaló életnek _igazi dicsősége! One ctowded life ol evetlastitiq g/OTY! Mivel ezt ember megsérteni egyáltalán
nem képes, a Szentírás csak ezt mondja róla: Szem nem látta, fül
nem hallotta, 'sem az ember szívébe fel nem hatolt, amit Isten azoknak készített, akik Ot igazán szeretik. (I Kor. 2, 9.)
Azt is csak tapasztalás után lehet felfogni. hogy mit jelent már
. itt a földön a Tábor-hegyre került apostolok módjára Jézussal lenni.
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Mit jelent csak Jézust látni nyári munkában, szórakozásban, imádságban, főként pedig szenvedésben, ami már itt ·a földön örök megdicsőülésünk záloga. Éppen ezért olvastetja az Egyház nagybőjtben
a megdicsőülés evangéliumát, hogy a Jézusért vállalt bőjti fegyelem
kellemetlenségei közt s az érte kiállott egyéb szenvedések között
megmutassa Szent Pál vigasztelésáp Ha vele szenv-edünk, vele
együtt meg is dicsőíttetünk. (Róm. 8, 16.) Ha az önmegtagadás számunkra nehézséget jelent, ha szenvedélyeink legyőzése fáj, az érte
járó jutalom reménye enyhítse nehézségeinket, s arra gondolva legyünk készek áldozatul fölajánlani vétkes kedvteléseinket. hajla-:
mainkat, vonzódásainkat.
.
Amidőn Klodvig frank
király 496 karácsonyán a reimsi
Szent Márton-templomban megkeresztelkedett, a keresztelő Szent
Remig püspök a szertartás nagy jelentőségének megfelelő keretet
akart biztosítani. E végb ől él templomba vezető utat felszőnyégez
tette, a templomot Ieldiszíttette. Megszámlálhatatlan mennyiségü
gyertya szórta benne fényét és illatát, mert a viaszt először a legdrágább virágok illatéba mártották. De legjobban meglepte a királyt
és vadtekintetü frankjait az angyali szolgálatot teljesítő papok sokasága és mozdulataik méltósága. A király elragadtatásában így szólt
a főpaphoz: "Mondd meg, ez-e az Isten országa, amelyet tanítás ,közben nekem kilátásba helyezté!?"
- Nem, felelt a főpap, ez annak csak gyenge árnyképe. Majd
a keresztkútra mutatva igy szólt: Ott a kapu, amely téged oda bevezet. S végül odaérve megmondta a bejutás ismert feltételét:
Hajtsd meg fejedet és imádd, amit eddig elégettélés égesd el, amit
eddig imádtál. Inclina caput Sicambrie! Adora. quod combussisti,
combute. quod adoresti.
Ez a mi színeváitozásunk és feltámadásunk feltétele.

HOsvtT
Mikor életének 32. évében meghalt Nagy Sándor, Macedónia
fiatal királya, miután úgyszólván az akkor ismert világot egészen
hatalma alá hajtotta, birodalma mélv gyászba borult. Osszekoresték
a világ legbölcsebb embereit, hogy azok mondjanak sírja fölött, a
leghatalmesebb király sírjánál gyászbeszédet és érdemeit kellő
képen méltatva emlékét megörökítsék az utódok számára. A jelenlévők sok okos gondolatot hallottak, de legjobban az utolsó szónok indította meg őket, aki a fiatal korban bekövetkezett halál szomorú voltáról szólott. "Sándor egész fiatalon halt meg, mondotta;
e megdöbbentő tényemlítésénél kinek a szeme maradhatna szárazon!?"
Akkor sírtak is, de csak a. jelenlévők. Később azok is megfeledkeztek róla. Egy század mulva még az iskolában sem emlegették nevét. Ma pedig csak az iskolázott emberek tudják, hogy ki volt
Nagy Sándor.
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Az Úr Jézus szintén 32 éves korában halt meg. Birodalmat nem
alapított, Bölcsek nem jelentek meg sírjánél. hogy érdemeit gyász;
beszédekkel megörökítsék. 5 íme ma, 1947 év mulva halála után
az egész világon Iöltámadését hirdetik a harangok. S az Egyház
még mindíg azt hirdeti, amire az apostol akkor tanította követőit
hogy Krísztus halála után is él és hogy halálában legyen minden
reménységük; iparkodjanak Vele együtt meghalni a bűnnek, hogy
igy Vele együtt felLámadva örökké élhessenek Istennek,
"Előttem ez a tény bizonyítja legjobban Krísztus istenségét mondja Napoleon. - Én szenvedélyre hevítettem a tömeget, amely
meghalt érettem, de mindíg jelenlétemre volt szükség, hogy a szívekben tüzet gyujtsak ... ' Kezemben volt a bűvös .hatalom titka, de
azt senkivel sem közölhettem. Tábornokai.m közül egy sem leste cl
tőlem. Nincs birtokomban a titok, hogy nevemet és szerétetemet él
szívekben megörökítsem és azokban testi, jelenlétem nélkül csodákat műveljek. Most, mikor Szent I.lona-szigetén a sziklához vagyok
kötve, ki harcol érettem? Ki hódít számomra országokat? Hol van,
nak udvari embereim? Ki törődik velem? 'Ki maradt hű. hozzám':
Hol vannak barátaim? Or1 ök , ketten vagy hárman, kiket hűségük
itt tart, vigasztalják széjnkívetésemet ... Igen. a Mi életünk ,a korona és felség teljes fényével ragyogott és az ön élete, Bertrand,
visszatükrözé cl fényt, mlnt ahogyan a nap sugaraít visszetükröz.
a Dóme des Invalides kupolája, melyet szintén mi aranyoztattun'.
meg. De a balsors előállott. A szerencsétlenség és a sérelmek esője
amellyel mindennap áztatnak. az aranyozás utolsó parányait i.
elmossa. Már csak ólom vagyunk. Bertrand tábornok. S én nem
sokára föld leszek. Ez a nagy emberek sorsa. Ez volt Cézár. Nag, '
Sándor osztályrésze. s az emberek elfelednek bennünket: a hódít/o
a császár csak iskolai feladvány lesz. Hőstetteink egy tant'
kénvére-kedvére vannak bízva. aki gúnyol vagv dicsér bennünket.
Mílv különíéle ítéleteket engednek meg maguknak az emberek él
nagy XIV. Lajosra nézve! Alig halt meg a király, udvaroncaitól iri
elhagyatva s talán kigúnyolva egyedül maradt versaillesi háló:
szobájábaru már nem uruk, hanem tetem, koporsó, sir s a feloszlás
irt6zata volt. Még elJY pillanat. s ez az én sorsom, ez történik velern is. Az angol oliqarchia 'által meR öletve, idő előtt méghalok
tetemem szintén a földé lesz. hogya. férgeknek szolgál i on táplálékul.
Ime ez a "nagy" Napoleon közeli sorsa. Milv mélvség az én nagv
nyomorúságom és Krisztus örökkétartó uralma között, aki még él,
s akit az egész világon még most ís hírdetnek. szeretnek, imádnak.
Annyi ez, mint meghalni? vagy inkább élni? Ime ez Krisztus halála,
az Iste)"ll halála."

HOsvtTVAsABNAP
Az Egyház kezdettől fogva mindíg a legnagyobb áhitattal ülte
meg: A niceai zsinat (325) csak 'idejét egvségssítette. amikor al.
egész Egyházban a tavaszi napéjegyenlőség után következő hold,
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töltére eső első vasárnapot jelölte meg. Ezen a legnagyobb ünnepen
az apostolfejedelmek beszélnek hozzánk, A szentleckében Szent Pál
a mi húsvétunkat szembehelyezi az ószövetség húsvétjával. Ennek
elmultával új kovász-került a háztartásokba. A mí húsvétunk idején
. az új kovásszal jelképezett új lelkület foglalja el a régi helyét.
Az evangélíumot Szent Márk könyvéből vesszük, aki a Rómában
időző Szent Péter tanítása nyomán írt. Igy az Egyház egyetemessége a legnagyobb örömhírt ma is attól hallja, alki mint szemtanú és
mint az egész Egyház feje, kettős tekintéllyel szól.
Lecke Szent Pál a.post. a korintusiakhoz írt lev. 5. r. 7-8. v.
Atyámfíai! 7. EI a régí kovásszal, ho!!y új tésztává legyet.ek, amint
hogy kovásztalanok vagytok. Mert a mi húsvéti bárányunk, Krisztus
megöletett. 8. U1jünk tehát ünnepet, de ne- régi kovásszal, sem a ravaszság és gonoszság kovászával, hanem az egyenes lelkület és az
igazság kovésztalenságável.
Lumen Christi

Krisztus világossága

Az első keresztescsapat vezérének, Bouillon Gottfridnek seregében volt egy bátor vitéz, aki Jeruzsálem bevételekor mindíg az
első 'sorban harcolt s elsőnek hatolt be a szent városba. Jutalmul
aztán megengedtetett neki, hogy a hálaadó körmenet alkalmával a
szeritsírnál elsőnek gyujthatterneg lámpá ját és túláradó boldogságában megfogadta. hogy a szent tüzet sértetlenül viszi haza Flórerrebe.
a főoltár gyertyáit azzal gyujtja meg, Iémpáját pedig a Szent Szűz
nek ajánlja fel. Ezer akadály gördült a terv megvalósítása elé, de
fogadását egy pillanatra sem tévesztette szem elől. Ha rablók támadták meg, hajlandó volt mindent rendelkezésükre bocsátani, csak
a szent tüzet ne oltsák ki. Álmából nemegyszer riasztotta fel a gondolat, hogy a szent tűz kialudt és felébredve mindannyiszor boldog
volt, hogy azt lobogni látta. Ha álom fogta el. először új olajat öntött a tartóba. hogy időközben ki ne aludjék. Nem gondolt ő a nappali hőséggel és az éjtszaka hüvössézével. Nem nézte a mosolygó
mezőt és nem hallotta a suttogó erdőt. Nem 'érezte az út éles kavics-ait és nem látta a lábából gyöngyöző vért. Csak egyre figyelt.
hogya láng lobog-e még. S a látszólag lehetetlen megva~ósult. A
vitéz elvitte a szent tüzet Krisztus sírjától Flórencig. A főoltár .gyertyáit és a templom lámpéit megQvujtogalta. S amint új világosság
volt a flórenci templomban, ú i világosság É's tűz és kovász lett családjában is. Mert az a megfeszített figyelem, amely a szent tűz
. - ébrentartásához az egész úton szükséges volt, őt egészen átalekitotta és a durva, szenvedélyes, hívő lelke dacára. is íncertékenv
katona mint szent érkezett haza, s új világossága lett családjának,
egész környezetének.
Az egész nagyböjti előkészületnek s a húsvétnak célja a meginlás: ú] világosság, új melezséz és új tűz. Amikor húsvét napján
Krisztus sírjától búcsút veszünk, legyen rá gondunk, hogyafeltá·
ú
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madás ünnepi körmenetében feléledt hitünk ép maradjon, a követnapok egyhangúságai, szórakozásai, nehézségei miatt rajtunk
sérelem ne essék, sőt Bouillon Gottfrid katonájához hasonlóan révünkön terjedjen a Lumen Christi. Lá·ss·ék meg viselkedésünkön Krísztusnak a szeritsírból kiáradó világossága.
Az a világosság, amely az életben a hit erejével eligazít és
mindazt eleven valóságnak és szent igazságnak bizonyítja, aminek
leghitelesebb pecsétje a feltámadás. Az a melegség, amelyet 'a természetfeletti remény jelent, hogy a hit szerint való élet nekünk is
jogot ad a dicsőségben való feltámadásra, ami után minden szenvedésért kárpótlást nyerünk. S főként a tüz, amit a szeretet jelent
és melyre az élet minden mozzanatában olyan nagy szükség van.
Ez a három erény a világ legdrágább kincse.
kező

*

A mózesi világban a tespedő és megújuló lelkületnek a regr,
.illetve az új kovász volt a szimboluma. Az ószövetségi törvény tiltotta, hogy a háztartásban a régi kovász a húsvétet túlélje, amivel
jelképileg a nagy megszabadulásra való visszaemlékezésül a régi
bünös lelkület megváHoztatását, a bűnökből való kiemelkedést 'sürgette. S mikor az apostol ugyanezt a képes beszédet használva a
régi kovász helyett az új tészta használatát köti lelkünkre, azt
akarja, hogy gondolkozásunkon, tervezgetésünkön, cselekvésmódunkon, mindennapi életünkön a .Krisztus világosság" fényében megújult hit, remény, szeretet tündököljön.
Evangélium Szent Márk 16. r. I-7. v. Az időben l. Mária
Magdolna és Mária, Jakab anyja és Szalome illatszereket vásárolá·
nak, hogy elmenvén, megkenjék Jézust. 2. És korán reggel a hét
elsö napján a sírhoz menének napfelkeltekor. 3. És mondák egymás
közt: Ki henger iti el nekünk a követ a sírbolt ajtajából? 4. Odatekin tvén ped ig látták, hogy a kő el. van hengerítve. Mert igen nagy
vala. 5. Es bemenvén a sirboltba, egy ifjút látának ülni jobbkéz
felől, hosszú fehér ruhába. öltözve és megrémülének. 6. Az Redig
mondá nekik: Ne féljetek! A megfeszített názáreti Jézust keresitek;
feltámadott, nincs itt;imlhol a hely, ahová tették őt. 7. De menjetek,
mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen
Galileába, ott majd meglátjátok öt, amint mondotta nektek.
A feltámadt Krtsztus sirJáDál

Feltámadott ... Az időben bölcs emberek összegyűlvén Nagy
Sándor temetésére, kiki tudományához képest aranybetűkkel verset irt, amelyben az eset jelentősége volt kifejezve. Ar egyik így
kezdte: "Aki tegnap a világ kincsét halomba gyüjtette, azt ma egy
kis halomba temetik." A második verse ezt mondta: "Akinek tegnap
nem volt elég a széles világ, ma egy kevés földdel megelégszik."
A harmadiké:' "Aki még tegnap minden népnek parancsolt, ma
senki. sem figyelmez beszédére." A negyediké. "Aki tegnap mások
életét elfogyatta, az a maga életét mára meg nem maraszthatta." Az
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ötödiké: "Aki tegnap országos hadakat. vezetett, azt ma mások a
fc·ld gyomrába vezetik," A hatodiké: "Aki még tegnap pompásan
tapodta a földet, arra ma ránehezedik a föld," A hetediké. "Akit
tegnap még az egész világ tisztelt, azt ma semminek sem veszik."
A nyolcadiké: "Akinek tegnap némelyek ellenségei, mások jóbarátai
voltak, az ma mindenkihez hasonlóvá lett."
Minden földi nagyságnak enyészet a sírja. Embernek, viselt
légyen életében királyi palástot vagy kolduscondrát, rövid szóval
kifejezve, csak az a 'sorsa, amit a római Barberini-síremlék jelez:
Hic jacet
pulvís,
cinis et nihil. - Itt fekszik a homok, a hamu és a
•
f
semmi.
. Azonban az a pompa, amelyet az Udvözítő sírjához siető assz 0'lyok az első húsvét napján Arimatheai Szerit József kertjében találtak, egészen helyénvaló. Mindjárt a halál után an~yal hirdette,
hogy újra él. E síron van legteljesebb értelme a régi temetők szokásos síriratának :
'MORS NON MORTUUS,
Itt a halál. nem a halott van eltemetve.

"ArnOl bonorum, tetrot ma/omm," Hohenstauf várában az
Il,}as lelkét megszállja a nagy idők és nagy események emléke;
kegyelettel tesz. minden lépést ott, ahol a középkor legnépszerűbb
iovagja é.,s katonája, a németek legnagyobb császára lakott. Az
:>gyik ajtó fölött, ahol a császár naponkint át szokott jární,Ulég
.obben megilletődve olvassa a négy szót, amelyet egy kis hízelgessel
'rtak oda föl: Amor bonorum,' terror maIorum. A jók szeretetének
~s a rosszak rettegésének tárgya,
Ma ennek az írásnak semmi jelentősége sincs. Csak történelmi
imlék. Már 739 éve elhúnyt a nagy császár, s attól a pillanattól
.ezdve, amikor szemét örök álomra lehúnyla, megszünt a jók szere:etének és a rosszak rettegésének. tárgya lenni. Nagyságáró! és igaz':ágszolgáltatásáról csak c. történelem beszél. Azt meg éppen csak
il legenda mondja, hogy még egyszer eljön, amikor is újból igazságot
szolgálLat, s az igazságJaJanságokért, népe minden ellensége elveszi
.néltó büntetését.
Az egyetlen, aki ma, holnap és mindenkor ugyanaz és így a
halál nem győzedelmeskedik rajta és azért örökre Amor bonOlum el
terter ma/omm, az Úr Jézus Krisztus. Ö minden időben meglalálja
:1 módját annak, hogy legszentebb törvényeinek érvényt szerezzen,
d jt:lJ( szeretete s a rosszak rettegésének tárgya legyen, Az-angyalok azért nyugtat ják meg jóakaróan él. sirjához siető -esszonvckat.
ellenben a feltámadását akadályozni akaró őrök félholtan esnek
össze f'élelmükben; ugyanez ma is megtörténik. Mindenki várhatja
jutalmát, aki uralmának elősegítésén, megszilárdításán dolgozik, elienben várhatja büntetését, aki uralmának ellenáll s törvényeit tiszleletben nem tartja, Terror maIorum.
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HOsvtrHtTFö
A. mai szentleckében a föltámadás t-ényének első tanúja és
legilletékesebb hirdetője, Szent Péter beszél. Az egész Egyházban
az a beszéde kerül ma felolvasásra, amellyel az első pogányt, Cornélius századoost 'és környezetét 'Cezáreában a keresztségre előké
szítette. A Szent Péter-bazilikában ma ezt a szentleckét Szent Péter
sirj ánál olvassák el, hogy a feltámadás nagy titkáról és t-ényéről,
hitünk alapjáról haló porában is az beszéljen mintegy az egész
Egyháznak, aki mint "kijelölt tanú" legíIletékesebb erre a hitvallásra. Az evangélium az Emmausba menő tanítványok kedves jelenetét beszéli el.
Lecke Ap. Csel. 10. r. 37-43. v. Ama napokban Péter a nép
között állván mondá: Férfiak, Atyámfiai! 37. Ti Ismeritek, mi történik egész Judeában, miután kezdetét vette Galileában, a Jánostól
hirdetett keresztség után, 38. tudniillik mikép kente föl az Isten
Szentlélekkel és erővel 11 Názáretből való Jézust, ki körüljárt jót
cselekedvén és meggyógyítván míndezokat. kiken az ördög hatalmat
vőn, mert az Isten vala ővele. 39. Mi meg tanúi vagyunk mindannak,
amit a zsidók országában és Jeruzsálemben cselekedett. Ot megölték felfüggesztvén a fára. 40. De az Isten harmadnapon feltámasztá
és mega.dá, hogy megjelenjék, 41. nem ugyan az egész népnek, hanem az Isten által előre kijelölt tanúknak, minekünk, akik ettünk
és ittunk ővele, minekutána halottaiból feltámadott. 42. Meg is parancsolá nekünk, hogy hirdessük a népnek és bizonyítsuk, hogy ő
az, akit az Isten az élők és holtak bírájává tett. 43. Róla tanúságot
tesznek a próféták mínd, hogy míndenkí megnyeri a bűnök bocsánaLát az ő neve által, aki csak hisz benne.
Az élők és holtak birája

Egy északsarki expedíció hajóját este jéghegyek lepték meg
.és vették körül. A hajó személyzete egész éjjel attól rettegett, hogy
a jégszörnyeteg a .hajóval együtt valamennyiüket összelapítja. Az
éjtszaka mégis minden nagyobb baj nélkül elmúlt É'S a kapitány
reggel nagy örömmel látta, hogyajéghegyek eltávoztak; 'sőt elég
közel egy másik hajót píllantott meg. Mivel a tengeren szokásos
köszöntésre Jeleletet nem kapott, néhány matrózának kiséretében
az idegen hajóra ment és megdöbbenve, de egyúttal tehetetlenül
tapasztalta, hogy ott a halál az úr. Az árboc mellett egy halott feküdt, meg volt fagyva. A lépcsőn szintén megfagyva más holtat
találtak. A kapitány megnézte a hivatalos könyvet, s benne az
utolsó bejegyzés egy hónap előtti időről való volt. S mindjárt azt
is kikövetkeztette, hogy miképen jutott a hajó ilyen sorsra. Elindult
szép májusi időben, amikor a felfedező hajók útra szoktak indulni.
Akkor minden víg volt. A parton ezernyi ssemlélö ünnepelte a bátor utasokat, a hajó személyzefe a fedélzeten énekelt és viszontintegetett. Azután következtek az örömtelen hétköznapok, amikor
bevonták az öröm ktrejezésére szolgáló zászlókat. Végre következ-o
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tek a szeuvedés napjai. Az élelem elfogyott, a kormányos erőtlen
ségében nem tudta a hajót a helyes irányban megtartaní. s úttalanutakon, ismeretlen jégvidékeken vergödtek, amíg e szomorú véghez
el nem jutottak.
Az élet tengerén míndenkínek egyetlen hasznavehető vezére
az Úr Jézus, az élet és halál korlátlan ura, az élők és holtak bírája.
Az Ö szerepe sohasem csak a halottkém szerepe. aki már a beállott
halált állapítja meg. Az sem kizárólagcos célja, hogy mint az utolsó
ítélet szigorú bírája pontosan megállapítsa, hogy kiben-kiben mikor
csillant fel utoljára a természetfeletti élet és mennyi ideig bolyongott Töle távol úttalan-utakon. A halált legyőzö Úr Jézusnak célja
az, hogy a Ielkí haláltól megóvjon. Célja az, hogy a mennyei Atyától rábízott lelkeket kormányozza, életben tartsa, hajójukat a szirtek és hullámok közt, szerencsétlenségben, megpróbáltatásban megdermedéstől. haláltól távol tartsa és a biztos révbe vezesse. Csak
annak nem lesz holta után szigorú bírája az Úr, aki életében hozzá
rnint vezérhez ragaszkodott.
Evangélium Szent Lukács 24. 'r. 13-35. v. Az időben 13. ketten Jézus tanítványai közül, aznapon menének egy Emmaus nevü
helységbe, mely hatvan futamatnyi távolságra van Jeruzsálemtől.
14. És ők beszélgetének egymással mindazokról, amik történtek vala.
15.... ~s lőn, mikor szótváltouak és kérdezgettek egymás között, ön.
maga Jézus oda.érkezvén, velök méne. 16. Az ő szemeik pedig tartóztatva valának, hogy meg ne ismerjék őt. 17. És mondá nekik:
Micsoda beszédek ezek, melyeket egymással váltotok útközben és
szomorúak vagytok? 18. És felelvén egyik, kinek Kleofás vala neve,
mondá neki: Te vagy-e egyedül jövevény Jeruzsálemben, ki nem
tudtad meg, amik abban történtek e napokban? 19. Kiktől
kérdé:
Micsodák? És felelének: A názáreti Jézus esete, ki próféta férfiú
volt, hatalmas a tettben és szóban Isten és az egész nép előtt; 20.
miképen adták őt halálos ítéletre a papi fejedelmek és a mi főem
bereink és megfeszítették őt. 21. Pedig mi reménylők, hogy ő az, ki
meg fogja váltani Izraelt. Azonfelül ma már harmadnapja, hogy ezek
történtek. 22. De némely közülünk való asszonyok is megzavartak
bennünket, kik hajnalban a sírnál voltak, 23. és nem találván az ő
testét, visszajövének azon hírrel, hogy angyalok jelenését is látták,
kik azt mondták, hogy ő él. 24. És némelyek társaink közül a sírIhoz menének, és úgy találták, amint az asszonyok mondták, őt magát pedig nem látták. 25. Erre ő mondá nekik: 0, ti balgatagok és
késedelmes szlvűek mindazok elhivésére, miket a próféták szólottak. 26. Hát nem ezeket kellett-e szenveduíe a Krisztusnak és úgy
mennie "be az ő dicsőségébe? 27. És kezdve Mózesen és valamenynyi prótétán, megmagyarázá nekik mind, amik az Irásokban felőle
szóltanak. 28. És közeledvén a helységhez, ahová mennek vala, ő
úgy tett, mintha tovább menne. 29. De nem ereszték, mondván: Maradj velünk, mert esteledik és már lemenőben a nap. És betére,
hogy náluk maradjon. 30. És történt, midőn asztalhoz ült velük,
vevén a kenyeret, megáldá és megszegé, és nekik nyuj tá. 31. Azoknak pedig megnyilának szemeik és megismerék őt; de ő eltünt szemük elől. 32. És mondák egymásnak: Nemde szívünk gerjedez vala
ö-

176

bennünk, amint szólott az úton 'és megfejtette nekünk az írásokat?
33. És útra kelvén abban az órában visszatérének Jeruzsálembe, hol
egybegyűlve találák a tizenegyet és a velük levőket, 34. kik mondák,
hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. 35. És ők is
elbeszélék, amik az úton történtek és hogyan ismerték meg őt a.
·kenyérszegésben.

Szenvedéssel

dicsőségbe

Szent Terézia egyszer harmadmagával útban voltBurgos felé.
indultak: el és igy eső ellen semmi védélemről nem
gondoskodtak. Éppen ezért igen nagy volt meglepefésük és ijedelmük, amikor felhősödött és a levegő rnindíg nehezebb lett, és dörgött és villámlott, majd úgy esett, mintha kannával öntötték volna.
A három apáca teljesen átázva jutott Burgps határába, ahol egy
. tanyafpéná's-ház alatt vonták meg magukat. Szentünk azon csuromvizesen imádkozni kezdett és amint az első gondolatokat forgatta el-·
májében. megjelent neki az Úr, és igy szólt hozzá:
- Látod, így traktálom én legjobb követőimet.
- Azért .vannak olyan kevesen - mondotta a Szent.
A legtöbb ember u. i. -látja a szenvedésnek ezerféle változatát,
de a tisztán emberi értelemmel meglátott és elviselhetésüket könvnyebbé tevő szempontot már kevesebben ismerik fel. Azt pE'dig
legkevesebbnek sikerül megérteni, hogy a szenvedésben végleges
segítség csak az a természeten felülemelkedő egyetlen megoldés,
amelyet az Úr Jézus a mai evangéliumban tesz szóvá: szenvedéssel jutni a dicsőségbe. Napsütés után vérfagyasztó zivatarban csak
az tud az Úrhoz hűséges maradni, aki szenvedését a természetfeletti
világrendbe állítja, ahol egyedül látszik minden szenvedés igazi
Gyönyörű időben

jelentősége.

Mikor egy csillagász valakinek az égboltozat térképe előtt az
égitestek mechanikájáról beszélt, s ez azt kérdezte, hogy ebben az
összevisszaségban miként lehet a rendről olyan meggyőződéssel és
Ielkendezéssel beszélni" a csillagász igy felelt: "Barátom, ne feledje,
hogy ez csak számunkra összevisszaság. Nekünk nehéz. a pályák
kuszált vonalai közt eligazodni. mert a megértés legfon tesabb feltétele, a központból való szemlelés hiányzik. Az összevisszaság he-:
Iyett akkor táruln a 'elénk összhang, ha a Nap mellől szemlelnék a
Mars, Mercur, Jupíter s a többi égitest keringését."
Ha nekünk megadatnék, hogy rnindent az erkölcsi világrend
középpontjából szemlélhetnénk, s az örök élet szempontjából értékelhetnénk, meglátnánk a szenvedések legszebb jegyét: az Úr Jézushoz való hasonlóságot, aminek fölséges eredménye a megdicsőülés
ben is a Krisztushoz való hasonlóság. Minden szenvedő mellett ott
látnánk a keresztrefeszített Istenembert. Látnánk, amint az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan nekik is magyarázgatja: .Nernde ezt
kellett szenvednie a Krisztusnak is és úgy menni be az ő dicsősé
gébe. MeJlette látnánk Szcnt Pált arnint az f>!vcző róm aiaknak ma12
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_ gyarázza: Ha vele együtt szenvedünk, vere együtt megdicsőítte
tünk. (Róm. 8, 17.)
Ezzel a tudással szenvedtek a nagy szentek. Ök nem panaszkodtak, hogy az Isten. miért sujtja őket, mikor semmi rosszat nem
tettek, hanem vezekeltek. A szenvedést a tisztulás eszközének tartották, amint Szent Agoston mondja: Hic ure, hic seca. Itt égess és
vágj. Csak az örökkévalóságban kegyelmezz! S azután kincset gyüjtöttek az örökkévalóság számára. Tudták, hogy amennyi vér serked
itt, annyi rubin kerül a koronába ott fönn. Amennyi könny itt lenn,
annyi a gyöflgy ott fönn. Igy készül a könnyből drágakő: faire dune
larme une perle - mondja Alfred de Musset. Ebbeli leli magyarázatát, hogy Szent Erzsébet szenvedésében Te Deum-ot zengett; hogy
Kereszles Szent Jánosnak, mikor az Úr kérdezte, hogy sok szenvedéséért mít akar jutalmul, a még több kincsgyüjtés volt 'sóhaja:
Domine, pati pro Te (Uram, érted szenvední}. hogy Szent Teréziának Aut mori, aut pati (vagy meghalni vagy szenvedni) volt szavajárása, Pazzi Magdolna pedig Non mori, sed pati (nem meghalni.
hanem szenvedni) szavakkal kérte Istentől a több szenvedés lehetőségét.

HO'svtT UTAN L (FEIttB-) VASABNAP
A mise kezdőszavától Ouasimodo-vasárnap. Magyar neve arra
utal, hogy régente a húsvétkor megkereszteltek a fehér ruhát ezen
a napon vetették le. Ennek a ténynek felel meg a másik latin név:
dominica in albis depositts. A szentleckében Szent János a hit erejéről beszél, az evangélium pedig Szent Tamás történetének elmondásával nyomósítja a szentlecke szavait. Legmagasztosabb gondolata az, hogy boldogok, akik hittek.
.
Lecke Szent János apostol I. lev. 5. r. 4--10. v. Szerelmeseim!
4. Minden, ami Istentől született, meggyőzi a világot; és ez a győ
zelem, mely meggyőzi a világot, a mi hitünk. 5. Ki az, aki meggyőzi a világot, mint aki hiszi, hogy Jézus az Isten. Fia? 6. Ez az,
aki viz és vér által jött, Jézus Krisztus, nem csupán víz által, hanem
víz és vér által. es a Lélek az, aki bizonyságot tesz, hogy Krisztus
az igazság. 7. Mert hárman vannak, kik b'ízonyságot tesznek a
ménnyben: az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a három egy. 8. es
hárman vannak, kik bizonyságot tesznek a földön: a Lélek, 'a víz
és a vér, és ez a három egy. 9. Ha az emberek bizonyságát elfogadjuk, az Isten bizonysága nagyobb, mert ez az Istennek bizonysága,
amely nagyobb, hogy bizonyságot tett az ó Fiáról. 10. Aki hisz az
Isten Fiában, az önmagában bírja Isten bizonyságát.
HltODk meggy6z1 a világol

Csak a felületesség mondhatja, hogy a hit kora lejárt. S csak
a tudatlanság álJíthatja, hogy a hit, mint egy rég letűnt korn-ak
hazajáró lelke, ma már kénytelen helyet adni a tudásnak, a XX.
száz-ad egyetlen nagyhatalmának. Ha valamiről kívánatos, hogy kora
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lejárt légyen, az a hiszékenység és nem a hit. Az a hiszékenység,
amellyel hozzá nem értő emberek, felületes könyvek és ujságok
félrevezető tájékoztatásának
olyan hamar behódolnek jóhiszemű,
gyanútlan emberek, s amiből korunk egyik legvészesebb betegsége.
a hitetlenség származik. Éppen a közelmult keserű tapasztalatai alapján kell minden jóérzésu embernek azt óhajtania, hogy a hít igazi
napja, amit' sem tudás. sem hatalom, sem gazdagság nem pótolhat,
emelkedőben legyen.
Ami a tudást illeti, minél többet búvárkodnak a tudósok, annál ink'ább látják a hit szükségességét. Das ist das Ende aller
Philosophie zu wissen, dass wir glauben müssen - mondja Geibel.
Minden bölcseségnek a vége az, hogy hinnünk kell. S akár egyes
ember, akár valamely nemzet minél nagyobb feladatokra vállalkozik, annál világosabb a tisztán anyagi eszközökkel való tehetetlenség. Mens agitat molem. Nagy terhekkelakár a természetben, akár
a történelemben egyaránt csak a szellem birkózhatik meg. Első
sorban az a szellem, amely inspirációit a győzelem hitéből meríti.
a győzelemre pedig legbiztosabban az Úristennel, mindennek végső
céljával és: minden erő ősforrásával való állandó összeköttetés
segít.
Igenis, az egyes ember számáraaz élet mj.nden vozatkozésában
nagy segítség a meggyőződés, hogy van felettünk egy isteni hatalom, amely túláradó ·szeretetben meghallgatja és teljesíti kéréseinket,
mert előtte semmi sem lehetetlen. Erőinket kegyelmével felajzza,
megsokszorozza. Ez az a hit, amely meggyőzi a világot. A legnagyobb rosszat, a bűnt s a halált legyőzö nagy hatalom és a bennünket vérével megváltó szerétet biztosított bennünket arról, hogy
a hivőnek minden lehetséges: Omnia possibilia sunt credenti. (Mk.
9, 22.) Annyira lehetséges, hogy az ístení ígéret s~erint, aki az
Úrban bízva a hegynek azt mondja, hogy költözködjék át és nem
kételkedik lelkében, hogy ez megtörténik: megnyeri. Aki pedig ezt
nagyításnak véli, amelynek a valóságban nyomát sohasem látjuk,
vegye fontolóra, hogy a hit erejében tényleg oly jelentős dolgok
történnek, amire sem gazdagság, sem tudás, sem hatalom nem képes. Erős hittel .a 'szegénység nem nyomasztó, a bú. nem sorvaszt,
a halál nem csapás, akármilyen súlyos elhagyatottság vagy betegség nem kínoz, mert azokkal a hivő lélekben szemben áll a nagy hit
és velük megküzdve kiáltja: Fortior ego! Én erősebb vagyok.
III

Budapest egyik nagy palotájában rákos betegségben szenvedett egy "nagyon gazdag bankár. Az orvos lemondott róla. A betegszoba kilincsét egymásnak adták a kiszolgálók. Az ajtók gazdagon
be voltak vonva hangfogó posztóval. A kocsik zörejét és rázását az
utcára szórt szalma tompította. Egyik orvos el sem végezte a vizsgálatot, már ott volt a másik és a fájdalom ellen mindegvik a leghatékonyabb csillapítószert nyujtotta. A rettenetes szenvedést azonban semmi sem bírta enyhíteni. A beteg egy ellenőrizetlen pillanat12*
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ban szájába tett Frommel-pisztollyal agyonlőtte magát. Mire észrevették, elvérzett.
Ugyanakkor a kórházban utolsó napjait éli egy elhagyott
beteg. Nincs, aki a homlokán végig gyöngyöző hideg verejtékcsöppöket letörülje. Hozzátartozója fel sem keresi, s bár a kórház mindenkit iparkodik ellátni, <k elegendő munkaerő hiányában a szegények részesülhetnek a legkeves-ebb kényelemben. S a beteg mégis nagyon csöndes: sóhajtása 'is alig haUatszik. Nagy nyomorúságában egyetlen vigasztalása az Úristenben való mélységes hit: névszerint az Úr keresztjének kegyelme s az örök boldogság rernénye. Rákos betegségének minden kínját szótlanul tűri azért, hogy
az érte kínhalált szenvedett Udvözítő hasonlíthatatlanul nagyobb
szenvedéseinek csak egy kis részét viszonozhassa. A szentségekkel is megerősítve, a boldog feltámadás reményében hányta le nyugodtan örök álomra szemét. Annyira elhagyott volt, hogy temetésén csak a kórházi lelkész és a sirásó volt jelen, de hitével meggyőzte lá világ legnagyobb nehézségét, a kínos betegséget s az elhagyatottságot.
Evangélium Szent János 20. r. 19-31. v. "Az időben, 19.'
mikor este lőn, azon a napon, a hét első napján' és az ajtók be voltak zárva ott, hol a. tanítványok egybe valának gyülve a zsidók~ól
való félelem miatt, eljöve Jézus, megálla középen és mondá nekik:
Békesség nektek! 20. Es midőn ezt mondotta, megmutatá nekik kezeit és oldalát. tJrvendének tehát a tanítványok, látván az Urat.
21. Mondá azért nekik ismét: Békesség nektek! Amint engem küldött az, Atya, én is úgy küldelek titeket. 22. Ezeket mondván, rájuk lehelt és mondá nekik: Vegyétek a Szentlelke t. 23. Akiknek
megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nekik; és akiknek megtartjátok, meg vannak .tartva. 24. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, ki kettősnek neveztetik, nem vala velük, mikor eljött Jézus.
25. Mondák tehát neki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. O pedig mondá ' nekik: Hacsak nem látom az Ö kezein Á szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem bocsátom, és kezemet az' ő
oldalába nem teszem, én nem hiszem. 26. Es nyolc nap mulva ismét
odabenn valának az ő tanítványai, és Tamás is velük. Eljöve Jézus
a. zért ajtón át, és megálla. középen. és szóla: Békesség nektek!
27. Azután mondá Tamásnak: Tedd ide ujjadat, és nézd kezeimet;
~s nyujtsd ki kezedet.vés tedd ez én oldalamba, és ne légy hitetlen,
hanem hi-vő. 28. 'Felelé Tamás és mondá neki: En Uram, és én Istenem! 29. Mondá neki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás! hittél; boldogok, akik nem láttak, és hittek. 30. Még sok egyéb jelet
is cselekvék ugyan Jézus az ő tanítványai láttára, melyek nincsenek megírva ebben a könyvben; 31. ezek pedig megirattak, hogy
higgyétek. hogy Jézus a Krisztus, az lsten Fia. és hogy hívén, éltetek legyen az ó nevében.
Békesség nektek

A békesség a természetben nagy áldás. Jél esik májusi reggelen a virágdíszben álló rétet látni, amint a friss l1armatot szívja
magába. Jól esik csendes éjtszakén a csillagos eget szemlélní, ami-
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kor az égitestek miriádjai örvendeztetnek meg bennünket, hozzánk
küldött nyugodt fényükkel. Béke kell a madárnak a levegöben, a
halnak a vízben, a vadnak az erdőben, a féregnek a föld mélyén:
S béke kell elsősorban az embernek. Jól esik látni a kisgyermeket, aki csöndes alvásában és nyugodt álmában az ártatlanság és
gondtalanság békéjét leheli. Jól esik, ha téli este atya, anya és
gyermekek a csöndes szobában jól végzett napi munka után egymással meghilten csevegnek. Jól esik hallani, mikor a szomszédok
egész heti munkában kifáradt izmaikat vasárnap a kerítés mellett
jJjhentetve békésen beszélgetnek. Jól. esik tudni, hogy béke idején- .
d nemzetek kitartó, nyugodt munkában versenyeznek egymással az
emberiség javainak munkálásában és előmozdításában. Míndaz.
amit az ember tesz, mond, tervez, a béke érdekében történik. Az
ország jajgat, ha háborúja van és összes harangjai zúgnak, amikor
,"I héke beköszönt. Az ember arca eltorzul, munkakedve lecsökken,
élete nyomorult, mikor a béké kíköltözfle lelkéből, mikor Istennel,
önmagával vagy embertársaival. békétlenségbe jutott. Ellenben
szeme csillog, szelleme éled, szíve tempósabban dobog, az életnek
jobban örül, mikor újra kiengesztelődik.
~rlsztus

békéje a szenved15nek

A legértékesebb békét az úr Jézus adta s áldott mindenki, aki
azt közvetíteni tudja. Siena urai halálra ítélték és az ítélet végrehajtásáig börtönbe zárták Nicola Fuldot. Az elítélt bősz oroszlánként
vergődött börtönében s ártatlanságát hangoztatva a tömlöc rácsait
szét akarta törni. Természetesen önmagát kínozta volna agyon, ha
meg nem jelenik a siénai posztófestő lánya, Katalin, aki megnyugtatóan beszélt vele, dúlt homlokát megsimogatta, s szavai nyomán
béke költözött szívébe. Istennel és emberrel teljesen kiengesitelődve, szentgyónás .és áldozás után nyugodtan várta további sorsát.
"Mivel a vesztőhelyen újból láttam rettegését, beszéli el ,a Szent.
- igy .szóltern hozzá: Nemsokára a mennyei Bárány lakomáj áhöz
jutsz. Tisztán járulsz eléje, mert vére lemosta bűneidet." Katalin
vezette fel a vesztőhelyre s egész végig mellette maradt. Mikor a
szerencsétlen elítélt a Szentet mennyei nyugalmában látta, biztató
szavait hallotta, majd áldását vette, egészen megnyugodva hajtotta
fejét a tőkére; csak ezt a két szót suttogták ajkai: Jézus, Katalín.
Mikor a 12. században nagy békétlenség uralkodott az emberek
közt, velük találkozva Assziszi Szent Ferenc így köszöntötte őket:
Az úr békéje legyen veletek! - s meleg szavai a legkérle!hetetlenebb ellenségeket is kiengesztelték egymással.
Krisztus békéje és a nemzetek

Mikor 'sok háború után' Argentína és Chile .között a végleges
békét megkötötrák. az Andesek egyik legmagasabb ormán, közel
4000 m magasságban óriási Krísztus-szobrot helyeztek el, amelyet
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a két hadviselő nép ágyúiból öntöttek s felírása a Pax Vobis Ego
Sum lett. Amikor pedig Hágában felépítették a békepalotát. a nemzetközí bíróság tanácstermében ennek a szebornak kisebb mását helyezték el e felirással: Pax Vobis Ego Sum. Keletkezésük idején
míndegyik emlékhez nagy reményt fűztek; amely nem vált valóra.
Krisztus békéje nem terjedt el a nemzetek közt. S rnídőn az első
világháború' után Genfben egy bizottság arról tanácskozott, hogy
mi legyen a felirat a Népszövetség tervezett palotáján és mi lehetne egyúttal a Népszövetség jelmondata, amellyel eszméit a népek között legjobban terjeszthetné, ismét csak a halált legyőző
Krisztus felé fordult a figyelem és az Ö köszöntése látszott legjobbr
nak: Pax Vobis Ego Sum. Több eredménye. volt ennek, mint volt
a két előzőnek? - kérdheti az újabb sikertelenség miatt az olvasó.
Igen, több lett volna az eredmény akkor, ha azt a krisztusi
békét nemcsak a köveken olvasható írás, hanem elsősorban azok
élete és szent meggyőződése hirdette volna, akik békeszerzéssel s
a legfőbb törvényhozással voltak megbízva. Amint azt az Irás
mondja: "Ime, eljönnek a napok és szövetséget szerzek . " Törvényemet belsejükbe adom és azt szívükbe írom." (Jer. 31, 31-33.)'
Mindenkí legyen rajta, hogy ilyen törvényhozók és képviselők legyenek s akkor nekünk is szól a béke, amelyet Krisztus sírjánál
őrtálló angyal hirdet s a halált legyőző és halottaiból feltámadó
Krisztus a mi békénket is megpecsételi.
HOsvtr UTAN IL VASABRAP

Szeritlecke Sz. Péter apostol L lev. 2. r. 21-25. v. Kedveseim! Krisztus szenvedett érettünk, példát hagyván nektek, hogy az
ő nyomdokait kövessétek; 22. aki bűnt nem tett, sem álnokság az
ő szájában nem találtatott, 23. ki midőn szidalmaztatott, nem sztdalmazott, rnidőn szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem átadá magát az őt igaiságtalanul elítélőknek; 24. ki él mi bűneinket maga
elviselte testében a fán. hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk; akinek sebe által meggyógyultatok. 25. Mert úgy voltatok, mint a tévelygő juhok, de most . megtértetek a ti lelketek
pásztorához és püspökéhez.
Krisztus nyomd9kaID

XII. Károly svéd király és I. Péter orosz cár közt kitört északi
háborúban aDrontheim ostromátél visszavonuló svéd sereg az éhség, fagy és roppant fáradságok miatt a zord hegyek kőzt csaknem
teljesen tönkrement. A lovasokat sorszámra úgy eltemette a hulló hó,
hogy fejük is csak alig látszott ki a rájuk rakódó hórétegből, amely
alatt részben megfagytak. részben megfulladtak. A gyalogosok egy·
részét megdermedve találták a puskaagyakból rakott máglyák körül, amelyeknek tüzét a hó oltotta el. Más részük egész csapatokban hullott alá a nem látott szakadékokba. A szerencsétlen vállalkozásban résztvevő 15.000 ember' közül Svédországba csak néhány
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tért vissza hírmondónak. Ennek a megrenditő eseménynek 1919
januárjában múlt 200 éves fordulóját a svédek. úgy ülték meg, hogy
a jámflandi vadászezred egy osztaga a januári tél Iiidegében egyhetes rneneteléssel ugyanazt az utat tette meg, amelyen Armfeldt
.tábornok Svédországért, szenvedő szerencsétlen seregével visszavonuU.
'

*
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Amikor az Egyház a mai szentleckében Udvőzítőnknek a mi
megváltásunkért elszenvedett kínjait idézi emlékezetünkbe és az
apostol szavaival valamennyiünket arra figyelmeztet, hogy Krisztus nyomdokait kövessük: a svédekéhez hasonló kegyeletre eszméltet. Mintha csak a nagyon .elterjedt és gyökerében katolikus
áhítatgyakorlatot. a keresztutat-ajénlaná, amely elsősorban a nagybőjtben esedékes és olyan szépen állítja elénk a húsvétban végződő
Golgota tragédiájának legjellegzetesebb eseményeit. Elsősorban
nagybőjti Imádság, de amint általában megváltásunkról gondolkodni
nemcsak a nagybőjtben időszerű, a keresztút állomásaírói való
elmélkedés sem rögzíthető csak a húsvét előtti időre: a jó k eresztény gyakorlatában egyébkor is előfordul. A csillagászok egészen
helyesen tették a kereszttel jelölt kört földünk jelvényévé. mert
a kereszt váltott meg bennünket. s az uralkodik a földön. Amely
családban nem a falon függ, ott a szívekben foglal helvet. S aki a
keresztúti ájtatosságat nem ismeri, annak egész élete válhat keresztúttá. Aki ellenben a 14 stáción szenvedéseivel, vágyaival, bánatával áthaladt, annak nem sejtett vigasz és világosság lesz az osztályrésze. .
Evangélium Sz. János tO. r. 11-16. v. Az időben rnondá
Jézus a farizeusoknak: ll.' Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor
életét adja juhaiért. 12. A béres pedig. és aki nem pásztor, kinek
a juhok nem tulajdonai, látván a farkast jönni, elhagyja a juhokat
és elfut és a farkas elragadozza és elszéleszti azokat. 13. A béres
elfut, mert béres és nem törődik a juhokkal. 14. Én vagyok a jó
pásztor és ismerem enyéimet és ismernek engem enyéim; t5. "amint
ismer engem-az. Atya, én is ismerem az Atyát és életemet adom a
juhokért. 16. Egyéb juhaim ls vannak, melyek nem ez akolból valók.
Azokat is ide kell terelnem és hallgatni fogják az én szóma.t, és
egy akol leszen és egy pásztor.

A '6 pásztor
Bertalan bragai érseket egy püspöki látogatás alkalmával a
püspökség _leg'lOrdabb vidékén vad zivatar érte utol. Al orkán
üvöltött, a völgykatlan százszorosan visszhangozta a dörgéseket. a
hegyekről félelmes folyók hömpölyögtek alá, s az érsek a hegyoldal barlangjában vonta meg magát. Onnan kitekintve, a közelben
összebújt nyá ia mellett egy kis pásztorfiút vett észre. Hívta maqához a védett he'vre a p'ye'rmek azonban vlssza'ctáltott. hogy "Nem
szabed!" és mozdulatlanul helyén maradt. Új hívásra azt válaszolta,
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hogy a juhokra kell vigyáznia, mert a vidéken farkasok vannak.
S mikor az érsek meg aka.rta nyugtatni, hogy ilyen itéletidőben
még farkas sem jár, s a nyájhoz minden veszedelem esetére különben is közel vannak, a fiú kimondotta az utolsó szót: Nem mehetek, mert atyám ezt így parencsolteBs tovább ázott a .nyáj mellett.
Gyönyörű jelenet! Páratlanul vonzó képben állHjaelénk az
Udvözítőnek a jó pásztorról mondott néhány szavát, amelyek a
történelem folyamán. annyi pásztornak adtak erőt. hogy szélben és
viharban, üldözések közt és elemi csapások alatt és ezer veszedelemben a pásztorfiú lelkületével álljanak a rájuk bízol! nyáj
mellett.

*

Sokszor elolvasom

~gyzeteim

közt ezt agyászjelentést:
PAX!
die 15. aprilis 1912. cum nave Titanic rIuclibus
Obrutus in Domino obdormivit
.
R. P. Josephus Petuschitz O. S. B.
aetalis suae anno 42, sacerdotii et professionis
17. Pro cujus anima Vestres precatur orationes.
Abbas et 'Conventus Schvrerrsis.
R. I. P.

A scheyern-i bencés apát e néhány sorral jelentette a 42 éves
Peruschitz páter elhúnytát. Az olvasók imáit kérte az elhúnytért.
annak lelkiüdvéért. Ez a hős pap, akiről a Titanic hajó elsüllyedése (1912 ápr. 15.) után következő napokban a távíróhivatal vílággá bocsátotta, hogy egy másik paptársával együtt mílyen hősie
sen viselkedtek a szerencsétlenség pillanatában. "Még a katasztrófa
elején hivták őket, hogyacsónakra szállva meneküljenek, de ők
visszautasitották az ajánlatot. Erezték. hogy kötelességük a hajón
maradni, míg az utolsó utas rs meg nem menekült. Mikor a mentő
csónakok eleveztek, az utolsó nienekülök még látták a süllyedő
hajó hídján a két papot, amint felemelt karral adták az abszolúciót
in articulo mortis az utasok százainak, akiket velük együtt nyell el
a végtelen tenger." Az itt említett másik pap. Byles R. Tamás, öccse
lakodalmára New-Yorkba tartott, s a lakodalom helyett a kötelességteljesítéshez való hűséges ragaszkodás után a fekete sötétség
jutott neki osztályrészül. A jégheggyel való összeütkőzés pillanatában valami könyvet olvasva járt a· fedélzeten. A veszedelem hírére ellettea könyvet és a-mentőcsónakba szálló gyermekeknek és
nőknek segédkezett. Mi·kor már az utolsó mentöcsónak is vízre
'Szállt, a körülötte térdelő katolikusokkal. protestánsokkal és zsídókkal együtt hangosan imádkozta az olvasó t. Mikor a víz a fedélze-thez közel ért, a hajó gyorsan süllyedni kezdett, s a Carpathiára
menekültek tanúság" szerint. a feloldozás szavainak rnondása, közbell őt is elnyellék a hullámok.
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,iAkil nagyon szeretünk, úgy gondoljuk, hogy számára egész
kell csokorba kötni. Egy szál rózsa, két szál rózsa csak
csúfolódásnak tetszik." (Harsánví-K] E szép szavakkal kifejezett
érzelem csak holdvilágkanalazás a mellett a szerétet mellett,
amelynek örök emléke a húsvét; amelynek hangja az Úr Jézus
ajkán csendült meg először és azóta sem hallgatott el. E szerint a
legnagyobb szeretetnek nem rózsafuerdő, hanem az élet a mértéke.
Először az az élet. arnelvet valaki egész tartalmával és minden képesség ével lankadatlan munkában tud másokért áldozatul adni.
rtyen a szülők szeretete gyermekeik 'iránt, a há'zastársak szeretete
egymás iránt ,és a jó pásztor szeretete nyája iránt. Még ennél is
nagyobb szeretete annak van. aki a rábízottak érdekében életéről
le tud mondani, amínek- ismét akkor van legnagyobb értéke, ha
indítéka Istennek és' a lelkeknek "a testen és véren és a férfi kívánságán" felüiálló szeretete. Ilyen a Krísztus nyomdokait követő jópásztornak önfeláldozó szeretete.
rózsafaerdőt

HOsvtt UTAN ilL VASABNAP

Lecke Sz. Péter apost, I. lev. 2. r. 11-19. v. 11. Szeretteim!
Kértek titeket. mint jövevényeket és zarándokokat, tartózkodjatok
a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen harcolnak; 12. jó magaviseletet tanúsítván a pogányok közott. hogy abban, amiben minf
gonosztevőket megrágalmaznak. a jócselekedelekből megismervén
titeket, dicsőítsék Istent a látoga.tás napján. 13. Engedelmesek
legyetek tehát minden emberi teremtménynek az Istenért. akár a
királynak. mint legfelsóbbnek. 14. akár a helytartóknak. mint általa
küldöUeknek ?J gonosztevők büntetésére, il jóknak pedig dícséretére. 15. Mert ez az Isten akarata, hogy jót cselekedvén. elnémítsátok az oktalan emberek tudatlanségét. 16. mint szabadok, és nem
mint olyanok, kik a szabadságot a gonostság palástjául használjátok. hanem mint lsten szolgái. 17. Mindenkit becsüljetek. a. testvériséget szetessétek. az Istent féljétek. a királyt tiszteljétek. 18.
Szotgák! engedelmesek legyetek uraitoknak rninden félelemmel.
nemcsak a jóknak és szelídeknek hanem a keményeknek is; 19. mert
az kegyelem a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Némitsátok el az oktalanOk ludatlaDságát

Arra oktatja az apostol híveit. hogy a rosszakaratú emberek
divatos ráfogását. mintha a
Ielsőbbséget nem
tisztelnék, neki nem engedelmeskednének. az
egész vonalon felmutatott engedelmességgel hallgallatják el legjobban. S amit az apostol az első keresztényeknek tanácsol. különbség nélkQ,;!1 nunden kor minden keresztényének szól. MaJ is úgy lehet legjobban elnémíLaniaz oktalan emberek tudatlanságát, hogy
legjobb tehetségünk, szerint megfelelünk' az Isten országában vállalt
kötelezettségeinknek. A legmeggyőzőbben beszélő mindíg a csöndbon. kilartóan dolgozó keresztény.
Azonban napjainkban azt is láthatjuk. ho~y a leglelkiismereezerféle rágalmát, és főképen azon
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tesebb életmód mellett sem lehetünk mentek az oktalan emberektól. Nagyon sokszor akadnak, akik mások meggyőződéset szívesen
teszik szórekozásból olcsó szellemeskedéseik és csipkelődéseik céltáblájává és a tapasztalatlan hivőt szivesen teszik nevetség tárgyává, alkalmat adván neki arra, hogy egy-egy fogós kérdésben
vergödjék vagy egy-egy rosszakaratú megjegyzésen elpiruljon. Az
ilyen oktalanok tudatlanságát szóval is el kell némítani. S mindenkinek meg kell ismernie ennek a módját, aki nem 'alkar nádszál
lenni. hogya környezet fuvalma ide-oda hányja; nem kíván félénk
nyú!' lenni, hogy a haraszt minden rezzenésétől megfutemodjékr
Hem akar a gerinctelen puhányok közé tartozni, aki meggyöződé
sét a vele beszélő koponyájában tartja; nem akar tehetetlen gyerrnek maradni, aki csak akkor tud bátor lenni.. ha tapsolnak mellette,
de ajkát lebiggyesztve félreáll, ha ellenkező véleményt hall.
Elég nagy baj,' hogy hitünk ellenségei a szemtelenségíg bátrak tudnak lenni, mí katolikusok pedig igen félénkek vagyunk.
Pedig nagy igazság az, hogy a kutya addig szalad a macska után,
míg az meg nem Iorduh mikor szembenéz vele, alókor tehetetlenül
toporog előtte. Tapasztalás mutatja, hogy sokszor a legegyszerűbb
ember egyszerű, de meggyőződéses viszontválesze milyen nagy hatással hallgattatja el az okvetetlenkedőt.
Budapesten történt az első világháború után. A vonat unottan
kattogott Budapest felé. Kél fiatal tiszt, az egyik zászlós, a másik
ezredes a folyosón bámészkodott kifelé. Szintén olyan unottan,
mint amilyen unottan ütötte agyon a perceket a vonat zakatolással.
Ember az unalmat beszélgetéssel ütheti agyon, főként, ha egyháziakról lehet beszélni, s hozzá még olyan jó hallgatóság kínálkozik, mint a bent ülő tisztelendő úr, aki vagy alszik vagy breviáriumozik, de igen szelíd üreg úrnak látszik. aki állni fogja a piszkálást. S jöttek. a nem éppen épületes megjegyzések és elbeszélések.
A vonat Bicskéhez ért.
- Ez a plébános is országos hírű ember, pedig hát ilyen és
amolyan élete, .. Jósokéig tartott így a szellőztetés, mert a tisztelendő úr egyáltalán nem adta semmi jeIét, hogy bele akarna szólni
a hallottakba. Úgy, hogy lassankint el is hallgatott a két tiszt. De
amint a vonat Kelenföldhöz közeledett, a tisztelendő úr befejezte
alvását és illendően becsukta breviáríumát is. Odamegy a még
míndíg kint álló tisztekhez:
"Hallottam épületesnek éppen nem mondható beszélgetésüket.
fordult feléjük. Mielőtt leszállnék, önt, fiatal barátom. felszólítom,
hogy az imént elmondott történetnek a pontos forrását nevezze
meg."
- Kérem, én azt másoktól hallottam, felelte a megszeppent
zászlós. De erre már a tisztelendő úr megfogta a nyakon összegombolt zubbonyát, nem kis rosszalással rázogatta és közben ezt
mondta:
.
"Aki másról kellemetlen dolgokat nyilvánosan el mer mon-
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dani azzal a magyarázattai, hogy ő ezt mástól hallotta, az ne ezl
a ruhát viselje, hanem vénasszonynak öltözzék. De még azok közül
se teszi meg mindegyik azt, amit itt kellett tapasztalnom."
A gallérrázás véget ért, de a tisztelendő úrnak még volt mondanivalója. "en X. Y. györi kanonok vagyok. Tudják, hogy hol találnak meg, ha azért keresnek, hogy az előbbi súlyos szavakat
vonj am vissza. Ez ezenban csak akkor történhetik meg, ha szavaikra tényigazoló forrást hoznak magukkal. Addig fönntartom azt,
hogy maguk nem tisztek."
Evangélium Sz. János 16. r. 16-22. v. Az időben mondá
Jézus tanítványainak: 16. Még egy kis idö, és már R~ láttok engem; és megint egy kis id~ és megláttok engem; mert az Atyához
megyek. 17. Mondák tehát némely tauitvánvai egymásnak: Mi ez,
amit nekünk moad: Egy kis idő, és nem láttok engem; és ismét
egy kis idő, és megláttok engem; és: mert az Atyához megyek? 18
Mondák : azért: Mi az, amit mond: egy kis idö? Nem értjük, mit
beszél. 19. Észrevevé Jézus,' hogy kérdeni aka.rják öt, és mondá
nekik: E felöl tudakozódtok egymás között, hogy mondottam: Egy
kis idő és nem láttok engem; és ismét egy kis idő, és megláttok
engem? 20. Bizony, bizony mondom nektek, hogy ti majd sírtok é,
jajgattok, a világ pedig örvendeni fog; ti majd szomorkodtok, de
a ti szomorúságtok örömre fordul. 21. Az asszony rnidőn szül, szo
morúságban vagyon, mert eljött az ö órája; mikor pedig megszülte
a gyermeket, már nem emlékszik a szorongatásra örömében, hogy
ember született va világra. 22. Ti is most ugyan szomorúságban
vagytok, de majd ismét meglátlak titeket, és örvendeni fog szívetek, és örömötöket senki sem veszi el tőletek.
Modlcum -

Aeternum; Egy kis Ideig -

Ör6kkó

Westfália egyik legszebb vidékének plébániaépületén egyetlen szó, Modicum (= egy kis ideig) a felirat. Kora tavasztól kezdve
sok kiránduló olvassa ezt az írást és megy tovább- gondolkozás nél-kül; legföljebb arra gondolnak. hogy milyen különc ember lehetett
a plébános, aki ezt a jelentéktelen, furcsa feliratot válesztotta.
>I<

A mai evangélium után ne legyen jelentéktelen a szó, amely
benne hétszer ~ordul elő; talán többször,' mint a Szentirás többi
részében. S éppen a természet közepén van helyén. ahol a fű, a
mulandóságnak a Szeritírásban annyit emlegetett szimboluma vesz
körül; ott nagyon st1lszerűen jelenti, hogya. világon minden csak
Modicum: csak egy kevéssé jé, egy kevéssé hasznos, csinos.
kedves és egy kevéssé tartós; utána elsorvad, mint a fű; elfoszlik.
mint a rongy. ;3 azért láthatatlanul ott van ez a szó minden pal 0tán és emberi alkotáson.
Fel volt írva a vHágháború minden kaszárnyájára. amelyekben tettre és dicsőségre gondoló írjak várták az indulás pillanatát, . és szerte a világon vagy 10 millió ember rnondhatta (', mai
evangéliummal: Modicum, cl non videbi lis me. Olt volt 1912-
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ben a Titanic hajókolosszuson, amelyet 5000 utas és 900 hivatalos
személy részére terveztek. Szórakoztatásukról színház, fürdő, játékszeba, kerthelyiség bőven gondoskodott. Első útja alkalmával, 1912
április 13-án, szombat éjjel féltizenkettőkor egy jéghegybe übközött- három óra alatt, a mindenhová küldött S. O. S. vészkiáltás
ene~ére is csak 700 lelket sikerült megmenteni; 1500 a hajóval
együtt a tenger mélyére szállt. Ott volt az angoltaviatika büszke-·
ségén, az "R. -- 101"-en, amelyen első útja alkalmával az utasok
színte repestek 'a boldogságtól. "Az utasok igen jól érzik magukat. Asztalnál ülnek, kitűnő szlvarokat szívnák, €s lassan lefeküdni
készülnek", - röpítette világgá a rádió a hírt. S a következő pillanatban az egész alkotás a tűz martaléka lett; 1930 október 5-én
52 holttestet kerestek elő a romok alól. Ezt mind jelenti a Modícum.
Tehát villamosra, vonatra, autóra, repülőgépre vagy egyszerű
kocsira azzal a gondolattal léphet fel mlndenkí, hogy a mintegy
ráírt Modicum a rajta ülők végét is jelenti. Sőt ma, a hirtelen halálok döbbenetes korszakában, az otthonülők számára is minden
pillanat utolsó pillanat lehet. Régen rendkívüli eseményként emlegették azt, hogy Mozart egészségesen hozzáfogott a Requiem ké'szítéséhez, amelyet. néhány nap mulva először az ő gvészmiséjén
adtak elő. Mostanában szinte napirenden vannak az ilyen esetek.
Max Reger, hires zeneszerző, professzor Lipcsében egy kis rosszullét miatt nem rnent el a koncertre, amelyre pedig teljesen felkészült; másnap halva találták. Bettinger müncheni-: bíboros délelőtt
még a beteg Aversa nuncius t látogatta meg, és este íróasztala mellett halva lelte a szolga. Gröber képviselő 1919 novernber 21-én a
parlamentben egy soká húzódó ügy tárgyalásakor így szólt: "Még
sok időnk van ..." s néhány perc mulva holtan vitték ki a tárgyalóteremből. Kitchener lord, Angliának első katonai szaktekintélye mint a háború után jelentkező vitás kérdéseknek legfőbb
intézője, teljhatalommal rövid időre Oroszországba indult. S mi
lett e rövid időből? Sohasem látták többé. A ködös éjjel hajója elsüllyedt, s bár óriási díjat tűztek ki jutalmul. holttestét még csak
véglisztességre sem találták meg. Moltke tábornagy Berlinben egy
gyászünnepély alkalmával az ünnepi szónoklat után helyére vonul. s egy hirtelen gutaütés miatt.emíndjárt utána, rója mondhattak
gyászbeszédet. (1916.) Frey, mohácsi plébános egy gyűlésen éppen
a közeljövő tervéről beszélt, s ott a helyszínen hirtelen halála minden tervezgetését meghiúsította. (1929 augusztus.) Vass miniszter
este azt mondotta softörjének. hogy -reggel' kilenc órakor menjen
érte, s halva találta gazdáját. (1930 szeptember 8.) Brém prelátus!
1930 december 2-án nagy asszisztencia várta a szentmisére, "s ó
akkor már holtan feküdt szobájában. Braun paksi apát meg szentmise alatt felmutatta az Oltáriszentséget, ·s holtan esett öSS"Ze.
S a Modicum után mi következik? Ez a nagy kérdés.
Northumbria királya, Edvin thánjaival egy fontos kérdést
készült megbeszélni. Messze vicjékről u. i. hittérítők ..érkeztek és ar-
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ról folyt a tanácskozás, hogy szóha álljanak-e velük vagy a régi
pogányságban maradjanak-e meg. "Király, - mondotta az egyik
thán - vizsgáld meg az új tant, mert a réginek semmi ereje' sincs."
AIig végezte szavát, felállt a legidősehb és így szól: "Mikor thán. jaiddal az ebédnél ültél, ó király és a tűz e középen égett és a
terem átmelegedett, míg künn hózivatarok dühöngtek, többször észrevehetted. hogy egy-egy madár az ajtón berepült, majd az ablakon
keresztül gyorsan távozott. I( szobában nem érte a zord tél; de szemeid elől eltűnve a hideg télre röppent ki. Igy vagyunk az 'emberi
élettel is. Egy kevéssé látható, de teljességgel nem tudjuk, hogy mi
előzte meg és níi követi. Ha az új vallás erről valami bíztosabbat
tanít, kötelességünk azt elfogadni."
A szőnyegen lévő fontos kérdés a legbiztosabb és a legmegnyugtatóbb teljes felelet ma is csak a kinyilatkoztatástól jöhet és
tisztéhez kötött hatalmánál fogva azt a katolikus Egyház közvetíti.
Amikor azt mondja, hogya Modicum után az Aeternum következik:
O Ewigkeit, du Donnerwort,
. O Schwert, das durch die Seele bohrt,
O Anfang ohne Ende! (J. Rist.)
Ö örökkévalóság, te mennydörgő szó! - mondogatta többször
Szent Agoston is. Hatása mindenkire megrázó, aki átadja magát a
róla vall} gondolkozásnek. A XVIII. században Róma utcáit egy
könnyűvérű fiatalember járta, aki a vallást és komoly életet nem
sokba vette. Egy alkalommal inkább k íváncsiságból, mint komoly
gondolat hatása alatt, belépett a templomba, amikor egy ferences
szerzetes éppen a jövő életről beszélve ezt mondta: "Ö, örökkévalóság, amelynek. soha sincs vége!" A szónoklat befejezését Is alig
várva már újból az utcán volt, hogy új szórakozás után nézzen, de
e belépéskor hallott szó: Ö, .örökkévalóság, amelynek soha sincs
vége, folyton ott motoszkálta fejében. Nem szebedulhatott tőle,
míg gyónását el nem végezte, s új életet nem kezdett. Amit pedig
elmulasztott, bőven pótolta. Pappá szenteltette magát és belőle lett
Olaszországnak egyik legjelesebb egyházfejedelme, Mansi Domonkos, luccai érsek. (1769.)
HOsVET UTAN IV. VASABNAP
Lecke Sz. Jakab apost, lev. 1. r. 17-21. v. Testvéreim! 17·.
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülröl
va.gyon, leszállván a világosság Atyjától, kinél nincs változás, sem
árnyéka a változandóságnak. 18. Mert szabad akarat jából szült mínket az igazság igéjével, hogy mintegy zsengéi legyünk az ö teremtésének. 19. Tudjátok szeretett testvéreim! Legren minden ember
gyors a hallásra, de késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra.
20. Mert az ember. haragja nem cselekszi azt, ami Isten igazsága.
21. Azért elhagyván minden tisztátalanságot és a sokféle gonoszságot, foga.djátok szelídséggel a belétek ojtott igét, rnely meg
tudja menteni lelketeket.
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adomáDy felmről vagyoIl •••

A szeritéletű Aragóniai Alfonz király (t 1458.) többször látta
vendégül az udvari szolgálatban tevékenykedő nemes ifjakat, akik
azonban mindanny.iszor ima nélkül telepedtek le az asztalhoz és
ima nélkül keltek fel onnan. Eltökélte magában, hogy egyszer kiragadja őket ebből .a helytelen -szokásból. A kimondott időben a
legszebb ruháikban jelentek meg és látható öröm sugárzott arcukról, míkor a király közöttük megjelent. Szokás szerint ima nélkül
az asztalhoz ültek és egymássel vígan csevegve megkezdték az étkezést. A legjobb hangulatban voltak, rnidőn az ajtó kinyílt és bejelentés nélkül egy koldus állított be. Éppen olyan koldus volt, aminőt az utcasarkon lehet látni, de határtalan merészsége egyenesen
visszataszítóvá tette. A fényes 'termek vagy az előkelő vendégek
. egyáltalában nem feszélyezték, hanem merészen odaállt az asztal
mellé és senkire sem ügyelve az urak elé tett tálból kezével kezdte
szedegetni a legjobb falatokat és egyállóhelyében mindjárt meg is
ette. Ö senkire sem figyelt, de viszont minden vendég szeme rá
volt irányítva és 'Senki sem szólt egy'~árva szót sem, csak a király
folytatta tovább a társalgást minden fönnakadás nélkül. A vendégek
csodálkoztek azon, hogy a király nem veszí észre a történteket.
Fejüket rázva tekintettek . egymásra és fejezték ki csodálkozásukat
azon, hogy a szolgák nem dobják ki a szemtelen koldust. Az azonban nem vett észre semmit és miután az étkezést befejezte," zsíros
ajakát az asztalterítőbe meg törölve eltávozott.
Ez már sok volt a vendégeknek. Hallhatólag mormolni kezdtek, a koldust szidták és a király gyengeségét emlegették. Erre az
utóbbi feléjük fordulva határozott hangon így szólt: "Ti azért morogtok, mert ez a koldus köszönés nélkül bejött az ebédlőbe, kérés
nélkül enni kezdett és jóllakás után köszönö szó nélkül távozott. Ez
kétségtelenül nagy hiba volt! Azonban nyiltan meg kell mondanom.
hogy ti minden étkezés alkalmával ugyanazt a hibát követitek el
egy sokkal nagyobb urral, a jó Istennel szemben. Ételt, italt végelemzésben Ö ad nektek és senki 'sem tartja közületek érdemes'lek, hogy azt kérje és neki azért köszönetet mondjon. Éppen úgy
usztalhoz ültök, mint a koldus, esztek-isztok, míntha mindent ma'~atok teremtettetek volna és köszönet nélkül távoztok., , '
Az ifjak nagy figyelemmel hallgatták a király felvilágosító
szavait és másodszor nem kellett őket arra tanítani, hogy minden
ajándék onnan felülről van és hogy minden adományért annak kell
elsősorban köszönetet mondani, akitől az szérmazík, a jó Istennek.
Evangélium Sz. János 16, 5-14. Az időben mondá Jézus az
ó tanítványainak: 5. A1hhoi megyek, aki engem küldött, és senki
közületek nem kérdi tőlem: Hová mégy? 6. Hanem mivel ezeket
mondottam, szomorúság töltötte be szíveteket. 7. De én az igazságot mondom: Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, a Vigasztaló nem jövend tihozzátok; ha pedig elmegyek, el
fogom őt küldeni hozzátok. 8. Ki mikor megjön, meggyő1i a vilá-
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got a bűnről, az igazságról és ítéletről: 9. tudniillik a bűnről, mert
nem hisznek énbennem; 10. az igazságról, hogy az Atyához megyek és már nem láttok engem; ll. az itéletről pedig, hogy e
világnak fejedelme már megitéltetett. 12. Még sok mondanivalóm
volna nektek, de most nem vagytok hozzá elég erősek. 13. Mikor
, pedig eljövend ő, az igazságnp.k Lelke, ő majd eligazít titeket minden ígazságbanr. mert nem fog magától szólni, hanem amiket hall,
azokat fogja mondani, és a jövendőket hirdeti nektek. 14. Ö
majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti nektek.
Hová mégy1

Az Udvözítőnek rosszul esett, hogy távozási szándékáról tudomást véve, tanítványai sem nem búslakodtak, sem nem örvendettek
és nem kérdezték sem az egyik, sem a másik érzelem hangján:
Hová mégy? Jn örvendező kérdés lett volna a helyénvaló, mert
hiszen Ö az Atyához készült, hogy a Vigasztalót nekik -elküldje, s
számukra az Atyához vezető utat egyengesse. Bizonyára még nehezebb lélekkel van mindenki iránt, aki azzal nem iparkodik tisztába
jönni, hogy ő maga hová megy.
Te hová mégy?

A világmindenség útján Föld a kocsísod, akinek jóvoltából akarod, nem akarod - évenkint nem kevesebb, mint 503,576.000 km
sebességgel rohansz a világürben. Nyílegyenes-, kör-, parabola- vagy
ellipszis-úton-e, senki sem tudja. A természet törvényeinek kérlelhetetlen megvalósulása miatt azonban az egész világgal együtt okvetlen elérsz a rendeltetési helyre. Hány milliárd év kell az úthoz,
nem tudja senki sem, mert a tudésok éppen azt nein tudják, hogy
ilyen megdöbbentő sebességgel hová repülünk.
Valamikor azt mondták a tudósok, hogya Hefkules-csillag felé
száguldunk. Ma azt vélik, hogy a Tejút homályos pontja vonz bennünket. Kérdés, hogy azzal a bennünket vonzó csillaggal együtt nem
száguldunk-e még gyorsabbán egy más ismeretlen állócsillag felé,
amely egy harmadik égitest függvénye, s még nagyobb gyorsasággal törekszik a vele való egyesülésre. sok idő múlik el, .míg az
ember e kérdésekre valamennyire is kielégítő feleletet remélhet,
ha egyáltalában azok közé a problémák közé tartozik, , amelyeknek megoldására értelmünk hivatva van.
Te hová mégy?
Az erkölcsi világban egyetlen célod 'Isten lehet! A lelki világ alaptétele az a tapasztalati tény, hogy az ember boldogságra
éhezik, amit csak Istenben talál meg. Az ernber szíve-lelke Isten
f-elé tart, mint ahogya ,kő a föld középpontjához törekszik, a madár
felfelé siet vagy a gyermek édesanyja ölébe fut. "Számodra teremtettél bennünket Uram, s nyugtalan á mi szívünk, míg benned meg
nem nyugszik."
-,
, - ..A követ nehézsége vonzza a földhöz, a szívet szeretete
irányítja az Istenhez", - mondja a keresztény világ legnagyobb
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gondolkozója, Szent Agoston. (Confess. 1, '\; de civit. Dei 13, 9;
ep. 157.)
Tehát amennyire bizonytalan, hogy a világmindenségben merre
tartunk, annál nyilvánvalóbb, hogy az erkölcsi életben Isten a mi
vonzó csillagunk és az Úr Jézus a rní vezérünk és kormányosunk.
Jó irányban csak úgy haladunk, ha Hozzá r~gaszkodunk s vezetése
alatt a mennyei Atyához közeledünk. sőt akkor óránkint ezer kilométeres utakat téve is állandóan "benne élünk, mozgunk ' és vagyunk". (Ap. csel. 17, 28.) Szívűnk, értelmünk, örömünk révén magához láncolt bennünket. Gondviselése magafelé tereli utainkat. És
az egész világ nagyszerű berendezésében megnyilvánuló bölcsesége
és jósága ékes bizonyítéka annak, hogy segítségével megközelithetjük 'a kitűzött célt, amely minden földi boldogságot elhomályosít.
,
Ha nem Isten felé mégy, a bűnök útján jársz, akkor igazán
nem tudod, hová mégy. A feltett kérdésre a kereszténység bölcse,
Szerit Agoston tud legjobban megfelelni: Valens, quo nollern. perveneram. A bűnökbe beleegyezve odajutottam. ahová tulajdonképen jutni nem szándékoztam. Ez az erkölcsi világrend kérlelh~tetlen
logikája, amely miatt - akarod. nem akarod - az egyik bűnből
a másikba rohansz és lessankint a bűn szövedéke hálóz körül. Saját
gonoszságai fogják meg az istentelent - mondja az Irás - és
bűnetkötelékével kötöztetik meg. (péld. 5, 23.) Következnek a bűnök.
olyan tempóban, hagy esetleg él. szervezetet, -a becsületet és a vagyont is megrongálják, miután a. lelket már tönkretették. A régi
népvélemény szerint minden szőllővesszőn az első fürt az egészségé, a negyedik a betegségé: minden bűnös élvezet, miután a léleknek ártott, a szegénység és betegség bekövetkezésén is közreműködík, a nélkül, hogy az egészségnek használt és igazi élvezetet
jelentett volna.
IWSvtT UTAN V. VASABNAP

Lecke Sz. Jakab lev. I. r. 22-27. v. 22. Legyetek az igének
és nem csupán hallgatói, megcsalván önmagatokat. 23.
Mert ha valaki hallgatója az igének és nem cselekvője, az ilyen
hasonlít azon férfiúhoz, aki természetes ábrázatát a tükörben szemlélí. 24. megnézte ugyanis magát és elment és rögtön elfelejtette,
hogy milyen volt. 25. Aki azonban gondosan beletekint a szabadság tökéletes t-örvényébe és megmarad benne, nem feledékeny hallgató lévén, hanem tetter cselekvő, ez boldog lesz cselekedete által.
26. Ha pedig valaki vallásosnak tartja magát, nem fékezvén nyelvét, hanem megcsa.lva önszivét, annak hiábavaló a vallésossága.
27. A tiszta és szeplőtelen vallásosság az Isten és Atya előtt ez:
meglátogatni az árvákat és özvegyeket az Ő szoroagésukban és
ma):!ét szeplőtelenül megőrizni e világtól.
cselekvői

JaJl 6s kavesa eageml

A világ bölcseinek minden Igenye ki van elégítve, ha szép
ruhába öltözött emberek nagy tömege hallgatja őket és élénk.
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helyesléssel kíséri a hozzáintézett szavakat. A hallgatóktól ennél
többet sem nem igényelnek, sem nem követelhetnek. Legkevésbbé
igényelhetik azt, hogy életüket szavaik szerint rendezzék be. Az'
Úr Jézus igazi életbölcseséget hirdet. Azt akarja, hogy aszó mindíg
gondolatot váltson ki, sőt azt míndennyíszor- nyomon kövesse a
cselekvés ·küzdelmessége. Azért ő hallgatóknál többet akar... Neki
nem olyan tanítványok kellenek, akik megcsodálták Socrafest vagy
Plátót, hanem követőket kíván. Mikor tanítványait hiv ja, nem azt
mondja nekik: Jqjjetek és hallgassatok engem! Mikor az ifjú életbölcseséget szomjazva kérdi: Mester, mit cselekedjem? - nem azt
feleli neki: Jöjj és hallgass engem! A hívás mindegyikhez egyforma:
jöjj és kövess engem! S azt is megmondja, hogya követés mit
jelent: Aki tanítványom akar lenni, vegye fel keresztjét és kövessen
engem I
Ennek a parancsnak közvetítője az apostol a mai szentleckében, amikor' a hivőket arra oktatja, hogy az ígének cselekvői, necsak hallgatói va.gy éppen csak kímondóí legyenek. Biztosan többen
voltak köztük olyanok, akik ajkukkal Krisztus tanítványainak .mondották magúkat. Megcsodálták a vértanúk bátorságát, megülték
emlékezetüket és míndezt elégnek gondolták. Az apostoleegész
nyiltan mondja, hogy az ilyen ember vallásosságával megcsalja magát. S mintha csak a mai kor hasonló felfogású híveinek szólna, elmondja a tettekben megnyilvánuló vallásosség ismérvét: magát szeplötelenül megőrizni a világtól és még áldozatok árán is jót tenni,
főként a szűkölködőkkel,

...

Jó az igét hallgatni, még jobb kimondani, de legjobb szerinte
élni. Ez teszi minden téren és mindenkiből az apostolt, de főként
az Úr szolgálatában ez az apostol jellemzéke.
.
A párizsi St. Joseph des Carmes-templom kriptájában van
Lacordaire nagy keresztje" A Notre Dame-i nagybőjti szónoklatai
. előtt erre szekta magát kiköttetni, hogy szenvedései közt annál
"jobban el tudja gondolni az Udvözítő kínjait, amelyekről beszélt és
annál jobban tudjon szólní a bűn nagyságáról, amely az Udvözítő halálát tette szükségessé, amely utóbbinak jelentőségét nála jobban
senki sem érezte. Egész élete magán viselte Krisztus követőjének ezt
a. lelkiismeretességét. Apostoli működésének ez volt a lelke. Igy lett
a világváros sok hivőjében él gyakorlati katolikus élet fenntartója.
Mint az az öreg francia pap, aki viszont a világ zajától távol szentelte magát egészen Isten dicsőségének és a rábízottak üdvösségének. Vasárnaponkint összegyüjtötte a hegyek közt élő hivőit az Isten
házába és a szent igékre tanította öket, amelyeket egész héten út
gyakorlatban mútatott be nekik.
Szegénységükben az áldozatos 'Udvözítőt állította szemük elé.
Látogatta a betegeket, az elhagyatottakat és vigasztalásul a kereszten függő Istenemberre irányította tekintetüket. A reverenda rajta
fakó volt, kopottas templomában fal, bútor, gyertyarartó nagyon igé,.
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nyelték a javítást. Maga a megtestesült szegénység volt. Élt a kert-o
jében itt-ott tenyésző olajfák terméséből. jobban mondva abból, ami
a kavicsos földben még azonkivül mostohán termett, mert az olaj
az örökmécsbe kellett.
Egy gazdag úriasszony jutott el a kis faluba és látva az egyszerű templomnak még gyarlóbb felszerelését, a pap kopottságát és
ezzel ellentétben a jólgondozott örökmécsest, melynek lángja éjjelnappal ott díszeskedett az Oltáriszentség előtt: elgondolta, hogy
milyen áldozatba kerül ennek a szegény községnek az Oltáriszentség tisztelete. 1\:z a terve támadt, hogy ezentúl magára vállalja a
templomnak olajjal való ellátását. Lett öröml "Asszonyom - írtaa pap jót-evőjének - igazán gondviselésszerűen jött adománya.
Mintha "húsvét napja lett volna, úgy énekeltem magamban: Haec
est dies quam fecit nobis Dominus.. Exultemus et laetemur in ea.
(Az Úr készítette nekünk ezt a napot. Orvendjünk és vigadjunk
rajtal] Évek óta minden olajtermésemet az örökmécs emésztette föl.
s. boldog voltam az áldozatban. Naponkint kertem egyéb terményeiből éltem, amely asztalom számára csak ecettel volt elkészítve.
Hiába! Megöregedtem és agyomromat· megviselte a szegényes
koszt. Mátólfogva olaj Is kerülhet asztalomra és boldog lesz az én
öregségem."
o

o

Evangélium Sz. János 16. r. 23-30. v. Az időben mondá Jézus
az ő tanítványainak: 23. Bizony, bizony mondom nektek: amit csak
kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 24.
Eddig még semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és megnyeritek, hogy örömetek teljes legyen.-~5. Ezeket példabeszédekben mondottam nektek; eljön az óra, midőn már nem példabeszédekben. fogok nektek szólani, hanem nyiltan beszélek az Atyáról.
26. Azon a napon majd az én nevemben kértek; és nem mondom
nektek, hogy én fogom kérni az Atyát értetek; 27. mert maga az
Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem és hittetek,
hogy én az Istentől '[öttem ki. 28. Kijöttem ez Atyától és a világra
jöttem; ismét elhagyom e világot és az Atyához megyek. 29. Mondák az ő tanítványai: Ime, most nyiltan beszélsz és semmi példabeszédet nem mondasz. 30. Most tudjuk, hogy mindent tudsz, és
nincs szükséged, hogy válaki kérdezzen téged; ezért elhisszük,
hogy Istentől jöttél.
Sz6UéUilrt és 'arkasaIDla

A keresztjáró körmenetekre való tekintetből a mai vasárnap
evangéliuma az. imádság. kötelezettségéről és tulajdonságairól, szól.
Szerinte e fontos tárgyban az Úr Jézus tanítását ez a néhány szó
foglalja magában: amit csak kértek a mennyei Atyától az én nevemben, megadja nektek.
Tehát először az Úr Jézus nevében kell imádkozni, amint azt
az Egyház teszi, aki minden kérését azzal zárja be, hogy az Atya
az Ö érdemeire való tekintetből hallgassa meg könyörgésünket.
Egy szegény asszonynak lázban szenvedö lánya szöllőt kívánt. de
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sehogy sem tudott hozzájutni a kívánt csemegéhez. Akkor eszébe
jutott az anyának, hogy a királyi kert mellett elmenve a melegházban érőfélben lévő fürtöket látott. Elment tehát a kertészhez és
pénzért 1-2 .fürtöt kért tőle, de igen rideg elutasításban részesült .
..Bizonyára kevés volt a felajánlolt pénz, mondta otthon a bénatos
anya, mikor üres kézzel hazatért ·és szenvedő lányát szemlélte az
ágyban. S kétszeres pénzt véve magához, nagy reménnyel tért
vissza a szrgorú kertészhez, aki azonban ez alkalommal még barátságtalanabb volt." ..Meg van maga bolondulva - mondotta. Kereskedőnek gondolja maga a királyt?! Tudja meg, hogy ebből a .kertből sem szőllö, sem virág, de még az utolsó paraj sem eladó,"
A szegény asszony csalódottan és pírulva és sírásra készen állott a
kertész előtt és éppen távozni készül-t, mikor odalépett az, aki
eddig csak szemlelő volt, s így szólt: ..Atyám, a király nem kereskedő és sem szőllőt, sem virágot el nem ad. Azonban mindkettöből
juttal annak, aki nagyon rászorul és kér." S akkor a sajátkezűleg
szedett legszebb fürtöket már a szegény asszony kosarába rakosgatta, aki vidáman sietett haza, hogy a király fiának jóvoltából kapott szőllőt beteg lányának felajánlja.
Szent Fia érdemeire való tekintetből és állhatatos kérésre
mindent megad a mennyei Atya. Azaz mégsem mindent, s azért
akaratában való megnyugvással" kell imádkozni. A látszatos ellentétnek éppen az atya szóban rejlő magyarázalát egy példa világítja
meg legjobban. Egy atya a sürü erdőn keresztül fiával hazafelé tartott. ..Atyám, - szólalt meg a gyermek, meglátva az út mentén,
nyiladozó virágokat - nagyon szerétnék néhányat a virágok közül." S kérése teljesült, mert az atya nagyon szerette gyermekét, s
kérése a hazajutást nem gátolta... Atyám, - szólalt meg a gyermek
egy kis idő mulva - vígy át engem a nagy árkon, mert magam
nem tudok átmenni." Erre az atya átkarolta és átvitte a nagy-árkon
gyermekéi, mert szerette és különben nem tudott volna hazajutni.
..Atyám, - szólalt meg újra a gyermek - add ide kezedet és vezess
engem, mert a közeledő sötétség miatt félek." S kérése teljesült,
rnert az atya nagyon szerette gyermekét és az, amit kéri, hazajutását biztosabbá tette. Mikor azonban a fáradt és éhes gyermek a
íarkasalmának a zöld levelek közül igen hivógalólag kikandikáló
cseresznyepiros termését látva arra kérte atyját, hogy juttasson neki
belőle: kérése nem teljesült, mert az atya nagyon, de nagyon szerette gyermekét. Annyira szerette, hogy további zaklató kérésre
feddés, ennek eredménytelensége. esetén akár fenyítés következett
volna, de a nagyon' veszedelmes termést, amely hazajutását meghtúsította volna, nem adhatta kezébe.
Sok ember tapasztalja ugyanezt az örök haza felé vezető
úton. Kérésére a mennyei Atya nem vonja meg a virágot, az árkon
átsegili, kezét nyujtja, 'hogy a sötétben el ne tévedjen. Szóval rnindent megnyer, ami jól felfogott magasabb érdekével nem ellenkezik
és a főcélt, a hazajutást nem akadályozza. A farkasalma mérges
13'
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gyümölcsét azonban soha, senkinek sem juttatja a mennyeí Atya.
Azt mindenki csak lopva kóstolhatja meg s eheti szőllőfürt gyanánt. De az eredményért is csak önmagát .okolhatja.
KEBESZTJAllO NAPOKON
Lecke Sz. Jakab apostol lev. 5. r. 16--20. v. Szerelmeseim! 16.
Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért.
hogy üdvözüljetek, mert sokat ér· az igaznak állhatatos kö~yör.
gése. 17. Illés hozzánk hasonló ember volt, alávetve szenvedeseknek; és imádkozván imádkozott, hogy ne legyen eső a földön, és
nem lelt eső !három esztendeig és hat hónapig; 18. de ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megadta termését. 19. Atyámfiai! ha ki. közületek eltéved az igazságtól, és valaki őt megtériti,
20. tudja meg, hogy az, ki megtéríti a bűnöst útjának tévelygéséből, megszabadílja annak lelkét a haláltól és bűnei sokaságát eltakarja.
Lltcm1ae minores et maJores

Mamerluspüspöksége idejében, 469-ben a francia Vienne szerencsétlen évet ért; a tavasz ideje ugyan megjött, de a fák a hidegek miatt nem virágoztak, 's ha itt-ott ennek az ellenkezője mégis
megtörtént, kevéssel utána a szárító szél a virágot és a levelet
egyaránt leaszalta a fákról. A szőllők ebben az évben gerezdet nem
érleltek. Majd a hosszú szárezságot vízözönre emlékeztető idő váltotta
fel. A folyók' megáradtak és sáros tartalmukkal a réteket. szántóföldeket elárasztották. Megjelent az üstökös, minden veszedelem legrettegettebb hírnöke. A föld méIye megmozdult és tompa moraj kísérte rengéssel rémítgette. a lakosokat.
A nagy félelem aniatt senki sem dolgozott, mindenki a világ
végét várta. Sőt az erdei vadak is elhagyták búvóhelyüket és fényes nappal beállítottak a városokba. A farkasok csordába verődve
járták a temetőket s kaparták ki a holttesteket. Az egész város egy
rémület voltl
.
:
Ekkor Szent Marnertus. a város püspöke, mint egy második
Illés, imádkozva imádkozott a templomban, -hogy ne legyen már
eső a földön és hogy maradjon el a földrengés meg a sok természeti
csapés. S mikor állhatatos könyörgése meghallgattatás nélkül maradt, ez az igaz arra a gondolatra jutott, hogy 'az ítéletidőben rendkívüli imára van szükség. Osszegyüjtötte híveit. Ninivéről beszélt
nekik, amelyet a penitencia őrzött meg az elpusztulástól. Azután
levetette saruját, püspöki stólája helyett egyszerű kötelet vetett a
nyakába, fakeresztet vett a kezébe s felkiáltott: "Mindenki kövessen
engem! Csillapítsuk le az Isten haragját!"
.
A hivők utána indultak mezítláb, először a városon kívül lévő
templomig, de mikor a püspök él- nagy buzgóságot látta, még többet
imádkoztak, még tovább mentek.
Ez a három keresztjáró nap eredete, amelyekben valamikor
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nagy urak vettek részt, mezítláb. Nagy Károlyt és magyar Szent
Erzsébetet is látták mezítláb rnenni a fakereszt után. Marnertus példáját egész Franciaország mindjárt. Róma pedig csak a VIII. században köv-ette, mert a húsvéti örömidőben stílusrontónak tetszett 87
egész szertartás. - Némely egyházban a nap bőjttel járt, amitől a
római Egyház -kezdettől fogva eltekintett, mivel azt a íeltémadás
nagy örömével még kevésbbé tartotta összeegyeztethetőnek.- De
annál inkább sürgette a bűnbánatot. mert a nélkül nem sokat ér az
ímádság.
A húsvét utáni időbe még egy Ltraníae majores nevű körmeneti
nap esik: a Szent Márk napjára rögzített búzaszentelő körmenettel.
Korát meghatározni nagyon bajos. de Nagy Szent Gergely pápa idejében (1604) már "évenkinti ájtatosság" volt. Mível ezen a körmeneten a pápa is részt vett, 'Sőt sokszor ő vezette, s nagy pompával
tartották meg, azért kapta -a Litaníae majores nevet. A körmenet
célja· kezdettől fogva az Úr kiengesztelése. testi-lelki bajainkban
s-egítségének leesdése. S mivel az évnek azon szakába esik, amidőn
a vetések, rétek és kertek a tavasz teljes pompájában és a dús termés legjobb reményében díszlenek, az általános célhoz különös célként a földnek dús gyümölcséért való imádságot is hozzáadja az
Egyház. A magyar nyelvben pedig az egész körmenet igen szépen
ettől a mozzanattól vette a nevét. E szerint a körmenet külön célja
imádkozni a mennyei Atyához, hogy ő, aki esőt ad az igazakra és
a hamisakra, aki a liliomokat ruházza és az ég madarait táplálja:'
mindenható áldásával védje és növelje mezőink, szőllőink és kertjeink gyümölcseit.
A búzaszentelés körmenetének valami formája a pogány Rómában is ismeretes volt. A vetés kikelte és meger&södése után az
áldozattevő papok ápr. 25-én kísérettel 'mentek a Pons Milvius cölöpeihez és edényben állatbeleket tettek ki az odasereglő keselyűk
nek, amivel Rubigo .(= gabonarozsda-) istent akarták kiengesztelni,
hogy az új termést kimélje meg rettegett csapásattól. A természetfeletti segítségben való remény, aminek a pogány rómaiak csak babonás formáját ismerték és megvalósulását babonás módon próbálták biztosítan i, az Egyház életében a keresztjáró és búzaszentelő
körmenet által nyert kifejezést. Az Úr mindenhatóságának és rólunk
való atyai gondoskodásának egészen világos hittétele így nyerte
meg a liturgia nyelvén méltó művészi kifejezését.
Evangélium Sz. Lukács 11. r. 5-13. v. Az időben mondá Jézus
az ő tanítványainak: 5. Ha valamelyiknek közületek barátja vagvon, és hazamegyen éjfélkor és azt mondja neki: Barátom, adj
nekem kölcsön három kenyeret; 6. mert egy barátom érkezett az
útról. és nincs mit elébe adjak; 7. és amaz belülről felelvén mondja:
Ne háborgassengem, az ajtó már be van zárva, gyermekeim velem vannak a· fekvőhelyen, nem kelhetek föl, hogy adjak neked.
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8. De ha ó állhatatosan zörget, mondom nektek, ha nem ls kelne
fel és adna neki azért, mert barátja, mégis alkaJmatlankodása miatt
fölkel. és ad neki. amennyire szüksége van. 9. Én is mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek és tal állok, zörgessetek, és megnyílnak nektek. 10. Mert mindaz, aki kér, kap, és
aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót fognak nyílni. 11. Ki az az
atya közületek. aki ha fia kenyeret kér tőle, követ ad neki, vagy
ha halat, csak nem fog hal helyett kígyót adni neki? 12. Vagy ha
tojást kér, vajjon skorpiót fog-e nyujtani neki? 13. Ha tehát ti, rossz
létetekre tudtok jó adományokat adni gyermekeiteknek: mennyivel inkább fog adni a li mennyei Atyátok jó lelket azoknak, kik
tőle kérik.
.

Indérangeable
Ki ne szeretné az autót, a XX. századnak ezt a mesébe illő

varázslatos találmányát, amely fáradhatatlan fürgeséggel rohan
faluról-városra és a·gyorsvonat sebességét felülmúl va repül völgyből-hegyre és viszont. ..Hogy szeli a levegőt!" "Jaj, de gyorsan halad!
Jaj, de jó utazás!" - ujjongják él. bennülők és bár alig van idő arra,
ho"gy szétnézzenek a vidéken, amerre áthaladnak: mégis mindenki elragadtatással beszél a tündéri út élményeiről és boldognak mondja
azoket. akik autónak lehetnek tulajdonosai.
Az olvesó eddig már sokféle autót látott. Bizonyára ismeretesek a Fiat, Saurer, Peugeot, Buick, Norton és egyéb gyárak tökél etesnél-tökéletesebb alkotásai, amelyek nek valami egészen ritka
kiválóságát sokszor már a név is jelzi. Ilyen az Éclaire és a Sunbeam autó.
A mai nap evangéliumával kapcsolatban egy olyan autóval van
alkalmunk megismerkedni. amelyet keyesen méltatnak fi~yelemre,
pedig valamennyinél többet ér és mindenki szert tehet rá. Hogy stílusosabban hangzó francia nevét mondjam, ez a külön"leges autó/ az
Jndérongeable (az el nem téríthető, a ki nem zökkenthető). Igy hívják. mert útjában a tenger nem akadály, vihar és köd nem hátráltat ie. Éles kövektől nem fél, sőt az ilyen akadályokon szinte alrepül. Még a tenger vihara és mennydörgés és villámlás is csak
siettetik. Aki adja, in perpetuum 'szavatol arról. hogy vele célt lehet
érní. Szerkezete nem vas, azért súlya nincs. Lendülete aggódást nem
enged a lélekhez férni. Védjegye Ad majorem Dei gloriam. Rövid
idő alatt olyan nagy utakat lehet vele megtenní, hogy az eddig legjobbnak ismert autó óránkinli 150 km sebessége itt nem is sebesség. Ez' az autó az imádság, az önmagára hagyatotlságát érző lélek
repülése Istenhez.
Célja Isten dicsősége, amely számunkra legkedvesebb módon
sóhajaink, imáink,könyörgéseink meghallgatása és teljesítése által
valósul meg. Megterheltetése a küzdő ember minden óhaja, vágya,
baja, nyomora: az anya gondja. a gazda aggódása, a jegyes reménysége. ~yötrődés a csalódásban, esdeklés a bűnbánatban, Hajtóereie
a törhetetlen bizalom, amely bennünket imára tanító Udvözítő jósá-
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gából és irgalmából következik és még külön a mai evangélium
bátorítása táplál: Kérjetek, keressetek és zörgessetek.
Aldoz6csUUhUlkön
Lecke Ap. Csel. I. r. 1-11. v. 1. Az első beszédben. Teo[ilus. szólottam mindarról, amit Jézus cselekedett és tanított kezdettől fogva, 2. addig a napig, melyen felvétetett, miután parancsot adott a Szentlélek által apostolainak, akiket kiválasztott. 3.
A kin szenvedése után' ezeknek élve megmutatta magát sok bizonyságban, megjelenvén nekik negyven napon át s beszélvén al Isten
országáról. 4. És együtt evén velök, megparancsolá nekik, hogy
Jeruzsálemből el ne menjenek, hanem várják meg az Atya igéretét,
melyet hallottatok (úgymond) az én számból. 5. Mert János ugyan
vízzel keresztelt, ti pedig Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni e
·néhány nap mulva. 6. Annakokáért, akik egvbegyűltek vala, kérdék őt, mondván.: Uram! vajjon ez időben á'Iítod-e vivsza Izreel
országát? 7. Ö azonban azt mondá nekik: Nem a ti dolgotok, hogy
tudjátok az időket és a pillanatokat, melyeket az Aty) örshatalmával megállapitott, 8. hanem veszilek ma.jd a reátok lejövö Szcntléleknek az erejét és tanúim lesztek Jeruzsálemben és egész Judeában, Szamariában és a föld határáig. 9. Miután ezeket rnondotta, szemük láttára felemelkedék és felhő vevé fel őt szemük elől. 10. S rniközben nézték őt, amint az égbe ment, íme, két férfiú álla meg
mallettük fehér ruhában. ll. s ezek mondák: Galileai férfiak. mil
álllok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek
az égbe, úgy jő majd el, mint ahogy felmenni láttátok őt az égbe.
é

Mit álltok. az égre nézvén?

Budapest, mint minden nagyváros, a bámészkodók városa. Ha
valaki a Nagy-körút legforgalmasabb poritján megáll és az égre néz,
öt perc mulva embergyürű veszi körül és mindenki néz. bámul és
vár a nélkül, hogy bárki is tudná, hogy mit néz és mit vár. Az
Egyház a mai napon, a húsvéti ünnepkör befejezésének, az Úr Jézus
mennybemenetelének ünnepéri elénk állítja a tizenkettőt, amint
Jeruzsálem mellett egy hegyen állva a felfelé emelkedő Mester után
tekintenek. Állanak és hallgatják azt a kérdést, amely egészen el·'
lentétes indítékból a világtól és az Úrtól származó szemrehányást
tartalmaz számukra.

*

A világ szemrehányóan kérdi a hivőt s vallását gyakorló embert: Mit állsz az égre nézvén. Neki elég a föld. s úgy gondolja,
hogy az ember a földre tekintve felel meg rendeltetésének. Ellenkezőleg; a görög nvelvben az ember - felfelé tekintő.
Aki a földön boldogságát meg akarja találni. annak az ég felé
kell tekintenie, s nem szabad figyelembe vennie a világ kommandóját, hogy a földre tekints! A föld nem sokat jelent a lélek számára,
ernelv csak az örökkévalókkal -éri be. Annak csak az ég fényében
van napja és szépséze. Igen, felfelé irányuljon a tekintet, felfelé
_törjön az élet, felfelé emelkedjék az áldozat, felfelé tartson a
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munka ... "Törjön is hát égfelé mind, ami gyöngy'" De jó volna,
ha a mostani anyagias áramlatban többször kiáltanának rá az angyalok az emberekre: Mit álltok itt a földet nézvén!?
.
Hogy a felfelé tekintők szomorúak? Nem a szentek közt találhatók-e a legvígabb emberek? Mikor volt a nép elégedetlenebb és
mikor voltak a felsőbbkörök örömtelenebbek. mint most, mikor
csúfolódó lélekkel veszik ajkukra az angyali szót: Mit álltok itt az
eget nézvén!? Hol találhatók a legmegelégedettebb emberek? Talán
azok közt, kik a földi dolgokban egészen elmerültek? Nem: azokon
nagyon megvalósulnak Szent Ágoston szavai: Temporalia amittere
timuerunt, et vitam aeternam non cogitaverunt et sic utrumque
amiserunt. Féltek a földiek elvesztésétől,.s az örök életre-nem gondoltak, s a végén mindkettő elveszett.
Az angoulérní temetőben nyugszik a francia hadseregnek egykori dísze, Paqueron (t 1863), az égbe tekintő. igénytelen és megelégedett emberek rnlntaképe. "Szeretem a békét és az egyedüllétet mondotta feljegyzéseiben --:- és minden munkámban Istent tekintem.
A legkisebb fela<latoknak a legnemesebb szándékkal. Isten dicsősé
gére és embertársunk javára való . végzése szenteli meg és teszi
kellemessé "az életet. Én a földtől csak annyit igénylek, amennyi a
rnennybejutáshoz szükséges." Ez meg is történt. Feleségét hamarosan eltemette. Gyermekeit maga nevelte. Állása kötelességeit pontosan teljesítette, s reggelenkint imá ia után mégis -maradt annyi
ideje, hogy legalább két fejezetet elolvasott a Szentírásból. Sőt
esténkint külön lelkiolvasmány t is végzett. "Mikor esténkint a
Názáretre és a Gólzotára való gondolattal aludni térek. szégyenkezem, hogy a kelleténél könnyebbnek tapasztalom életemet" mond ja feljegyzéseiben.
'
Wolsey Tamás, biboros érsek, VIII. Henrik angol király kancellárja viszont egészen a földi javakra irányította tekintetét. Istenről megfeledkezett és csak a királynak akart tetszeni és azért gonosz tervének keresztülvitelében segítségére volt. De a király. aki
annyi embert kivégeztetett ártatlanul, neki sem kegyelmezett. "Mert
. Istennel nem törödtem és csak a király kegyét kerestem, olyan szerencsétlen lettem, hogy mindkettőnek híjával vagyok" - mondotta,
mikor a király kegyét elvesztette s az elfogatási parancsot végrehajtották. Kevéssel utána meghalt a szerencsétlen király is, aki
szintén minden óhajtásával a földieken csüngött. Utolsó szavai ezek
voltak: Perdidimus omnia: regnum, vitam, animam. Mindent elvesztettem: az országot, életemet s lelkemet.
Szükséges az égre nézni, de *azzal még nincs minden kötelesség kimerítve. Ez a tekintet hassa át egész valónkat. az emberekhez. é,giekhez. munkához, álláshoz, szórakozáshoz. pénzszerzéshez.
Iá idalomhoz és örömhöz való egész viszonvunkat. Különben nem
tettiink eleoet hivatásunknak. s méltán ér bennünker a fön.ti szernrehányás. Mit álltok itt az eget nézvén! -'.mondhatják szemrehányó-
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lag az angyalok a lanyha keresztényeknek, akik beérik jámbor érzelmekkel, langyos szentáldozással, s akiktől a föld olyannak maradhat, amilyen. Az égfelé való tekintetet kemény földi munkának,
mindenekelőtt szigorú önnevelésnek kell nyomon követnie. Keresztények, akik a napi imádságot el nem hagyták, a vasárnapi szentmísén jelen vannak, húsvét táján az Oltáriszentséget magukhoz veszik, s kárpótlásul mínden- :kicsapongást megengednek maguknak,
csak hallják a szemrehanyést: Mit álltok itt az égre nézvén!? Keresztények, akik Istenre vonatkozó kötelességeiket af legnagyobb gondossággal végzik, de a felebaráti szeretet vele egY'értékű kötelességének gyakorlásáról megfeledkeznek, s éles nyelvükkel, szeretetlen
megszólésokkal. durva kifejezésekkel naponkint vétenek ellene,
.méltán hallhatják a korholó angyali szót: Mit álltok itt az égre nézvén!? Kapzsi keresztények, akik mindent maguk számára szeretnének megkaparintani, s minden búcsúban résztvesznek, hogy nyalábbal szerezhessék a teljes és nemteljes búcsúkat maguk számára,
mert másra gondolni nem jut eszükbe és a szükségben szenvedőkre
tekinteni nem érnek rá, hogy mertek .az égre nézni?! Mit nézel az
égre. mialatt testvéred nyomorában tönkremegy vagy bűnei miátt
elkárhozik! ?
Evangélium Sz. Márk 16. r. 14-20. v. Az időben 14. az asztalnál ülö tizenegynek jelenék meg Jézus; s szemükre hányá hitetlenségüket é5 szívük keménységet, hogy azoknak. kik öt feltémadása után látták. nem hittek. 15. És mondá nekik: Elmenvén az
egész világra, hirdessétek lll. evangéliurnot mínden teremtménynek.
16. Aki ·hiszen és megkeresztelkedík, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 17. Azokat ·pedig. akik hisznek. ezen jelek fogják kísérni: Az én rrevernben ördögöket űznek ki, új nyelveken
szólnak, 18. kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak.
nem árt nekik, a betegekre kezeiket teszik. és meggyógyulnak. 19.
Az Úr Jézus tehát. miután szólott nekik. fölvéteték a mennvbe, és
ül az Istennek. jobbja felól. 20. Azok pedig elmenvén. prédikálának
mindenütt, velük együtt munkálkodván az Úr, és a beszédet megerősítvén a kisérő csodajelekkel.
FISlvéteték a meaaybe

"Három nap van az évben, amelyek a' napnál fényesebben világoskodnak. - mond ia a 'spanyol közmondás: Nagycsütörtök. Úrnapja és. Áldozócsütörtök." Szent Epiphanius a le\;!utolsót az összes
ünnepek ékességének és befejezésének (festorum decus atque comolementum) mond]a, mert elénk állítja a szép napot, amikor az Úr
Jézus befejezvén a megváltás munká ját, még a Szentlélek eljövetelét is elkészltvén, a mennyei karok örvendezése közt, 'diadalmasan
tért vissza 'honába, hogy meg nem szűnő hatalma jeIéül elfoglalhassa helyét a rnennvei Atya jobbján. ,.e·n Tézed megdicsőítettelek
a földön. - mondja hozzá érkezve - a munkát elvégeztem, melvet
rám bíztál, hogy megtegyem. es most dicsőíts meg engem Atyám, ten-
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magadnál azzal a dicsőséggel. melyet bírtam nálad. mielőtt a világ
volna." (Jn. 17. 4, 5.)
Az áldozócsütörtök megünneplése évenkint visszaidézi az
Udvözítő működés.ének lefolyását a történelemben, s egyúttal. közvetíti azokat a kegyelmeket, amelyek megváltdt tevékenységéből
folynak. A húsvéti szent idők kegyelmeiben felfrissült lélek gondolatai az Atya jobbján ülő Istenember felé Irányulnak.; Vágyai
Öt keresik.
.
A régi Egyházban az ünnepet jelentőségének megfelelően .különféie szertartásokka! díszítették és körmenetekkel kötötték -egybe.
A bambergi székesegyházban a feltámadt Üdvözítő szobrát a templom közepére tették. imádkoztak, majd körmenetben ünnepélyesen
körülhordozták. mire a szobor a templomboltozat nyílásánál elhelyezett két ifjú közt: per foramen supra fornicem ecclesiae lento
tractu attolIitur. Igen sok vidéken a határba mentek ki a mennybemenetel, ünneplésére. Különösen nagy ünnepélyességgel tartották
meg a beromünsteri (Luzern) körmenetet. Elöl ment a káptalan
tiszttartója kereszttel. Követte a sekrestvés. majd a község, sőt az
egész környék lovasai között él. muzsikusok lovascsoportja helyezkedett el. Az egész menet középpontja lovas-papok között. szintén
lóháton. az Oltáriszentséget vivő pap volt. Az egész rnenetet a gyalogos férfiak és nők, serege zárta be. Valami emelkedettebb helyen
megállottak, elolvasták az evangélíumot, a pap beszédet mondott. s
a lovasok vajaskenyeret kaptak. s tovább vonultak. Körülbelül
7 óráig tartott ez a menetelés. míalatt a csoport folyton gyarapoelott. Beromünsterben megkerülték a templomot. az Oltáriszentséget
vivő pap ünnepélyes áldást osztott, majd a lelki kegyelmek jelképezésére gazdag lakoma következett. s ezzel az ünnep véget ért.
A mai külső szertartás annyiból áll, hogy az evangélium olvasása közben az úr Jézust jelképező húsvéti gyertyát eloltják ..és
a feltámadt Udvözítönek 'eddig az oltáron lévő szobrát onnan elviszik. Milyen szegényes áldozócsütörtöke van annak. akinek lelkületét az összes ünnepek ékességében ez a negatív szertartás jelzi: .
lelkében nincs nyoma a húsvétnak, az úr kegyelmének, mert ~ húsvéti gyónást elmulasztotta. megújulás után nem vágyott. A földiekben találja szegényes örömét a helyett. hogyamennybement
Udvözitö lénne mindene.
HOSv:tT UTAN VI. VASARNAP

A régi római egyházban ezt a vasárnapot a Pántheonban tartották meg. s a misét, sőt magát a prédikáció t is maga a pápa
mondta. Beszédének tárgya 'a hiveknek a Szeritlélek eljövetelére
való előkészítése volt. S hogy aszó annál erősebben a hallgatók emlétezetébe vésődjék. a Szentlélek eljövetelének jelképezésére valaki
ti felső kerek nyílásból piros rózsát hintett a jelenlévő hívőkre, 'Az
egész szentrnise szövege ezt az előkészítést tükrözi ma -is. A szent-
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lecke az imádságban való virrasztásra buzdit, amit az apostolok tettek a Szentlélek eljövetele előtt. Főként azonban az evangélium szól "
egészen a nagy ígéretről.
Lecke Sz. Péter apostoll. lev. t. r.-7-11. v. Kedveseim! 7. Legyetell. Ok.oS.dk és virrasszatok imádságokbilit 8. Mindenekelőtt pedig kölcsönös szeretettel legyetek egymás iránt szüntelenül, rnert
a szeretet befödi a bűnök sokaságát. 9. Legyetek vendégszeretök
egymás iránt zúgolódás nélkül. 10. Mindegyiktek, amint kapta il.
kegyelmet. úgy közölje azt mással is. mint jó sáfárai az Isten sokféle .k~gyelmének. 1.1. Ha .valaki" beszél. mintegy Isten szavaival
beszéljen, ha valakt szolgalatot tesz. mintha azon erővel tenné,
melyet Isten OS!t ki; hogy míndenbc-i lsten tiszteltessék Jézus
Krisztus által, kinek dicsöség és hatalom mindörökkön,-öri:l.kké. Amen.
Vlrrasszatok az Imádságokban

Nagyon régi, népek történetében olvassuk, hogy volt o1yan
daluk, amelyet a közösség érdekében az arra kirendeltek állandóan
énekeltek. Ezt ~ természetdiktálta gondolatot és mindennemű rossz
ellen hatékonynak hitt berendezkedést megszentelte az Úr Jézus ü
folytonos imádság sürgetésével és a meghallgatás kilátásbahelyezésével. Megszentette az Egyház papjainak zsolozsma-kötelezettségevel: Super muros tuos, Jerusalem. constitui custodes. Tota die ac
nocte non facebunt laudare Dominum. Jeruzsálern. falaid védelmére
őröket rendeltem. Éjjel-nappal nem szűnnek Illeg az Urat dicsérni,
mert ebben az állandó virrasztásban él. közösségnek igen nagy kegyeIme rejlik.
Napóleon egész hadseregével útban 'volt visszafelé a szerencsétlen oroszországi hadjáratból. Mikor erre készülődött. még a
világ urának tudta magát és most a leveretés marcangoIta lelkét.
Mikor hosszú menetelés után -holtrafáradt katonáival megpihent
egy m.,agános helyen. ahol mindenütt jég és fagy és pusztulás volt
körülöttük, a katonák elaludtak. de az ő szemeire nem jött álom
még arra a 'néhány órára sem, amely máskor elég volt apa, hogy
fáradtságát kipihenje. Kitekintett sátorából, smegijesztetle a halál
szelleme, amely mindenfelől észlelhető volt. Néhány percnyí magános elmélkedését a közeledő járörök lépései zavarták meg és már
arra készült. hogy visszamegy 'sátrába. mikor távolabb valami világosságot vett észre. Nagyon kíváncsi volt, hogy ebben a. nagy levertségben, mikor az élők írígylik a holtakat, kinek van kedve
ébren lenni, s 'elküldte ai egyik járőrt. hogy nézzen utána a dolognak.
- -Felség, mondotta az" visszatérvén - Druout százados
imádságát végzi.
S Napóleon lelkét jótékony melegség járta át arra a gondo"latra, hogy anagy köznyomorban valaki imádkozva virraszt az egész
tábor felett.

...
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A bűnök ellen ·a~ egyesek virrasztása szükséges.
Szent Efrém egyszer azt álmodta, hogy Edesszába ment, a város
kapujában egy ördögöt talált, amint unottan őgyelgett.
- Mit csinálsz itt? - kérdezte tőle a Szent.
- Ha éppen tudni akarod, a városra 'vigyázok, hogy senki el
ne pártoljon tőlünk.
- S egymagád? Birsz te ennyi emberre ügyelni? - kérdezte
tőle tovább a Szerit.
- Ezekkel 'nem sok munka van, mert aluszékonyak.
Efrém eltávozott onnét, s egy csendes, magános helyre jutott,
ahol viszont egész sereg ördögöt lelt.
.- Mit csináltok itt? - kérdezte 'tőlük.
- Hátha éppen tudni akarod, ezt az egy embert szeretnők
megnyerni.
. ,
- Nem szégyenlitek magatokat! Ennyien egy ellen! Edesszában egyetlenegy vigyáz az egész városra - mondta a Szent.
- Ezt te nem érted. Az aluszékony Edessza mindenestül nem
ad annyi munkát, mint ez az egy éber és imádságban 'virrasz~ó
remete.
Evangélium Sz. János 15, r. 26-27. v. 16. r. 1-4. v. Azon
idóben mondá Jézus az ö tanHványainak: 26. Mikor eljövend a
Vigasztaló, kit én küldök nektek az Atyától. az igazság Lelkét; ki
az Atyától származik, ö majd bizonysáp,ot tesz én felőlern. 27. és ti
is bizonyságot tesztek, mert kezdettöl velem vagytok, l. Ezeket
mondottam nektek, hogy meg ne botránkozza-tok. 2. Ki fognak benneteket zárni él zsinagógából; sót eljön az óra. hogy mindaz, aki
megöl titeket. szolgálatot vél tenni az Istennek. 3. Es ezeket fogják
cselekedni veletek. mert nem ismerték az Atyát. sem engemet. 4.
De ezeket szólottam nektek, hogy mikor eljön az óra. megemlékezzetek azokról, hogy én mondottam nektek.
.

Az Igazság lelke

Dárius király udvarában négy udvar-i ember bölcseségversenvt
tartott erre a kérdésre adandó felelettel: Mi erős? Erős a bor. mondotta az első. mert elhomályosítja az ember értelmét. Legven az
tudós vagy tudatlan. feledtet vele minderr bút és bánatot. Bátorságot
önt szívébe. Sőt, akik isszák, elfeleitik a barátságot és testvérisézet
és fegyvert fognak egymás ellen. Erősebb a király. mondotta a második, . mert mindenki felett uralkodik. Mikor parancsolja. azok is
halálba mennek, akik a szőllőt művelik. ahonnan a bor jön. Még
erősebbek az anyák. vélte a harmadik. Akik a szőllőt ültetik és a
bort termelik. azok mind gyermekek. Van édesanyíuk. aki parancsol nekik. Van édesanyja él királynak is. aki szintén Diem mer
akarata ellen cselekedni. Legerősebb azonban az igazsá!!. mondta
~yözelmesen a neQvedik. Föld, ég, bor, király, anya mulandó, ellenben az igazság örök.
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Ha ez a negyedik a folyton változö, gyarló emberi igazságot
gondolta mindennél erősebbnek, véleménye az előbbiekénél nem
. sokkal ér többet. Ellenben nagyon okosan beszélt, ha azt az igazságot emlegette, amely az Irás szavai szerínt örökkön él és műkö<dik, Ez elsősorban a kinyilatkoztatás nagy igazsága. és másodszor
a nyomába lépő gyakorlati igazság. Ezt a míndenen győzedelmes
kedő igazságot a 'Szentírás sokszor figyelmünkbe ajánlja. "Gondoskodjál olyan férfiakról, mondja az Úr Mózesnek, akikben van igazság." (Exod. 18, 21.) Másutt meg azt mondja, hogy az igazság jó
dolgokat hoz elő (Péld. 14, 22.), megtartja a királyt (u. "o. 20, ,28.),
pajzsként őrzi a benne bízókat. (Zsolt. 90, 5.) Az igazság szabadít
meg benneteket, mondja az apostol hívölnek.
Az igazság az, hogy szegények vagyunk, s az "élet minden megnyilvánulásának a születéstől az ,étkezésen át a halálig szegényesnek kell lennie, tehát önmaga és a közösség ellen vét, aki gazdag
lakodalmakra gondol és pazar temetéseken járatja az eszét. Az
igaZ'ság az, hogy elhagyottak vagyunk, meg kell becsülni mások
segítségét, s ha diplomatáink nem szűnnek meg azt országoktól
várni, nagy balgaság volna az Isten segítségére nem gondolni, amit
csak imádsággal lehet biztosítani. Az igazság az, hogy esékenyek
vagyunk, s részorulunkvez idősebbek, a bölcsebbek támogatására,
emelő szavára; bűnösök vagyunk, s a bűnből ki kell emelkednünk,
mert kacagva is kárhozatba lehet kerülni, tehát félelemmel, rettegéssel és kitartással kell munkálnunk üdvünket. A szomorú igazság
az, amit Szent Ágoston, a legnagyobb keresztény bölcs mond: Veritas, nisi totís animi viribus concupiscatur, adipisci nullo modo
poterit. Ha teljes erővel nem törekszik valaki az igazság után, sohasem jut annak birtokába, ami pedig igen nagy baj. A Szerrtírás
annyi helyén hangzik a panasz, hogy "nincs igazság", amit ma hasonló jajszóként annyi ember ajakáról hallunk, mert ahol igazság
nincs, ott nincs irgalom és nincs szív és nincs belátás; ott csak
szenvedés és gyötrőd'és, tehetetlenség van. Azért a kinyilatkoztatésnak egyetlen célja az embereket az igazság ismeretére vezetni!
Az "Udvözítő az igazság hirdetésének szelgálatát vállalta magára,
sőt maga volt a megtestesült igazság, akihez az élet mínden megnyilvánulásának és minden ember életének igazodnia kell. Ismételten mondta tanítványainak, hogy ő az igazság hirdetésére lett emberré: "Én azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról," Megígéri a Vigesztelót, aki lényével és működésével úgy
ad az emberi életnek formát, mínt ahogya tavaszi napsugár ad
létet a virág szépségének és a téli élettelenségen felülkerekedő friss
életnek. Megígérte, hogy elküldi az Igazság Lelkét, aki értelmüket
megvilágosítja, hogy a kötelességek meglátásában, az események
megitélésében, főként a megpróbáltatások okának kutatásában a
természetes értelemnél mélyebbre tudjanak hatolni. Megígérte Vele
együtt a szükséges erőt, hogy az Igazságot a gyakorlatban is követni'
tudják, hogy bírják türelemmel ,és kitartással, mikor az emberek
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ellenük törnek, a zsinagógákból kidobják őket, és minden elgondolható módon kellemetlenkednek nekik. Ö maga eltávozott, hogy változatlan méltósága örök helyét ai' Atya mellett elfoglalja':" de elküldötte az Igazság Lelkét.

'"

Nagy igazság az, hogy az embertségnek özönvízzel felérő nagy
csapása, a világháború egyúttal a legvadabb bűnözön. s benne csatavesztésünk- legnagyobb nemzeti csapásunk. A háború egy óriásivá
duzzadt bűnfolyarn. Lassankint dagadt azzá, ami lett. S amíkor egy
végzetes pillanatban, amit fegyverletételnek rnondanak, szétvetette
az összeszorító pertoc.és szétáradt, hordozva rnindenfelé a szennyet,
iszapot, csontokat, habot, törmeléket és hordalékot, ami egy időre
mínd a partok közé szorult, volt feljajdulás és általános megdöbbenés, Isten míatt méltatlankodás. Miért engedte meg, hogy ez történjék, ami történt! Pedig ahhoz, hogyabűnfolyam ne áradjon ki
és a mi földünkön ne pusztítson, az Úr egész különleges csodája lett
volna szükséges. De mi történt, hogy ezt a csodát kíérdemeljük!
Ellenkezőleg, mit nem követtünk el, hogy az a csoda elmaradjon?
Most jajgatunk és méltatlankodunk, de hányan térdeltünk le akkor,
amidőn a háború kezdődött? Csoda történt 1918-ban, hogy olyan
hamar feléledtünk és ím utána újra háborúra készültünk. Új háború
kezdődött, amelyet ima helyett annyí ajakon káromkodás kísért,
egyike a legcsúnyább magyar bűnöknek. Ezt hallva írta Prohászka
püspök: ,,:bn nem hiszem, hogya magyar győzhet ebben a háborúban. Ily csúnyán káromkodó népnek .Isten nem adhatja a győzelmet."
Amikor az ég tiszta, a hajós könnyen hiszi, hogy Isten igen távol
van tőle ahhoz, hogy törődjék a nagy szappanbuborékkal, amit Földnek neveznek, s méginkább hajójával. Nem igényli a segítséget.
Amikor azonban bőg a szél és toronymagasságú hullámok verdesík
a hajót, kívánja a segedelme t és térdreereszkedik. A veszély a távolságokat csökkenti mondta Bismarck. Ez ma is igaz. Igen,
csökkent sok lélekben a távolság. Mi bűnösök érezzük a nagy igazságot, hogy az újraépítés munkájához vezeklés meg engesztelés
kell. Kell Istennek reményt keltő kegyelme és Vigasztalója. Ezek
nélkül nem lehet eredményes munkát végezni.
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III. Rf:SZ.

A SZÉL ZÚGASATÓl AZ ÉGI HARSONAIG
PUNKÖSD

Lélek az emberi test fönntartó ereje. A só, szén, klór, víz, vas
és még vagy 10 féle elem, amelyből állunk, formátlan anyag, ha
nincs jelen az .élet lehellete. S -az egész társadalom mindaddig formátlan anyag, gyárak, vasúti hálózat, bérházak, vásárcsarnokók,
hivatalok, bányák szédületes mozgalmasságú. és mégis élettelen lételemek összessége, amíg nem uralkodik benne a lélek, az Isten ajándékaival megszentelt egyes emberek lelkűlete, munkája, gondossága,
lelkiismeretessége, s elsősorban kegyelme, ami mindennek betetőzé
seként a természetfeletti cél vbiztosítása érdekében a Szeritlélek kegyelmi kiáradásából 'származik. E kegyelmi kiáradás a világ teremtésétől kezdve sohasern szünetelt, de legnagyobb mértékben az elSő
pünkösd alkalmával éreztette hatását. Akkor született meg a ,kegyelmi hatások intézményes biztosítására az Egyház. Ahol kegyelmeí el voltak zárva az emberektől, ott igen nagy zökkenőkkel ment
előre az élet. Ott a rnunkás cserbenhagyta rnunkaadóját, a férj elhagyta feleségét" a gyermek nem törődött elaggott szüleivel, és
viszont a szülö nem törődött kicsinyeível. Amikor a hivő elszakadt
Egyházát,.ól és elvágta magát annak éltető kegyelmétől és frissítő
erejétőL nem törődött az élettel és annak kötelességeivel ... '
Ma egy világ romlásának közepette a tünetek elrettentőek, a
romlás borzalmas. S az Egyház az első pünk.ösdi ünnepre visszaemlékezve ünnepi imájában azt kéri, hogy térjen be a hivők lelkébe
és újuljon meg a föld színe. Az egesz emberi társadalmat fogja át
és tartsa össze az életet formáló Szentlélek. S a háború után főként
nekünk van szükségünk kegyelmeire, mikor magyar társadalmunk
egész testén a feloszlás jelei mutatkoznak. Veni Sancte Spiritus!
Arra van leginkább szükségünk, amit legkevesebben emlegetnek.
Sok jó, szemérmes, nemes, tiszteléttelteljes. fegyelmezett, igazságszerető, türelmes, bátor és kitarto, elszánt, hősies,' alázatos és elő
zékeny, ájtatos és örvendező lélekre van szükség, mert ezek a világ
ernelől. Chaque am, qui se leve, seuleve. S mennyi az elesett em-
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ber és intézmény, ez mindemelőt vár. Az egyesekre szálljon első
sorban a Lélek. E tiszta cseppekből áll majd elő a magával ragadó
folyam, E kristályjegecekből készül majd a napsugárban fürdő dóm,
amit megújult magyar Egyháznak és újjáalkotó magyar közösségnek
nevezünk.

..

Éppen ezért az Egyház előkészületi idővel hívja fel a hívek
figyeimét a bekövetkező fontos ünnepségekre. Áldozócsütörtöktől
pünkösdvasárnepig terjed az előkészület, amelyet először az apostolok végeztek és amelyet XIII. LeÓ pápa állandósított, amikor
1897·ben az egész világon okilep.ced tartását rendelte el a keresztényelveknek a családi, sőt az- egész társadalmi élet keretében való
feltámadása és a hitszakadás megszünése érdekében. Az ünnepkör
középpontja pünkösd.
A régi egyházban vigibíéján keresztvizet szenteltek, mert pünkösd keresztelő n-ap is volt, hogy az ljij kereszteltek azon a napon
vegyék először a Szentlelke t, amidőn először áradt ki az Egyházra.
A középkorban a nagy ünnepet különféle szertartásokkal tették .
szemléletessé. Mikor á Szentlélek eljövetelekor hangzott zúgás jelzésére a kóruson felcsendült a Veni Sancte Spiritus, megharsantak a
trombiták. A mennyezetről virággal vegyest ezer és ezer aláhulló
csillag emlékeztetett a tüzes nyelvekre. A templomban röpködő
fehér galambok a Szentlélek 'ajándékait, főként a tísztaságot, szelídséget és szeretetet juttatták ' kifejezésre.
A pünkösdöt 24 vasárnap követi. Mivel a vízkereszt után elmaradt néhány vasárnap ezekután iktattatik be, az összes vesárnapok száma pünkösd után 28 is lehet.
lma a Szentlélekbez

A pünkösdi ünnep gyönyörű portáléján az lehetne a fölírás,
amit Szent Pál Athénében látott: Az ismeretlen Istennek.
Bizony a Szentlélek ismeretlen, Isten. Ebből egy nagyon jó kő.
vetkezik s egy nagyon rossz. Nagyon jó, hogy a magyar, akinek
nyelve olyan gazdag a trágár káromkodásban, a Szentleiket soha
meg nem bántja. Nagyon rossz, hogy nem Ls igen imádkozik hozzá.
Pedig milyen szükséges az .az imádkozás!
PUNKÖSDVASABNAP
Lecke Ap. Csel. 2, r. l-ll. v. l: Midőn elérkezett a pünkösd
napja, mindannyian együU valának ugyanazon helyen, 2. és hirtelenül zaj támada az égből, olyan. mint heves szélvész zúgása, s betölté az egész házat, ahol ültek. 3. Majd pedig szétoszló nyelvek
jelenének meg nekik, olyanok. mint a tűz, s leereszkedék mindegyikükre. 4. Ekkor mindnyájan betelének Szentlélekkel, beszélni
kezdtek különféle nyelveken, amikép a Szentlélek adta nekik, hogy
szóljanak. 5. Laktak pedig akkor Jeruzsálemben zsidók, istenfélő
férnak minden üemzetböl. mely'" az ég alatt van. 6. Amikor ez a
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zaj .támadt, tömeg verődött össze, s lelkében megzavarodék, majd
kiki tulajdon nyelvén hallotta beszélni öket. 7. Mindnyájan álmélkodtak és csodálkoztak, mondván: Ime, ezek, kik beszélnek, nemde mindnyájan galileaiak: 8. hogyan hallottuk hát mégis rni, míndegyikünk saját nyelvünket; melyben. születtünk? Mi, pártusok,
médek, elamiták, Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciénak. Pontusnak, Ázsjának, 10. Frigiának, Pamhliának, Egyiptomnak és a Círene körüli Líbia részeinek lakói, a Rómából való. jövevények, ll.
zsidók is, prozeliták is, krétaiak és arabok: halljuk, hogy ami
nyelvünkön hirdetik az Istennek nagy tetteit.
Mindnyájan betelének Szentlélekkel

Amit mennybemenetele előtt az Úr apostolainak többször megigért és az egész Egyháznak megadott, mikor a Jeruzsálernben összegyűltek míndnyájan beteltek Szenthélekkel és a hivők megerősöd
tek az Ur mellett való kitartásban, az ma állandóan megtörténik.
Hiszen az Úr ígérete szerint szünet nélkül a 'Szentlélek vezeti az
Egyházat, s a szentségekben a hivők szünet nélkül veszik a Szentlélek kegyelmeit. S veszrk főként azzal a szentséggel, amely egész
különlegesen" a Szentlélek szentsége, hatását tekintve a keresztségben nyert kegyelmek betetőzése és megerősítése. Ez él. szentség a
bérmálás, amelynek szertartásai részint -a történelem ősrégi, kedves
emlékein, részint igen mélyértelmű analógiákon alapulnak.
A szentség anyaga az olaj, a keletiek nél ma is a szerencse
jele, a Szentírás szerínt pedig -a természetfeletti világ kincseinek
teljessége. A bérmálásban jelenti a Szentlélek 7 adomán yának a
megszentelő kegyelemhez kötött teljességét. Jeíenti azt' a hét ajándékot, amelyekkel az Úr mintegy vitorlát feszít ki a lélekre, hogy
minden fuvallatával belekapaszkodhassék.' Jelenti a-7 detektort.
amelyek által a lélek egy szebb világ üzenetét tudja ddlbankiolvasni. Mivel az olaj a test ellenállóképességét növelte, a régiek
az atlétikai küzdelmekben igen sűrűn használták. A bérmálásban
nyert kegyel.em 7 ajándéka a. lelket ruházza fel hasonló képességgel. Az olaja rideg testet, a kegyelem az akaratot teszi hajlékonnyá.
Az erősség lelkével nemesített .akarat a nehézségek súlya alatt le
nem törik. Érintkezéseiben nem merev. Leleményes a keresztény
türelem és szeretet feladatainak megoldásában.
A fa, melynek gyümölcséből az olajat sajtolták, régóta több dolognak volt szimboluma. A görögök a tudomány istennőjének. Pallas
Athénének szentelték, s azért termése nagyon találóan jelzi az értelemnek, a tanácsnak és a tudoménynak a lélek nemesítésére adott
ajándékait. A Noé galambjának csőrében lévő ág révén sz imboluma
a békének, meLyet csak lsten adhat. Azután szimboluma a békés
munkának és eredményének, éI.-.jó termésnek és gazdagságnak meg
a nyomába lépő örömnek. Márpedig a bérmálás adományainak is
béke meg öröm a legföbb hatásuk. Mint Kelet örökzöld növénye a
tartósság sz imboluma és jelzi a szeritség külön kegyelmét, az eltörülhetetlen jegyet s a kötelességet, hogy él. megbérmált él. saját
14 W.ller: Napsuearak
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érdekében állandóan hű maradjon a zászbóhoz. amelyhez a bérmálás szentsége állal örökre lekötelezte magát.
Jobb lovagnak lenni, mint szolgának. Az Isten országának
ügyében fáradozó középkori lovagrendek között a Szentlélek-Lovagrend valamennyinél szebb, célt tűzött ki maga elé, Tagjai csak, olyan,
kipróbált férfiak_ lehettek, aloík a Szentlélek dicsőségét hőstettel
rnozdították elő, Érdemjelük láncon függő kereszt volt a Szeritlélek
képével" a galambbaL Láncukat és köpenyegüket tüzes nyelvek
ékesítették. Mikor a felavató kardjával megérintette a jelölt arcát,
igy szólt hozzá: "Isten és Mária tiszteletére viseld el ezt az ütést,
de többet egyet se tűrj! Légy bátor! Jobb lovagnak lenni, mint
szolgénak."
.
Mikor a bérmálás szentségében valaki a Szentlélek lovagja
lesz és a püspök a szertartás befejezéseként arcát megéríntí, hogy
lovaggá avassa, idézze eszébe a középkori lovaggáütés szép szavait: Jobb Isten lovagjaként élni, mint a bűn szolgájának maradni!
Aki Istenért és Szűz Máriáért vállalta a lovaggáütést, az ne engedje, hogya bűn bármikor is megalázza.
Hűen mindhalálig! Dál1'ia rettegett
államfogházában Munkolmban az egyik ablaküvegen ez a néhány szó olvasható: Hűen
mindhalálig! Griffenfeld míniszter kezeírása. aki V. Keresztély királynak sok éven át szolgált hűségesen. Akkor írta oda, mídőn
mostohatestvére míatt börtönbe került. Azért írta, hogy e néhány
szó figyelmeztesse a királynak tartozó hűségre. Az ablakra írta,
hogy reggel az elil) napsugárral már lássa a legfőbb kötelesség
szavát. S feltétele mellett kitartott: 20 évi börtön sem tudta kikezdeni hűségét, s 1699-ben bekövetkezett halálakor abból merített
nagy megnyugvást, hogy hűsége soha meg nem rendült. Annak,
. aki a bérmálás szentsége által az úrnak, legfőbb királyunknak
örökre elkötelezte magát: .Hüen mindhalál.ig!" lehet legtalálóbb jel,
szava, s lesz halálában' legnagyobb vigasztalása.'
Evangélium Szent János 14. r. 23-31. v. Az idóben mondá
Jézus az ó tanítványainak: 23. Ha valaki szerét engem, az én beszédemet megtarlja.; és Atyám is szeretni fogja öt, és hozzája megyünk, és lakóhelyet szerzünk nála. 24. Aki engem nem szerét. az
én beszédeimet nem tartja meg; a beszéd pedig. melyet hallo uatok, nem az enyém, Ihanem az Atyáé, ki engenr küldött, 25. Ezeket szólottam nektek. nálatok lévén. 26. A Vigasztaló pedig, a
Szentlélek. kit az Atya az én nevemben küld, az' majd megtanít
titeket mindenre s eszetekbe juttat míndent, amit mondollam nektek. 27. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek: nem miként a. világ adja, adom. én nektek. Ne riadjon. meg
szívetek és ne féljen. 28. Hallottátok, hogy azt mondottam nektek:
Elmegyek és hozzátok jövök. Ha szerétnétek engem, csak örülnétek annak, hogy az Atyához megyek; mert az Atya nagyobb nálamnál. 29. Es most megmondottam nektek, mielőtt megtörténnék,
hogy midón meglesz, higgyétek. 30. Immár nem sokat fogok be-
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széini veletek; mert jön e világ fejedelme; de énbennem semmije
sincsen; 31. hanem' hogy megtudja a világ, hogy szeretern az
Atyát, és amint meghagyta nekem az Atya, úgy cselekszem,
Dulcis hospes animae
(A legkedvesebb vendég.)

Sokszor kopogtatnak az ajtódon olyan- emberek, akik türelmetlenségükben nem szívesen várnak, s amikor bebocsáttatést kérnek, 'már nyitják is az ajtót. Most egy vigéc a legújabb könyveket
ajánlja. Majd egy gyüjtö adományért alkalmatlankodik. Holnapután
valami ismerős ajánlást kér. Egyik türelmetlenebb. mínt a másik.
Akit a fönti kedves kifejezéss'el ez Egyház a lélek legkedvesebb
vendégének nevez, az a Szentlélek Üristen.. aki egészen másért jön
és másképen jön, mint ·a kellemetlen látogatók. Eljövetelének a célja
ugyanaz, amiért először jött az emberiséghez; ajándékait hozza,
hogy velük a lelket felékesítse. S ami az eljövetlel módját illeti,
sohasem erőszakoskodik, bár az emberi szívhez egészen joga van.
Valamikor, amidőn az egész emberiség Iigyelrnét felhívta, viharral
jött, "de ma egész csöndesen érkezik. Sokszor a legközelebb állók
sem veszik észre, mikor kopogtat, hogya szívet magának egészen
lefoglalja.

.

Azután a Dulcis hospes animae, akiről az evangélium beszél.
az Oltáriszentségben hozzánk jövő Úr Jézus. Eljövételének célja
ugyanaz, amiért először jött: a Szentléleknek akar utat készítenl. s
a lelket a Szentháromságnak akarja teljesen lefoglalni. Jön Ö sok
jó gondolat formájában, de jön főként a szentáldozásban. Ö is
éppoly kevéssé erőszakoskodik, mint a Szentlélek,. akinek kegyelIDeit közvetíti. Bár szivedhez neki is sok címen joga van, mégsem
elégszik meg csak a beengedő szóval. "Ecce sto ad ost ium, et pulso,
íme ajtód előtt állok és kopogtatok." Csak kopogtat és addig be
nem lép, amíg a te részedről készülődést, szerető gondosságot nem
tapasztal, amíg a lakásnak a teljes Szentháromság fogadásához méltó
elő készít és ét nem látja. Mert a keresztény katolikus hitéletben aléleknek a háromszemélyü Isten a legkedvesebb vendége.
Elfogadásának etikettszabályai:
1. A készséges beengedés itt is első helyen áll. Egy festő az
Ecce sto ad O'Sti um , et pulso (Titk. Jel. 3, 20.) szavait olyan módon
szemléltette, hogya képen az ajtó előtt álJó férfiú kezét kopogtatásra emeli. A festő fia végignézi a képet és azt mondja:
- Apukám, a képen hiba van!
- Miért? - kérdi az atya.
- Mert az ajtón- nincs kilincs és a bácsi nem tud bemenni volt a válasz.
- Fiacskám, - válaszolta az atya - ami itt hibának tetszik,
az a valóságnak teljesen megfelel. Az a bácsi a Szentháromság. Az
'o
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ajtó az, emberi szívbe nyílik. Rajta a kulcs belülről van. Hogy az
Úr oda bemehessen, az ajtót belülről kell kiny itní.
2. Aki nemcsak néhány percre megy, az rajta van, hogy tisztaság uralkodjék ott, ahova megy. S mivel a Szentháromság látogatása nemcsak néhány pillanatra szól, nem elég rá .a szívet csak
úgy-ahogy előkészíteni.
Mikor Napoleon Clugny-be ment, hogy a híres középkorl ko'iostort meglátogassa, a hatóság elrendelte, hogy 'a nagy fogadótermet a császár ünnepélyes fogadására rendbehozzák. A császár
azonban végígjárta ez 'egész épületet, s a végén a látottak felett
nagy neheztelését fejezte ki a hatóság előtt: Vous étes des vandales!
A Szentháromság kilátásba helyezett látogatására nagyon jól el kell
kész iteni a lelkeket. Bűn vagy rendetlen indulat, harag, kevélység,
tisztátalan vonzalom szíved legelrejtettebb zugában is .azonnal feltűnnék. "Amíg sötét van, még az oszlop sem vehető észre, de mikor
a fényes nap feltámad, még az úton fekvő szalmaszál ís .feltetszik"
- mondja Aranysz. Szent János.
3. Azt is várja legkedvesebb látogatód, hogy Hozzá szerétettel ragaszkodván, szívedből többé 15. i ne engedd, s így tényleg
állandó lakóhelyet szerezhessen. Ennek a kedves sröszaknak rendkívül örvend. Aki így marasztalja felséges látogatóit, az eldobta
az ajtó belső kulcsát, szívébe senki sem hatolhat, és aki benne van,
az többé ki nem juthat.
Du bist mein, ich bin dein,
Des solls t du gewiss sein.'
Du bist beachlossen

In meinem Herzen.
Verloren ist des Schlüsselein,
Du must für immer drinne bleiben.
(Középkori német népének.].'

PUNKöSDHtTFöN
Lecke Ap. Csel. 10. r. 42-48. v. Ama napokban Péter megnyitván száját, mondá: Atyámfiai, férfiak! 42. Az Úr megparancsolá
nekünk, ihogy hirdessük a népnek és bizonyítsuk, hogy ő az, akit az
Isten az élők és ,holtak birájává rendelt. 43. Róla bizonyságot tesznek a próféták mind, hogy mindenki megnyeri a bűnök bocsána.tát
az ő neve által, aki őbenne hisz. 44. Még miközben Péter ez igéket
mondotta, a Szeritlélek mindnyájukra leszálla, kik hallgatták az igét.
45. Es álmélkodának a körülmetélésből való hivek, kik Péterrel jöttek oda, hogy a pogányokra is kiöntetett a Szeritlélek malasztjai 46.
mert hallják őket különféle nyelveken szólani és az Istent magaszta.1ni. 47. Ekkor mondá Péter: Vajjon megtagadhatja-e valaki a vizet, hogy meg ne kereszteltessenek ezek, kik a Szentlelke t éppúgy
vették, minl mi? 48. És parancsolá, hogy kereszteljék meg őket az
Úr Jézus Krisztus nevében.
~ Te ez enyém vagy, én á lied vagyok: ebben biztosnak kell lenned.
Szivembe vagy zárva, kulcsa elveszett, és nlindenkorra benne kell maradnod.
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LoquebaDlur varlis llDguls
(Különféle nyelveken beszéltek.)

Ez a néhány szó adja az első pünkösdnek a mai szentleekében
elbeszélt csodálatos tényét, amelyet az evangélium terjesztése érdekében az Úr akkor egyszer adott az apostoloknek. De az országa
terjesztésében buzgólkodóknak is nagybn sokszor megadta azóta a
nem értéktelenebb kiválóságot, hogy műveletlennek és tudósnak,
vígnak és szomorkodónak egyaránt az Úr Jézust tudják hirdetni.
vagy bánatosnak és örvendezőnek, íngerlékenynek és ellenkezőnek
az Úr Jézus szeretetében tudjanak szolgálatára lenni. A quot linguas
caIJes, tot homines v ales (ahány nyelvhez értesz. annyi embert érsz)
itt nyeri legszebb értelmét. A lázas nyelvtanulás korszakában de
sok embernek volna érdemes megállni ez igazság előtt!
Sajnos, sokkal gyakoribb ezen tökéletességek paródiája, a
vétkes többnyelvűség, amelynek mestere a hazugság atyja, a goneszlélek. Leckéje nem az örök igazs~ szolgálatában álló s nem is
az igazságnak megfelelő beszéd. Ilyen értelemben beszél több
nyelven a hazug, aki a tárgyi igazság talajáról Iecsúszva majd így,
majd úgy adja elő a tényeket. Több nyelven beszél, aki látszólag
hálás, nagylelkű. bőkezű, valójában pedig nem az, sőt hízelgő, hálátlan, zsugori. Több nyelven beszél a farizeus, aki kívül szépet mutat, belül pedig ocsmány. Több nyelven beszél, akinek az ajkán
Ave! hangzík, de szívében Pave! szól. Akinek: MeJ in ore, fel in
corde, méz az ajkán, epe a szivében. Akinek beszéde: Verba loctis,
fraus in fac Us, tej a szava, de csalfa a tette. Aki: Aussen lieb, innen
Dieb, Aussen fe in, innen Scbwein, Aussen fix; innen Nix. Kivül
kedves. belül veszélyes tolvaj; kívül Iínom, belül szennyes; kívül
tökéletes, belül semmirekellő.
Több nyelven beszél az "úgynevezett" becsületes ember, akinek
a múzeumban levő kitömött madárhoz hasonlóan szépen le van a
tol!a símltva, de belül vér helyett korpa van. Ovatosan kerüli a
lelep!eztetést. de annál több él. titkos bűne. Rájuk vonatkoztatva
mondta De Maistre: ,A gazemberek' életét nem ismerem, de a becsű
letes embereké útálatos." Több nyelven beszél a kameleon-ember,
aki minden hangulatváltozáshoz tud símulni, mint a versaillesi borbély, aki az Assamblé National előtt levő műhelye fölé ezt írta:
Je tase Je clerqé, je pique Ja ncblesse et j'accomode le UNS éun
(borotválom a papságot, fésülöm a. nemessége l és a harmadrendhez
alkalmazkodom). Vagy olyan, mint az a magyar ember. aki a lengyel barátság idejében Várszky volt, a francia szimpátia napjeiben
De Var Iett, az elnémetesedéskor Herr von Var, a nemzeti fellángoláskor Váry úrnak írta és hivatta magát.
Több nyelven beszél, aki a társaságban olyan, mint a nyomtatott p betű, amely egy fordítással d, még egy fordulattal b, majd q.
Több nyelven beszél a számító és hízelgő. aki ,a szélkakashoz hasonlóan mindíg másfelé fordul. amíg meg nem rozsdásodik.
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Mikor Choiseul herceg megtudta, hogy hatalmának elvesztése
és száműzetése után Voltaire valamikor az őkegyeinek megszerzése
céljából írt költeményeket az ő utódjának nyujtotta át, s csak a nevet változtatta meg bennük, szélkekast készíttetett, amelyen Voltaire
fejét lehetett felismerni és rajt ez voll a felírás: Je tourne a tout
veni (minden szél felé odafordulok). Sok ember olyan. mint ez a szélkakas. Tal.án meghallja az égből jövő hatalmas szél zúgását, de rninden más szellőt is kitűntet figyelmével. Mindenkít köszönt. mindenkire mosolyog, mindenkinek szépet mond, mindenkinek hízeleg, csak
haszna legyen belőle.
Evangélium Szent János 3, r. 16-21. v. Az időben mondá
Jézus Nikodémusnak: 16. Úgy szerelte Isten e világot, !hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszék,'
hanem örök élete legyen. 17. Mert nem azért küldötte Isten az ő
Fiát e világra, hogy ítélje e világot, hanem hogy üdvözüljön e világ ő általa. 18.. Aki őbenne hiszen. meg nem íté\.tetik; aki pedig
nem hiszen, mái megítéltetett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia
nevében. 19. Az pedig az ítélet, hogya világosság a világba jött,
de az emberek jobban 'szerették a sötétséget, mint a világosságot:
mivel cselekedeteik gonoszak valának, 20. Mert mindaz, aki gonoszt cselekszik, gyűlöli a világosságot és n.em megy a világosságra,
hogy meg ne feddessenek az ő cselekedetei; 21. aki pedig az
igazságot teszi. a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jöjjenek
az ő cselekedetei, mert Istenben müveltettek.
A 9616t96g szeretele

Mindenki látott már százlábú t és tudja róla. hogy mennvire
nem szereti magát a nyilvánosság előtt mutogatni. Mintha tudná,
érezné. hogy mennyire undorító, ösztönszerűen menekül a világosság elől. Nagyobb útra csak 'éji-el vállalkozik, s kora reggel. nyirkos
talajon hagyott csapása mutatja az utat, amerre járt. Néha azonban a nap előbb felkel, hogysem tenvájár elérhette volna', és akkor
ott bújik el. ahol a napsugár éppen érte. Azért lehet elmozdított kő,
cserép. tuskó alatt annyi meghúzódó százlábút látni, s amint a tárgy
e1mozdításával világosság éri őket, idegesen tovarohannak.
Ez a bűnös ember sorsa ts, Minden bűnös rejtőzködik mínt
bűnös. A sötétséget keresi, mert cselekedetei gonoszak. Restelli magát bűnei miatt. Mikor a bűnbeesés után Ádám elbújt az Úr elől
és rejtőzködésének okát kellett megmondani, azt felelte, hogy mezítelen volita rniatt rejtőzködik. Egy bűnös 'Sem akar pőrén megjelenni
mások előtt, sha bűnét nem titkolhat ja, h'galább indítékait széoíti.
De mél! inkább rejtőzik azért, mert fél a bűnvallástól és a 'korholástól. ..Mindenki, aki gonoszul cselekszik, - mondja az Udvözítő gyűlöli a világosságot, hogy meg ne feddessenek az ő cselekedetei."
(Jn. 3. 20.)
.
Ez azonban nagy balgaság, mert mrndenki elQl a sötétbe lehet
rejtőzni, csak Isten elől nem. Hanzura. a hatalmas szittya király,
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Dáriusnak, a perzsák rettegett fejedelmének vakondot, madarat, halat és mérgezett nyilat küldött ajándékba. A perzsa király nagyon
csodálkozott ·a furcsa küldeményen és hogy jelentményét megtudakolja, összehivta bőlcseit. Az egyik bölcs szerint a szittya
király ajándékának ez volt az értelme: "Ha nem mégy idegen földre,
mint a madár, ha nem ereszkedel a tenger mélyére, mínt a hal, 'ha
nem vonulsz a föld gyomrába, mint a vakond: a szittya király mérges nyila utolér téged."
A szittya királynak nagy volt a hatalma, de azért íme volt
hely, ahol ki lehetett előle térni. 'Csak egy hatalmasság van, akivel
szemben sehol sincs védelem, s ez az úr.
Te színed elől merre menekedem?
Egekbe Ihogyha hágok, ott jelen vagy,
Pokolba ágyam vethetem. jelen va.gy.
Naptámadatnak szárrryára ha kapnék,
Tenger legszélső nyugatán ha laknék,
Oda sem visz más, csak a te kezed,
Es jobbod rólam elott sem veszed,
S ha mondanám: "Setét hulljon fölém,
Es éjre váljék köröttern a fény" Az' éj setétje nem setét neked,
Es mint a nappal, világos az éjjel,
Fény vagy setét: előtted egy.
(138. zsolt. Sík S. icrditása.}
Előtte a bűnösnek csak egy helyen, a Ryontatószékben van
reménye a szabadulásra. Pedro Ossuna herceg (1579-1624.), Nápoly
alkirálya. évenkint egy ünnepnapon meglátogatta az állami gályákat, amikor ~gy-egy életfogytiglan elítélt rabnak ke~yelmet szekott
adni. Egy alkalommal az összes gálverebot megkérde.zte, hogy mi
miatt ítélték el, s valamennyi azt állította, hogy ártatlan. Csak egy
akadt köztük. aki őszintén bevallotta bűneit. Ekkor a herceg kemény
hangon, mintha haragból csínálná. így szólt a többi rabhoz:
- Azonnal űzzétek el mezetoktólezt az egyet, mert jelenléte
zavaria társaságtok egyöntetűségét!
Bilincseit azonnalleoldatta, arabruhát kicseréltette és az
ujjongva hálálkodott a herceg nagylelkűségéért.
Főünnepek alkalmával az Úr Jézus is meglátogatja a gályarabokat, akiket a bűnök és bűnös hajlandóságok köteléke tart fogva,
és nem ·egy, de számtalan rabnak visszaadja a szabadságot, ha ennek legfőbb feltételét teljesítik, t. i. a bűnök őszinte bevallása után
megjavulnak.

PUNKÖSD UTAHI I. VASADAP
Lecke Szent János apostol I. lev. 4. r. 8-21. v. Testvéreim!
8. Az Isten szerétet. 9. Abban nyilvánult meg az Isten szerete mi
irántunk. hOI!Y az ö egyszülött Fiát küldötte a világra, hogy ó általa
éljünk. 10. Ebben áll a szeretet; nem mintha mi szeréttük volna az
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Istent, hanem mivel ö elóbb szerete II minket és elkü'ldölte az ó Fiát
engesztelésül a mi büneinkért. 11. Szeretteim! ha Isten így szeretett
minket, nekünk is kell egymást szeretnünk. 12. Istent soha senki sem
látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik és az
szeretete
tökéletes bennünk. 13. Abból ismerjük meg, hogy benne lakunk és
ő mibennünk, hogy az ő Lelkéből adott nekünk. 14. Es mi láttuk és
bizonyságot teszünk, ihogy az Atya elküldötte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. 15. Bárki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban az Isten
marad és ő az Istenben. 16. És mi megismertük és hittünk a szeretetben, mellyel Isten irántunk viseltetik. Szeretet az Isten és aki
a szeretetben marad, Istenben marad és az Isten őbenne. 17. Azzal
lesz teljes Istennek szeretete bennünk, hogy bizalmunk legyen az
ítélet napján, mert amilyen Ö, olyanok vagyunk mt is e világon.
18. A szerétetben nincs félelem, hanem a tökéletes szeretet kizárja a
félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem tökéletes a szeretetben. 19. Mi tehát szeressük Istent, mert Isten el öbb
. szeretett mínket- 20. Ha valaki azt mondja.: Szeretem az Istent és
felebarátját gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét. ilki!
IM, Istenr, akit nem lát. hogyan szeretheti? 21. És az a parancsunk
van Istentől. l10gy aki szereti az Istent, szeresse testvérét is.
iö

Ml az lsten?
Dzsarnbuli országának hatalmas királya. Adarszamuka Pgv napon így szólott szolgájához: Járd be az országom at és szedd össze
az összes vakot és hozd őket elém! A szolga útnak indult -és a
parancsot tel [esítette: eléje vezette az összes vakot. akiket csak
talált. A király parancsára valamennyit az elefánt istállójába vitték.
Az egvik az elefánt lábát. a másik a farkát, il harmadik hasát. olda1M. hátát. fülét, fejét. agyarát. ormánvét fogta meg. S miután az
állatot sorba tapocették. visszavezették őket a király elé, aoki megkérdezte őket: "Mi volt az. amit megtapogattatok?"
- Egy nagy oszlop - kiáltott fel az. aki az állat lábát tapogatta.
- Dehogy volt oszlop, seprő volt - mondtaa.z, ki a farka
végét fogta.
- Egy tömeg föld volt - folytatta az, aki a hasát éri:ntette.
- Fal volt - kiáltotta az, aki az oldalát tapogatta.
- Egy hegy taréj a - erősíté az, aki a hátához -nyúlt.
- Egy széles legyező - bizonykodott az. aki a fülét kapla.
- Egy hadí mozsár - fogadkozott az, aki a Iejét érintette.
- Egy szarv - vélekedett az, aki agvarét markolta.
- Egy vastag kötél - mondta az, aki ormányát érintette.
Erre vitatkozni kezdtek él vakok, hogy kinek .van ígeza. Mindegyik a saját véleményéhez ragaszkodott. Egy sem volt köztük
olyan okos, hogy valamennyi szavát végighallgatva, a tőlük hallottak alapjcin (>5 E'Q'l kifogástalanul látó útbaivaz itását kérve alkotott
volna fogalmat az előttük lévő lény rnibenlétéröl.
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Ha az önmagára hagyott és saját erejében bízó ember tisztán
parányi értelmével s egy-egy tulajdonságából kiindulva akerja Istent
megismerni, hamis fogalmat alkot magának róla. Igy mondták a,
perzsák, hogy az Isten tűz, mert világit. A kaldok szerint csillag,
mert szép. A rómaíak az emberi testnél szebbet nem tüd tak elképzelni, és azért isteneik emberek volrak. Az egyiptomiak állatok tulajdonságaiban látták megtestesülve az istenség lényeget. Nap, hold,
virág, kagyló, csillagok ... ugyanilyen okoskodással találták meg a
bennük istenére bukkanó népet. Sőt Hegel és Spinoza szerint a
minden az Isten. Vogt és Büchner szerint a Krafft und Stoff, az erő
és anyaga az isten, mert mindennek azok az alkotó elemei és kezdetüket senki sem látta. És a modern ember abból indulva ki, hogy
Istent még soha senki sem látta, azt ~ndolja, hogy nem is létezik,
pedig hány dolgot nem látunk, nem hallunk, tapintunk. és mindazonáltal létezik. Igenis, hitünkalapigazsága, hogy Isten van és mi benne
élüak és mozgunk és vagyunk. Isten mindenütt van és mindenütt
hat. Az Isten erő s mindenütt láthatatlanul is hat. Mikor pl. a veti- .
tőgép megindul és lencséjéből a fénynyaláb kitör, ki gondolné: és
képzelné el, hogy a lencse és a fal közt mindenütt ott van ugyanaz
a kép, amelyet a függönyön látunk. Pedig ott van, mert akármilyen
távolságba viszem a felfogó ernyőt, a kép mindenütt megjelenik.
Addig láthatatlan, amíg kellő szerkezet meg nem jeleníti. A rádió
feltalálása előtt nem tudtuk, hogy a szférák zenéje a legkomolyabb
valóság, mert hiszen a levegő messze földről érkezett hangokkal
van tele. S akárhol szerelern fel a rádiót, hallom a beszédet, a zenét. r
aminek hallására érzékem természetesen nem elegendő. Az Isten
érte:em. S ha az emberi értelem vissz a tud menni a multba és a jövőt látja, a mérhetetlenüi tökéletesebb isteni értelern ugyanezt végtelen arányokban tudja meglenni. Megismerhetjűk Öt mint értelmet
emberi értelemmel is, de csak tökéletlenül, mintegy tükörben, talányszerüen és részlegesen. Értelmünk u. i. a nagy világmindenségben olyan. mint éjnek idején a hatalmas dómba állított parányi
zvertve imbolygó fénye. A dómnak kis részét látjuk, a többit következtetjük. A gyér világitással továbbmenve újra más rész világosodik meg. A részek összeadásából áll elénk az egésznek képe.
Értelmünkkel a világot megismerve így következtetünk annak nagyságára és az alkotó sokrendbeli értelmi tökéletességére.
S végül az lsten szetetet. A szeretet pedig mcssze hat. Az
anyai szerétet korlátot nem ismer, ha gyermekéről van ,szó. A végtelen hatalmú és tökéletességű Isten pedig méo bensőségesebben
akar mindenkit a végtelen távolségból szeretni. Ez az Istennek legFőbb tulajdonsága, amelyet mint nagy örömhírt és diadaléneket hirdet a mai vasárnap evangéliuma. E szeretet.megismerésének legjobb
rnüszere az emberi szív, amely érzi az Isten szerétetének szükségM. Nagy bölcsek és tudósok .minden Iapasztalate az, hngy ezen a
szereteten kivül nincs igazi boldogság.
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"Akl Iéi. nem takéletes a szeretetben"
Két ellentétes világnézet hívei arról vitatkoztak, hogy melyik
az emberhez méltóbb és a terjesztesre. érdemesebb felfogás: Krisztusnak' és az evangéliumnak nyomdokaiban járva Istent Télve jót
akarni, embert szeretni, vagy a jóra önmagáért törekedni s minden
vallástól és túlvilági jutalomtól vag y büntetéstől függetlenül szolgélni embertársainkat.
A két vitatkozó közül ez utóbbi felfogás hirdetője rnínden
érvet felsorakoztatott véleménye mellett, amit a görög Zénótól
kezdve Kantig kigondoltak. Megejtő retorikával és lenyűgöző dialektikával bizonyította, hogy az emberi méltóságot mennyire emeli
az a tudat, hogy a külső kényszertől függetlenül csak a jó lelkesíti.
A másik felfogás egyik szerény megjelenésű képviselője végighallgatta az egész okfejtést és utána röviden így felelt:
pA sok szó helyett nekem csak egy érv áll rendelkezésemre.
Gondoljuk el, hogy tér és idő által nem korlátozva az összes emberhez módunkban van szólni, aki bármikor és bárhol vallotta a két
ellentétes felfogást és így mindnyájan olvassák az egyik ujságban
közzétett hirdetést. Kerestetik valaki, aki a nyomorultakat segífse,
a betegeket vigasztalja, a szerencsétleneket felkarolja., a legnehézebb betegeket nemcsak angyali türelemmel ápolja, hanem útálatos sebeiket megcsókolja szeretetből. Kerestetik valaki, aki ezenkivül még arra is vállalkoaik. hogy az/elhagyott gyermekeket összeszedje, őket tanítsa. állandóan segitse,' gyarlóságaikon meg ne ütközzék és el ne kedvetlenedjék. Saját kellemetlenségeit és szomorúsázait, bántalmait észre sem véve, úgy tudja a közösség javát
rnunkálni. míntha ő volna a világ legboldogabb teremtése. Kerestetik valaki, aki abban a tudatban végzi mindezt, hogy 'jutalmul megvettetésben, kigúnyolásban lesz része és talán éppen azok részéről
éri a legnagyobb bántalom, akiket a legtöbb szeretetben részesített.
Ha ez a sok valaki azok sorából jelentkeznék. akik szerint a jót önmagáért, a jó Istentől függetlenül kell cselekedni, hogy a~ embert
önmagáért kell szeretni, _az erényt öhértékéért kell becsülni: akkor
talán még gondolkodnám, hogy melyik felfogás mellé álljak. Ha
azonban azt kell látnom, 'hogy az emberszeretet törvényének nem
hallgatói és hirdetői és dícsérőí, de elsősorban cselekvői azok, akik
a jó Istent imádják. szeretik és tőle félnek rés közülük kor, rang
és álláskülönbség nélkül nem egy, de egész sereg jelentkezik szolgálatra és a mondott feltételek mellett versengve vállalkoznak az
emlitett munkákra, akkor nem lehet helye a gondolkodásnak."
Okos beszéd! Ha látom Szent Erzsébetet, amint a szegényeket
Isten iránt való szeretetből segélyezi, s mikor azok hálátlanok.
tovább is utánuk jár; ha látom Szent Lőrincet, amint a szegényeknek
kiosztja az Egyház kincseit és vértanúi halált hal; ha látom, hogy
Kalazanti Szent József a szegény gyermekeket neveli lés szenvedései
közt is ragaszkodik hívatásához. ha látom, hogy Mathai Szent
János a rabszolgák kiszabaditásána·k vágyától égve szerzetet alapít,
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Nolaszkói Szent Péter pedig önmaga lesz rabszolgává, hogy mást kfszabadítson, s valamennyínek indítéka az Isten iránt való szeretet:
nincs kétségern benne, hogy az ig'azi emberszeretetnek istenszeretet
az alapja.
. .
A kórházban egy kedvesnővér nagy önfeláldozással ápolta betegét. Mikor az felépült; így szólt jótevőjéhez:
- Kedvesnővér. amit én önnek köszönhetek. azt magam
10.000 forintért nem tettern volna meg másnak.
- De azt is elhíheti. hogy én meg 100.000 forintért sem volnék rá kapható - válaszolta a kedvesnővér.
- Hát hogyan képes mégis elvégezni ezt él. munkátt - kérdezte tovább zavartan a volt beteg.
- Egyedül a jó Istenért!
S megy ez a szeretet az élet feláldozásáig! .
Abban a tűzvészben, amely 1927 decemberében a quebec-i
St. 'Charles-árvaházat elpusztította, s amely után 40 megszenesedett
holttestet szedtek ki a törmelékek közül, a 'szeretetnek ritka glóriájával tündöklő hőse egy fiatal apáca volt. Neki lehet köszönni, hogy
-az áldozatok száma nem több. Az amerikai sajtó a legnagyobb elismerés és csodálat hangján emlékezett meg róla; 'egymásután háromszor futott be az égő épületbe s mindannyiszor két-két gyermekkel
tért vissza. Mikor negyedszer rohant be, az üszkös tető lezuhant. az
emeleteket áttörte, a falakat ledöntötte és kőtörmeléke az ajtókat
eltömte. A romok közt rekedt hős apáca a lángokban lelte halálát.

.

Evangélium Szent Lukács 6. r. 36-42. v. Az idöben mondá Jézus az ó tanítványainak: 36. Legyetek irgalmasok, mint a li Atyátok
is irgalmas. 37. Ne ítéljetek, és nem fogtok ítéltetni: ne kárhoztessetok és nem fognak benneteket kárhoztatni; bocséssatok meg és bocsánatot fogtok nyerni. 38. Adjatok és adatni fog nektek, jó és tő
mött, megrázott és kiáradó rnértéket adnak majd a ti öletekbe: mert
amily mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek. 39.
Hasonlatosságot is mo'lrda nekik: Vajjon a vak vezethet-e vakot?
nemde mindketten verembe esnek? 40. Nem fölJebb való a tanitvány
mcsterénél. tökéletes lesz pedig mindenki, ha olyan, mint a mestere.
41. Mit látod meg a szálkát atyádfia szemében, a gerendát pedig,
mely tenszemedben vagyon, nem veszed észre? 42. Avagy 'hogyan
mondhatod atvádfiának: Atyámfia! hadd vegyem ki szemedból a szálkát, tenszemedben a gerendát nem látván? Képmutató! vesd ki elóbb
a eerendát magad "zeméból és azután nézz utána, hogy kivedd a
szálkát atyádfiá szeméből.
"AmUy méil6kkel mértek .....

Egy pék. akinek mindíg ugyanaz a mészáros szállított húst,
ennél panaszát nvu ította, hogy a húsból valamí mindíg hiányzik.
. Csodálkoznom kell rajta, ~. rnondta él. mászáros - ' '" f>QvlHt<'l1 ki
kell telentenern. hogy él. hibé s nem fn vaovok. A7 önnek adott
kiló húst az a kiló kenyér méri, ami üzletéből kikerült.'
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Igy megy ez az életben gyarló emberek közt, Adnak és vesznek
és a legtöbben nem veszik észre az okozott' jogtalanságot, míg az
hozzájuk 'vissza nem száll. Akkor panaszkodnak. Pedig csak az történt, hogy amily mértékkel ők mértek, olyannal mértek nekik vissza.
S nem gondolják meg, hogy ha ez nem következik itt be, az örök
életben -minden hiányzó garast és grammot le kell számolni.
Alamizsnás Szerit János (550-616.) alexendriaí pátriárka tetemei a pozsonyi székesegyházban nyugosznak. A következő végren. delete maradt ránk: "Én János, Isten szolgáinak alázatos szolgája,
. megköszönöm neked Uram, hogy méltónak tartottál arra, hogy javaimat neked ajánljam, s hogy rendelkezésednek megfelelően <I. világ
javaiból egyhannad dénárnál több jiern maradt meg. Mikor Isten
akaratából Alexandria püspöke lettem, püspökházamban kb. 8 'ezer
font aranyat találtam. De jól tudván azt, hogy mindez Krisztusé,
neki" ezt mint tulajdonosnak már átadtam, és most lelkemet neked
készülök átadni."
..Ne UélJetek .,»
Ai ítélkezés nem más, mint az élet ezerféle adás-vevés viszonv-

latainak egyik leggyakoribb formája. S éppen úgy függenek az ítélkezések, mint a hús és kenyér, az adjon Isten meg a fogadj Isten,
a kendő és a törülköző. Azért arra i's áll a szabály, hogy nem kell
ftélkezní vagy nagyon mértéket kell tartani. "Aki másokat ítéletbe
hívsz, - mondja Szent 'Ciprián - néha légy a magad bírája, és vizsgáld meg lelkiismereted rejtett helyeit. Sőt mivel a vétkezés szégyen nélkül történik, s kiki már úgy vétkezik, hogy vétkeivel akar
tetszeni, úgyis pőrén állsz mások előtt, hát nézd meg magad te is.
Vagy öntelt vagy kapzsi vagy indulatos vagy szenvedélyes kockajátékos, részeges, írígy, fajtalan, erőszakos vagy, s még csodálkozol,
ha Isten haragja felkel ellened büntetésre. mikor minden nappal
gyülemlik a bűnhődés anyaga." Mert az úr. aki végignézi az élet
vásárjában a nyilt és titkos méricskélést. és aki a hiányt számontartja és leszurkoltatja. amint a. szentek nagylelkűségét bőséggel
jutalmazza. a nem szentek kalmárkodását bünteti.
IsteDI Igazságosság és Irgalom

Mikor a repülögép ' motorja zakatol va megindul, s a gép néhány kör leírása után lassankint felemelkedik. a pilóta maga alatt
találja az egész nyüzsgő világot. Mivel fát, embert, állatot, gyermeket. vasutat. egyszóval mindent külön észrevesz. nyugtalan. és
idegetvel küzdenie kell. Miután azonban merészen nekivágva a
magasségnek néhány ezer méternyire kiemelkedett, a kisebb tárgyak
körvonalai eltűnnek és csak a nagyobb utak. folyók. erdők. hegyek
látszanak elmosódva: a pilóta teljes nyugalommal vezeti gép ét.
Méltóságos tartásában semmi idegesség sem látszik.
Ha ebből a képből akarunk a mindenek felett álló Istenre
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valami anal~át készíteni, annak első fele nem találó, mert Isten
bármilyen magasan van is, a világnak és történetének minden legkisebb részléte ismeretes előtte. Omnia nuda et aperta sunt oculis
eius. Sőt a katicabogártól a Libanon cédrusáig, pillanatról-pillanatra
mindent Ö tart életben. De amennyire sántít az analógia ebben,
annyival találóbb második fele. A messze fölöttünk lévő Isten méltóságos nyugalommal néz le az apró-cseprő földi eseményekre. Maga
is teljesen nyugodt és' nyugalmával mindent megnyugtat. Deus
tranquillus omnia tranquillat.
A látszat 'sokszor úgy rnutatja, mintha nagy nyugalmában még
a bűnösökkel és a bűnökkel sem törődnék. Naponta ezer bűnös
bántja, és Ö tűr. Jótéteményeivel galádul visszaélnek, és Ö tűn.
Törvényeit szerntelenül megszegik. mintha azokat az utolsó falu
kisbirája liirdette volna ki, és Ö még mindíg tűr. Szent nevét néha
úgy becsmérlik, hogy azonnali büntetése elmaradhatatlannak tetszik,
és Ö tovább tűr. Néha valami kis figyelmeztetés következik, de haragja, amely a pokol fenekéig ér (5. Móz. 32, 22.), nem tör ki.
Országának szolgái üldözést .szenvednek, a sátán pribékjei dicsőség
ben tündökölnek, s Ö egyelőre hallgat. A felületes szemlelőt mindez
megtéveszti, mert megfeledkezrk róla, hogy vannak olyan bű
nösök, akiknek bűnössége nagy bűnbánatban végződik, és arra való
tekintettel az Úr nagy irgalmát már előre érezteti.-Ez a kinyilatkoztatás tanítása.
A szentatyák és az egyházi tudósok szerint a Szentírás Istennek egy tulajdonságáról sem beszél annyit, mint irgalmáról és
hosszútűréséről. "Az eltört nádszálat nem szakítja ki és a füstölgó
kanócot nem oltja ki" - rnendja lzaiás próféta. (Iz. 42, 3.) "Ha
valaki 100 éves koráig naponkint 100 halálos bűnt követ is el, és
egész szívéböl Istenhez tér, és igaz bűnbánatban az élet kenyerét
veszi magához és a penitenciatartás .szentségéhez járul. a Magasságbeli abban a pillanatban hajlandó összes bűneit megbocsátani."
(Tauler.)
A meggondolatlan bűnöst mindez mégjobban megtéveszti, és
elfeledteti vele, hogy Isten egyrés-zt könnyen vár. rnert senki sem
'siklik ki keze közül: Deus patiens. quia aeternus. Továbbá vár,
mert e nélkül a büntetés örökkévalósága miatt igazsága éppen olyan
mértékben látszanék megfoghatatlan sztgorúségnak. mint amilyen
nehezen érthető türelme, amellyel a megtérésre időt enged.
"Mint csöpp víz a tengerhez képest, olyan csekélyek az emberek esztendei az örökkévalósághoz képest. Azért tűrő az Isten és
árasztja rájuk il galmát. Látja vakmerőségét, hogy ártalmas, és romlésukat. hogy gonosz, de azért teljes irgalmassággal van hozzájuk
és megmutatja nekik az igaZ'ság útját." (Sir. 18, 8-ll.)
Úgy tesz Isten, mint a lelkiismeretes biró, aki annál nagyobb,
gonddal itél embertársáról, minél nagyobb büntetés van kilátásba
helyezve. Túláradó szeretetében az Úr szinte igazságának kockáz-
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tatásával odaáll a bűnös mellé, 's mintha az ítélet kimondásától
félne, fáradhatatlanul várja javulását.

*

A litánia Kyrie eleison-ja az egész Egyháznak a mai evangélium figyelembevételével megszerkesztett legrövidebb imádsága,
amit naponta többször el kell mondaní mindenkihez, aki tudomásul
vette azt, hogy Isten a legfőbb Úr és mi alattvalói valamennyien
igen 'sokszor követünk el olyan bűnöket, amelyekre nincs más segitség, csak az isteni irgalom. Sőt igazán mínden bűn ilyen!
"Egy rossz szó szaladt ki a számon - mondja Oscar Valette
író. - Többé nincs hatalmamban. Elszállt s jár azon az úton, amelyről senki sem tudja, h.ogy hová vezet és hányan járnak rajta. Szavam azon az úton jár, fut, rohan, repül, Egyidőre megakad és
ismét tovább száll. Útközben megsebez egy szívet, tönkretesz egy
jó hírnevet. Itt-ott megrontja valakinek az örömét. Amott hitetlenséget segít elő vagy gyanakvást kelt a lelkekben, háborúskodást
id-éz elő eddig békében élők között... Istenem, ki szab neki
határt? Pihenés nélkül szalad egyik embertől a másikig; útjában itt
is, ott is zavar. Megdagad, mint a hegyi lavina, törmeléket, szikladarabokat, kettétört fatörzseket sodorva magával a végén és házakat dönt le, emberéletet tesz tönkre. Igy feldagadva csak az örökkévalóság határain törik 'meg egyszer ..." Igen, meg törik Istenben,
aki mindent megnyugtat s mindent elsimít. De más erre igazán k~p
telen. Kyrie eleison! De irgalmasnak kell lennem mással, amikor én
ennyire rászorulok Isten irgalmára!
Szentháromság vasárnapján

Mindig büszkeséggel mutatnak az ir katolikusok alkotmányukra, me ly igy kezdődik: "A legszentebb Háromság nevében, kitől minden tekintély származik, s kire mint végcéira az emberek s
államok minden tettének irányulnia kell, mi Eire népe alázatosan
elismerve kötelességünket a mí Urunkkal szemben, ki őseinket évszázadokon át a megpróbáltatásokban támogatta,. a legmélyebb hálával megemlékezve azoknak nemzetünk jogos Iüggetlenségének
újból való kivivásáért folytatott heroikus és szakadatlan küzdelméről, s az általános jólétet keresve, elfogadjuk s elrendeljük a következő alkotmányt." A mai nap mindnyájan a mi nemzetünk támaszát
lássuk a Szentháromságban. Igy olvassuk a leckét és az evangéliumot.
Lecke Szent Pál apostol a rómajakhoz írt lev. ll. r. 33-36.
v. 33. Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcseségének és
tudásának! Mennyire megfoghatatlanok az ő ítéletei és kikutathátatlanok az ő útjait 34. Mert ki ismerte át az Úr értelmét? vagy ki volt
az ő tanácsadója? 35. Vagy ki adott elsöbb neki visszafizetés fejében? 36. Mert belőle és általa és érte van minden. Dicsöség neki
örökre! Amen.
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Az Isteni bölcseség mélysége
ln Tritiitate Robur. A magyar-osztrák-német-olasz hármas szövetség megalkotásával Bismarcknak az volt a célja, hogy a három
nagyhatalom számára a népek tülekedésében és előretörtetésében
az eddig megszerzett nagyhatalmi állást biztosítsa. Jelvénye, a háromlevelű lóhere alatt az írás: ln Truuttue Robur, a hármas szövetségben van az erő. Úgy gondolta, hogy egy adott jelre az Északitengertől Szicíliáig és Lichtensteintől az Erdélyi havasokig minden
katona egy emberként áll rendelkezésére. Nem tartotta lehetségesnek azt, ami 1918-ban tényleg bekövetkezett, hogy a szövetség felbomlott és a szövetkezök porba hullva voltak a győzők kényénekkedvének kiszolgáltatva.
A mai ünnep egy másfajta hármas szövetséget mutat be. Létét
nem a külső ellenséggel szemben való védekezésnek köszöni. Kezdete nem volt, vége sohasem lesz. Létesítéséri nem ember dolgozott.
Bölcseségének mélységét és gazdagságát, erőinek mértékét ember
ki nem ismerheti, ítéleteit meg nem foghatja, utait ki nem vizsgálhatja. Ez a hármas szövetség az Atya, Fiú és Szentlélek örök
egysége, amelyre minden korlátozás nélkül a maga legteljesebb értelmében ráillik a bismarcki szó: ln Trlnitate Robur. Háromsáqbati
az erő. Megnyilvánul ez az erő az egész anyagvilág teremtésében,
fönn tartásában és kormányozásában. Még inkább megnyilvánul az
egész emberiség megváltásában, megszentelésében s ~ világ végéig
való vezetésében.

...

O, beata Trinitas! A szeritlecke bepillantást nyujt a katolikus
Egyház legfölségesebb hittitkába, a kinyilatkoztatott tanok központjába és forrásába. Elénk állítja Isten tudományának és méginkább létének mélységes gazdagságát, háromszemélyű egy Istennek a kinyilatkoztatásban néhány fölséges vonással vázolt csodálatos egységét és életközösségét. "Ez az én szerelrnes Fiam, kiben
nekem kedvem telik," (Máté 3, 17.) "Ez az örök élet, hogy megismerjenek téged, egyedül örök Istent." (Jn. 17, 3.) "Amit az Atya cselekszik, a Fiú is hasonlóan cselekszik." (Jn. 5, 19.) "Én és az Atya egy
vagyunk. Az Atya énbennem és én az Atyában. Amik az Istenben
vannak, senki sem tudja, hanem csak az Isten lelke:' (I Kor. 2, 11.)
"Eljön az' igazság Lelke... engem megdicsőít, mert az enyémből
veszi és hirdeti nektek." (Jn. 16, 13-14.) Ez a titkos bensőség és
egység a legnagyobb isteni gazdagság I Mikor ma az Egyház ajakán,
felhangzik a fohász: ,,0 beata Trinitas! 0, lényegében egy, önmagá"
ban boldog Háromsáq!" - mi szegény és önmagunknak elégtelen,
elhagyatott emberek, akik életüket napról-napra irnpressziókkal tenge tik, tudományukat kivülről veszik, lassankint minden. körből kinőnek és tudásuk mégis mindíg törpe marad: elgondolkozunk ezen
a nagy isteni gazdagságon és mélységen. Felfogni nem tudjuk, mert
, mínden emberi tapasztalato! és mértéket meghalad. S csak sejtelmet
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ad arról, hogy örök ftS gazdag életében való legkisebb részesedés
mily méltó tárgya a földi zarándok vágyának. 0, Isten tudományának és bölcseségének mélységes gazdagsága!
Evangélium Szent Máté 28. r. 18-20. JI. Az idöben mondá
Jézus az ö tanítványainak: 18. Minden hatalom nekem adatott a
mennyben és a földön. 19. Elmenvén tehát, tanitsatok minden népet,
megkeresztelvén öket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében; 20.
tanitván öket megtartani mind, amiket parancsoltam nektek. És
ime, én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.
Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében

Az égen és földön minden hatalmat birtokló Úr Jézus, akié az
égen és földön minden lélek, kiadta a parancsot, hogy a keresztség
szentsége és a keresztény tanítás révén minden ember hozzá vezettessék. A keresztség szentségében tehát minden lélek az Úr Jézusé,
. söt az ő révén a Szentháromságé lesz. A Széntháromság nevében
van megkeresztelve, tehát első kötelessége országának terjesztésén
Iaradozni: érte imádkozni és áldozatokat hozni. Kötelessége saját
erkölcsi életét az evangélium elveinek megfelelően irányítani, maga
számára az életlehetőségeket komol y és állandó munkában megteremteni s magát minden körülmények közt az Úr akaratára bízni.
Mikor a pap a keresztség kiszolgáltatásában elmondja a legfontosabb részt: Én téged megkeresztellek az Atyának és Fiúnak és
Szentléleknek nevében: a szokástól eltérően s a mai evangélium
'szavai szerint nem fejezi be Amen szóval. Mintha 'ezzel azt akarná
az Egyház kifejezni, hogy az Ament egész életével a megkeresztelt maga mondja rá. A teljes Szentháromságé, tehát bízik jóságá·ban, de a mellett bizik saját munkája erejében is. S akármi történik, minden váratlan és kel1emetlen dologban viselkedésével
kimondja az Ament. "Úgy legyen!" - a szava a váratlan eredménytelenségben és a hosszú szenvedésben és a mindennap idegőrlő kellemetlenségeiben. Ha a vonat kel1eténél előbb elindul vagy nagyon
sokáig várat magára. Ha alkalmatlan eső esik vagy türhetetlen
melegen süt a nap. Álmatlanságban és fáradozásban, erős téli fagy
és perzselő nyári szárazság idején, ideges társak és családtagok sértegetései között, az öregségükben nehéz szülők és az önző, tiszteletlen viselkedésük rniatt kegyetlen és kegyeletlen gyermekek kínzásai között. S ez az Amen nem a buddhista lemondás vagy az
önmagát kínzó fakir érzéstelenségének szava. Ellenkezőleg minden
kellemellenségben lsten akaratát látó keresztény legszebb Te
Deum-a.
A középkorban élő Taulernek legégetőbb vágya az voll, hogy
Isten megismerésében és a tökéletesség megszerzésében haladjon.
Életének főleg egyik szakában, körülbelül 5-6 évig, úgyszólván
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éjjel-nappal azért imádkozott, hogy küldjön neki az Isten valakit,
ki saját élete által vagy tanításával erre nézve a legjobb utasításokat adja, s főként arra tanítsa meg, hogy az ember a sok szerencsérlenség dacára is miképen lehet boldog.
Egyszer Strassburgban időzött, s egy vasárnap a vecsernye
után úgy érezte, hogya' Dómban megtalálja azt, aki által régi vágya
és kéreime beteljesedik. Odaérve egy öreg koldusra; akadt; aki a
székesegyház bejáratánál kuporgott. Ismételten körülnézve sem
talált a kolduson kívül mást s azért így szólította meg őt: "Adjon
Isten jó napot, öregem." "Hála az égnek, - felelte a koldus nekem soha sincs rossz napom." Tauler csodálkozott ezen a válaszon, majd így folytatta: "Hát akkor a jó. Isten adjon kegyelmednek sok szerencsétl" "Még sohasem voltam szerencsétlen" - volt
a válasz. - "Sohasem voltál boldogtalan? Hogy érted ezt?" "úgy
értem, - mondá a koldus - hogy minden úgy történik, amint én
akarom. es mindenért, ami történik, hálát adok a mennyei Atyának.
Ha süt a nap, ha esik az eső, ha van fölöslegern éppúgy, .mintha
szűkölk ödöm. Ha hőség gyötör, ha szomjúság kínoz, ha vásott fiúk
csúfolnak, tudom, hogy mindez nem akarata nélkül történik, tehát
én is akarom. S nem az-e a legnagyobb boldogság, ha minden úgy
történik, ahogy Isten akarja?" "es ha Isten akarata az volna, hogy
a pokolba kerülj, mit szólnál ehhez?" Egy percnyi habozás után ezt
vétaszoltae koldus: "Átkarolnám Öt, azzal a két karral, melyet Ö
adott lelkemnek: az egyik a hit ereje, melynek segítségével irgalmában még akkor sem kételkedném. a másik a szeretet hatalma, melylyel úgy lehúznám Öt oda, hogy ezáltal a pokol szenvedéseit nem
érezném."
Tauler ebből megtanulta, hogy az igaz boldogságot az Isten
akaratéban való megnyugvás adja.
PUNKÖSD UTAN II. VASABNAP

Lecke Szcnt János apostol I. lev, 3·, r. 13-18. v. 13. Testvérek!
Ne csodáljátok, ha a világ gyűlöl titeket, 14. Mi tudjuk, hogya halálból átvitettünk az életre, mert szerétjük felebarátainkat. Aki nem
szetet. halálban marad. IS. Minden, aki gyűlöli testvérét, gyilkos; és
tudjátok, hogy egy gyilkosnak sincs magában maradó örök élete. 16.
Abból ismertük meg az Isten szerétetét. hogy ő életét adta miéret/ünk, tehát nekiink is életünket kell adnunk testvéreinkétt. 17. Aki
e világ javaival. bir, 'és látja szűkölködö testvérét, és elzárja szivét
előle: hogyan maradna meg abban az Isten sz er etete? 18, Fiacskáim!
ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.
Önfeláldozó szeretel

A Rajna-meuti vidék valamelyik Ialucsk ájában megrendítő kő
rülménvek között tett eleget e kötelességének egy kisgyermek. Az
anya bcvásárlásra ment a szomszéd vel sárra és otthonhagyta két
15 Wal"'" l'I.r,"~.",k
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gyermekét, a négyéves Jolánt és a nyolcéves Istvánt. A csemeték
sokáig várakoztak édesanyjukra és mível az időt nagyon hosszúnak
találták, elébe indultak az állomás felé. Azonban a helyes úttól
letérve árkon-bokron keresztül egészen más irányba barangoltak,
míg teljesen kimerülve egy bokor mellé nem telepedtek. A késő
őszi
hidegben gyengén öltözött gyermekek közül természetesen
Jolán, a kisebbik kezdett el sírni. Ahányszor a nagy hideg miatt
panaszkodott, István annyiszor vett le magáról egy-_egy ruhadarabot
és kis húgát befedte vele. A két gyermeket másnak reggel találták
meg a keresésükre induló emberek. Jolán egészen megdermedve
vonta meg magát szerető bátyja mellett, aki ruhátlanságában már
kiszenvedett.
.Kí tudná meg tagadni bámulatát ettől az önfeláldozó testvéri
szeretettől, s méginkább attól a lelki nagyságtól, amely hasonló
szeretetben részesíti mindazokat, akik az Úr Jézusban s megváltó
halálában testvérei, s amely az Apostol meghagyása szerint adott
helyzetben az elhagyatottakkal, szegényekkel és szerencsétlenekkel
szemben nem azt méricskéli, hogy mire van kötelezve' a rideg ész
mérlegelése szerint, hanem lelke teljes szeretetével észrevétlenül az
önfeláldozó hősiességig jut.
_
Párizsban egy új épület mellett az emberekkel
épületanyag- . gal túlterhelt. gyenge állvány összeomlott s anyag és emberek a
mélységbe zuhantak. Csak két munkás maradt fönn, egy fiatalabb
és egy öregebb. Mindketten egy korhadt deszkába kapaszkodtak,
amely a nagy megterheltetés miatt már töredezni kezdett.
- Péter, tartsd a deszkát erősen, te családos ember vagy! szólt az idősebbnek a fiatalabb s a következő pillanatban tompán
zuhant a többi áldozatra. Az ő halála révén Péter gyermekei visszanyerték atyjukat.
Az 1927. év január 8. napján d. u. 5 óra tájban egy jegyespár
korcsolyázott a szolnoki mély kubikgödrök jegén. Beszélgetés közben nem vették észre, hogy veszélyes helyre tévedtek és a vékony jégréteg szakadni készült alattuk, mielőtt visszatérésre gondolhattak volna. A következő pillanatban sikoltva kiáltottak segítségért, majd elmerültek a szennyes vizben. A vőlegény felbukkanva
megragadta a menyasszony karját és felsegítette a jégtábléra, amely
ismét széttörött. A hangos kiáltozásra többen odarohantak ugyan, de
senki sem merte a jégtáblák közt vergődő jegyespárt megközelíteni
a közelben korcsolyázó Hanzély Pál főhadnagyon kívül, aki mentésükre a vízbe vetette magát, amikor azonban a vőlegény már két
nagyobb jégtábla közt vergődött, a menyasszony pedig elmerült.
A főhadnagy elsősorban ez utóbbi megmentésére sietett: megragadta, fellök te egy jégtáblára, amely azonban harmadszor is. beszakadt alatta. Mindenki megdermedt, de a főhadnagy most sem
vesztette el lélekjelenlétét. A leányt erős kézzel tartva a partonállóktói rudat és kötelet kért. Végső erőfeszítéssel küzdött az el·
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merülés ellen, de azért mosolyogva biztatta a partonállókat. és közben hol az egyik, hol a másik szerencsétlent emelte a magasba, hogy
levegőhöz jussanak. A parton akkor már katonák, tűzoltók és több'száz főre rúgó tömeg dulakodott a szörnyű izgalomban. Végre öt
ember ladikkal utat tört a lékig, ahol már mind a három fuldokló
víz alatt volt.. Kimentették a menyasszonyt, utána a vőlegényt. Az
egyik rendőr csákányával a ladikhoz akarta 'kotorni a főhadnagyot
is, de már nem találta. Az örökkévalóságnak látszó néhány másodpercben tőlük mintegy három lépésnyire utoljára felbukkant: "Isten
segíts!" - kiáltotta mosolyogva és kiterjesztett kezével a csákány
után kapott. Utána eltűnt s márcsak órák mulva találták meg. A víz
a jégtáblák alá sodorta és ott lelte halálát.

*
Ha valaki mint szülő, akár mínt testvér, rokon vagy elöljáró a
szeretet terén telt mértékkel mér és a legnagyobbat adja, reménye
lehet arra, hogy az örökkévalóságban neki is telt aiértékkel mérnek.
S minél kevesebb az önfeláldozásra hívó természetes kötelezettsége,
minél teljesebben látja a veszélyt, amelynek kiteszi magát, s minél
távolabb állnak tőle azok; akikért áldozatot hoz: annál közelebb
jut az Udvözítő önfeláldozó szeretetéhez.,
.
Evangélium Szent Lukács 14. r. 16-24. v. Az időben mondá
Jézus a farizeusoknak e példabeszédet: 16. Egy ember nagy vacsorát szerze és sokakat meghíva. 17. És elküldé szolgáját a vacsora
órájában megmondani a hivatalosaknak, hogy jöjjenek, mert már
minden el van készítve, 18. Es kezdék magukat mindnyájan sorra
mentegetni. Az első mondá nekí: Földet vettem és ki kell mennem
megnézni azt: kérlek téged, ments ki engem. 19. Másik meg mondá:
Ot iga ökröt vettem és megyek kipróbálni azokat: kérlek, ments ki
engem. 20. Más ismét mondá: Feleséget vettem, azért nem mehetek.
21. Hazamenvén a szolga jelenté urának mindezt. Erre megharagudván a házigazda, mondá szolgájának: Menj ki hamar a város tereire
és utcáira, s a koldusokat, bénákat, vakokat és sántákat hozd be ide.
22. Es mondá a szolga: Uram, megtörrént, amint parancsoltad, de
még mindíg van hely. 23. Akkor mondá az úr szolgájának: Menj ki
az utakra és sövényekhez és kényszeritsd bejönni a járókelőket.
hogy megteljék a házam. 24. Mondom azonban nektek; hogy senki
ama férfiak közül, kik hivatalosak voltak, meg nem ízleli az én
vacsorámat.
MeDts kl eDgeml

Az Úr az első embert a paradicsomi zavartalan boldogságban
azzal bízta meg, hogy a földet művelje. Segítségül állatokat adott
melléje, sőt hozzá hasonló segítőtársról is gondoskodott. S a mai
evangélium gazdagai éppen ez adományokra hivatkozva kérik a
felkínált lakomában való részesedés alól a felmentést, mintha bizony
a föld, az állatokkal való foglalkozás és a feleség vagy családi élet
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pótolhatná az ott kilátásba helyezett javakat. A ma gazdagai között
még többen gondolkoznak hasonlóképen. Nem bánják, ha a terek'
és utak koldusai, bénái és vakjai, a sövények és utak nyomorultjai
mennek a lakomára, mert ott nyerik legerősebb féküket és ott találják vigasztalásukat. De nekik, a felsőbb rétegekhez tartozóknak
fékre szükségük nincs, a boldogsághoz pedig elég a föld, állat, feleség, kincs, hatalom, művészet, tudás; szóval míndaz, ami e földön
megszerezhető. Utána meg úgy sincs semmi!
Pedig ma sírres másképen, mint az Udvözítő korában volt, és
nem lesz másképen soha. Az ember semmi földivel, semmi anyagival
be nem éri," mert van benne valami végtelen nagy érték, s ez a
lélek, amit az egész világ sem tud kielégíteni, ami legszembeszökőbb bizonyítéka az igazságnak, hogya földi élet után kell egy
más életnek következnie.
.
Isten nélkül az ember mindíg üres, boldogtalan marad, akármilyen bálványnak szolgáIt is. Lehet valaki hatalmas, mínt Amán
volt, de Isten nélkül azzal együtt boldogtalan lesz, hogy akad
Mardokeus, aki nem hajt előtte térdet. Lehet valaki világhódító.
mint Nagy Sándor volt, de Isten nélkül vele együtt boldogtalan
lesz, hogy már nincsen, mit meghódítson.
Jólét? "Merne-e - kérdi Carlyle - a mai Európának mínden
pénzügyminisztere, kárpitosa, cukrásza együttesen váUalkozni arra,
hogy csak egy cipőtisztítót boldoggá tegyen!? Nem képesek rá.
legalább is egy-két óránál tovább nem. A cipőtisztítónak is van
lelke, amely egészen más valami, mint a gyomra. S ez állandó megelégedettsége és jóllakottsága biztosítására sem többet, sem kevesebbet nem kíván, mínt Isten végtelen világegyetemét, hogy azt a
végtelenségig élvezhesse
Egész óceánja a hochheími bornak, s
meg sincs még töltve az óceán s a
az Ophincus garat ja hozzá
cipőtisztító már morog, hogy a bor jobb termésből is lehetne. Kínálj
neki fél-mindenséget és fél-mindenhatóságot és veszekedni kezd a
másik fél birtokosával, és ha célját el nem éri, kijelenti, hogy
soha emberrel oly rosszul nem bántak, mint vele."
Embert véglegesen csak Isten tehet boldoggá.
Vannak olyanok, akik Istennek, a vallásgyakorlatoknak, él
<:zentgyénásnak, a szentálclozásnak, az örök boldogság reményének
SZEllemi pétlékkal való helyettesítés ére gondolnak. Hisznek a tudomány és művészet boldogító erejében és Goethével vallják: Wer
Kunst und Wíssenschaf t besitzt, der hat Religion, wer diese beide
nicht besitzt, der habe ReIigión (- akinek tudománya és művészete
van. annak már van vallása; aki a kettővel nem rendelkezik, annak
legyen vallása).
Tudományban és művészetben tényleg van valami, amiért egyideig a lélek tápláléka lehet, tehát egy időre a vallást mindegyik
feledtetheti. de egyik sem pótolhatja. Verőfényes napokban jó
11 él '1gv e rse ny ek re járni, otthon a zongora mellett Mozartban. Pucci228

"'ITtb"en gyönyörködni. Azonban nagy megpróbáltatások idején a fájdalom fullánkját el nem veszik, s a legsúlyosabb pillanatokban sem
tudomány, 'sem művészet vigaszt nem nyujthatnak. Hány orvos
mondta már betegének, míkor fájda.lmát enyhíteni nem volt képes, hogy szenvedésére egyetlen orvosság és csíllapítószer a -keresztény hőstes'önmegtegedés! Ellenben olvassa valaki Goethe Faustját
a haldoklónak vagy mutassák neki a legjobb Wagner-zenét, az meg
fogja kérdezni, hogy gúnyolni akarják-e vagy szenvedését kivánják-e fokozni. Ilyenkor csak a vallás szava tud megnyugtatni.
Kincs, hatalom, tudomány, müvészet embert ki nem elégíthetnek. Lehet valaki tudós, amilyen volt Newton, ez a "kisgyermek,
aki a tenger partján néhány fényes kagylóval játszott és az egész
óceán ismeretlen volt előtte" és e míatt nem lehetett egészen boldog.
Lehet valaki nagy művész, mint volt Goethe, aki "életének 72 évéből-egy hétre való boldogságot sem élvezett". Lehet valaki nagy
államférfiú, mint Bismarck, aki tisztelőinek többször mondta, hogy
életében 24 óráig sem volt boldog. Lehet valaki nagy festő és nem
lesz megelégedve; véglegesen saját művészetével. Plútó mondja
Phaedrusában, hogy a földről eltávozott lélek megveti mindazt, amit
itt szépként megbámult. S vannak olyanok, akik már e földön sincsenek- megelégedve a szép megjelenítésével. Michelangelo halálos
ágyán sajnálta, hogy akkor kell eltávoznia, mikor művészetében az
első betűket kezdte leírni. Claude Monet dícsösége mezsgyéjén, a
kiállitás előtti napon összes képeit felégette, mert nem volt velük
megelégedve. Ha tudni akarom, hogy mít tehet tudomány és művé-:
szet, akkor ezeket kérdezzem meg.
Akinek csak tudománya vagy művészete van, annak .az élet
minden adomány' dacára is üres. céltalan bolyongás. Musset, minden vallás nélkül élő művészlélek életét alig becsülte néhány
sous-ra. Humboldt Sándor élete alkonyán azt vallja, hogy egész
életében távol járt tőle a boldogság és- sötét gondolatok közt töltötte napjait. Beethoven élete vége felé az örömnek csak egyetlen
napja után áhitozott. Wagner művészete is csak rövid időre feledtette a mesterrel a csüggedést és a kétségbeesést. Sokszor feltört
belőle a panasz: "Soha egy pillanatig sem voltam boldog." Hangosan
tört ki belőle az undor és a borzadás a sivár és a komor élet rniatt,
amelyet szenvedni kénytelen. Életét e1fecséreltnek érezte. Világgyűlölet gyötörte. Minden reményt hiú csalódásnak és hazugságnak
tartott. "Nem hiszek semmiben, csak egy vágyam van: - írja
Lisztnek - aludni, oly mélyen, hogy minden nyomorúság megszűn
jék számomra. Ezt az álmot kellene megszereznem." Ugyan mivé
törpülnek ezek a boldogság kérdésében pl. egy Assziszi Szent Ferenc
mellett, akinek minden tudomány és művészet nélkül művészetté
magasztosult életét minden tudós és művész még ma is megcsodálja!
Ha tudomány és művészet a legjobb, amil a vallás helyébe
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lehet tenni, ebbe a nyomorúságos cserébe okos ember bele nem
mehet.

'"

S még kevésbbé alkalmas kincs, hatalom, vagyon, politika,
művészet, tudomány, élvezet arra, hogy embert jobbá tegyen. Hányan biznak a művészetek átalakító hatásában! Pedig hogy önmaga egyetlen embert is képtelen jobbá tenni, azt azoktól kell hallani, akik legközelebb voltak a forráshoz, és kénytelenek az ellenkezőjét mondani.
"Szólni akarok - mondja Jörgensen János svéd író - egy
estéről, amelyben három évvel előbb volt részem. Kávéházban
ültem, olyan emberek társaságában, akikre müvészetük miatt fel
szoktunk tekinteni. S mikor a bor kinyitotta lelküket, s beléjük
pillanthattam, beláttam a művészi reliefekkel díszített bronzajtók
mögé. Tarka ikonosztázisuk megnyílott és a szentélyük sötétségében nem láttam mást, mint aranyborjút, dicsőségszomjat és kicsapongást." Ez a művészet annyira magasztalt átalakító hatása magán
a művészen. S a műélvező sem lesz hatása alatt angyal. Maradjunk
meg tehát IX. Károly francia király gondolatánál: Perenne solum!
Csak örökkélartó jót kívánok. Arra pedig csak a vallás tanit.
PUNKÖSD UTAN ID. VASABHAP

A mai liturgia szentleckéjében és evangéliumában az élet két
nagyellentétére irányítja figyelmünket, amelyeket röviden e néhány szóval lehet kifejezni: az ördög körüljár, hogyelnyeljen,
Krisztus körüljár, hogy megváltson.
Lecke Szent Péter apostol l. lev. 5. r. 6-11. v. Atyámfiai!
6. Alázzátok meg tehát magatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy
felmagasztaljon titeket a látogatásnak idején. 7. Minden aggodalmalokat őreá bízván, mert neki gondja van rátok. 8. Józanok legyetek

és vigyázzatok, mert a ti ellenségtek, az ördög, mínt ordító oroszlán körüljár, keresvén, akit elnyeljen. 9. erős hittel álljatok ellen
neki, tudván, hogy ugyanaz a szenvedés vár a testvéreítekre, kik
e világon vannak. 10. A minden kegyelem Istene pedig. aki az O
örök dicsöségére hívott meg minket Jézus Krisztus által, maga fog
minket, miután kissé már szenvedtünk, tökéletesíteni, megerősíteni
és megszilárditani. 1 t. Oneki legyen dicsöség és uralom míndörökkön-örökké. Amen.
Az ördög körfllJár •••

Akadhat a mai szentleckének olyan olvasója, aki az apostol
inteimét éppen úgy a merészen csapongó képzelet szüleményének
tartja, mint a meséket és a legendákat, amelyekben az ördögnek
olyan nagy szerep jut. Valamikor hittek benne az emberek, de ma
már túl vagyunk azon, hogy efféle gondolatok és hiedelmek zavar-
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ják álmainkat. Pedig mégis teljes valóság az, hogy az ördög közöttünk jár. Az ördögtől való megszállás szomorú valóság és ma sem
lehetünk tőle biztonságban.

*

Az ördög körüljár. " de láthatatlanul, mert ravasz és a külső
forma míatt a biztos eredményt nem kockáztatja. Ha kurta szarv-

val, lólábakkal, csúf karmokkal, <lenevérszárnyakkal jelennék meg,
mindenki könnyen fölismerné és nem volna bátorsága addig várni,
mig hozzá egész közel jut és hideg denevérszárnyaival végigsimítja
arcát, hanem ·elmenekülne előle. Azért jár köztünk láthatatlanul.
Arra sem kell őt kioktatní, hogy mit vegyen birtokba. Ha az ellenség bejut valamely városba, először a telefonközpontot foglalja el
s elvágja egymástól a hivatalokat, s ő rendelkezik a csendőrséggel,
a rendőrség ge l, az adóhivatallal, a főkapitánnyal, a polgármesterrel. A gonoszlélek is egy rossz gondolat, egy rossz vágy vagy indulat formájában a lélek mélyén telepszik meg, és a lábak oda. mennek, ahová ő diktálja, a kezek odanyúlnak lés azt irnak,amit
. ő parancsol nekik, a szemek azt látják, amire engedélyt és parancsot kapnak, a fülek azt hallgatják, amit ő tart szépnek. Sőt neki
sokszor nem is kell cselekednie, mert működnek helyette azok,
akik hozzá szegődtek.
Keresvén, akit elnyeljen . " Ki ne látott volna gyermeket és
felnőttet, amint dühösségében toporzékol, mert valami nem akarata szerint történik! Ezt a dühös ördög kerítette hatalmába. Az
ördög szól belőlük; az rázza öklűket. az forgatja vérben 'szemeiket,
az torzítja habosra átkozódó ajkukat és kínozza őket, akárcsak az
evangéliumi megszállottakat. Ezek a kínzó ördög hívei. Ha valamelyik gyermeknek az édesanyja azt parancsolja. hogy hozzon
neki egy pohár vizet és az a lustaság és tunyaság hangján megszólal: "Nem teszem, mert- én most olvasni vagy játszani akarok",
- a szeretetnek, a szolgálatkészségnek vagy az ördögnek a szava
szól-e belőle? Ha tisztátalan dolgokat beszélnek azok, akik az ördög szolgálatában állanak és amint mondani szekták, az ördög eimborái: nem az ördög beszél, szól-e azokból is?
Sőt a néma ördög is. itt jár köztünk: láthatatlanul: nem 'is
egye<lül, hanem egész ördögkaraván kíséretében. Aki tiszteletlen
vádakat és megszólásokat hallatlanba vesz a meg támadott szemé-o
lyek védelme nélkül, mint gyáva a néma ördög munkáját folytatja.
A tévedés visszevonása, a sértés jóvátétele az emberi szeretet
munkája. Ahol ez nem történik, ott a tehetetlenség ördöge lép
közbe és szorítja össze az illető ajkát, hogy ne mondhassa el a
szükséges szót. A vigadók közt vigadní, a szomorúval szomorkodni emberi dolog. Ahol nem így történik, ott szintén az ördög
dolgozik. Mikor a társaságban míndenki örül, nem láttál-e valakit,
aki mogorván, szótlanul ül, mert aznap ballábbal kelt fel. S nem
fordul-e elő, hogy valami szomorú eset miatt mindenki ünnepélyes
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csendben van, s egynek mindig a nevetés ellen kell küzdenie?
Nem az istentelenség ördöge némítja-e meg azt, akinek imádságos
szó nem hagyja el ajkát, amikor a szentmisén körülötte mindenki
imádkozik és énekel? Midőn az egész környezet Istennek hódol, az
az emberi dolog, hogy senki se maradjon néma. Aki nem ezt teszi,
- annak. az ördög szorítja össze ajkát. Aki reggel nem imádkozik.,
estr Inem imádkozik, délben felkel 'az asztaltól a nél'küiV, hogy
Istenre gondolna, aki nehéz munkájához fogva egy szóval sem
köszönti az Urat: az az istentelen néma ördög szolgája. Aki a gyónásban nagy bűnét elhallgatja, aki vallástalan beszédre, a hit ellen
kigondolt mindenféle ostoba és ezerszer megcáfolt ellenvetésre'
egy szót sem mer válaszolni: szintén az istentelenség néma ördögének rabszolgája. Ezeket az ordító oroszlán már megfogta.

Vigyázzatok! A gonoszlélek legnagyobb veszedelme az, hogy
titokban jár. Plus periculi est in instdiatot e occullo, quam in noste
manilesto - mondja Nagy Szent Leó pápa (sermo 9 de Quadrag.).
Több veszélyt rejt magában a. titkos cselekvő, mint a nyílt ellenség. A vele szemben követendő eljárás szabályát az Udvözítőadja
elénk. "Vigyázzatok és imádkozzatok." Tehát az imádságon kívül
résen kell lenni. Minél kevésbbé gondolunk kísértésre és minél
nagyobb biztonságban tudjuk magunkat, annál jobban kell
vigyázni. A vadász is szép időben megy zsákmányra, mert akkor
a nyúl a napon fickándozik és eszébe sem jut, hogy vigyázni kell.
Teljesen megfeledkezik az ellenségről, aki egyszer csak lepuffantja. Ha ellenben ködös idő van, óvatosan előbújik és két lábára
támaszkodva aggódik és figyel. Ha bármilyen neszt hall, a hangtól óvatosan távolodik és megmenekül.
Evangélium Szent Lukács 15. r. l-to. v. Azon időben 1. kö-zeledének Jézushoz a. vámosok és bűnösök, hogy hallgassák őt. 2.
Es zúgolódának a farizeusok és írástudók, mondván, hogy ez a bű
nösökkel lársalog és velük eszik. 3. Mondá tehá l nekik e példabeszédet, szólván: 4. Kicsoda közületek az az ember, kinek ha száz
juha vagyon, és elveszít egyet azok közül, ott nem hagyja a kilencvenkilencel a pusztában, és nem megyen az elveszett után, mígnem megtalálja azt? 5. ts mídön megtalálja. örömmel veszt vállára,
6. és hazamenvén összehívja barátait és szomszédait, mondván nekik: Orven<ljelek velem, mert megtaláltam az én juhomat, mely el·
veszett vala. 7-. Mondom nektek, hogy oly né\gy öröm lészen mennyben egy megtérő bűnösön, mit kilencvenkilenc igazon, kiknek nincs
szükségük bünbánalra. 8. Vagy ha valamely asszonynak tíz drachmája lévén, -elveszt egy drachmát, nem gyuj l-e világot, nem söpri-e
ki házát, és nem keresi-e szorgalmasan, mígnem megtalálja? 9. Es
mikor meglalálja, nemde egybehívja barátnőit és szomszédaít, mondván: Orvendjetek velem. rnerr megla.lállam a drachmál, melyel elvesztetjem. 10. Mondom nektek, hasonló öröm leszen az Isten angyalai közt egy megtérö bűnösön.
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KrIsztus k8rfl1lár ••.

Nemcsak az Úr jár eltévelyedett bárányai, a bűnös lelkek
után, hanem mindegyik mellé kirendelt egy-egy őrzőangyalt. Sőt
végtelen szeretete még ebben sem merült ki, hanem ezerféle módon iparkodik őket a gonosz hatalmából kiszakítani. .
A, megtalált klDes

Münchenben a sok művész között mindíg akadnak olyanok,
akik nyaranta egyídőre szinte nyomtalanul eltűnnek megszekott
környezetükbőI. Aki az Alpesek vidékét járja, 'tudja, hogy hová
mennek ezek a művészek, mert többször találkozik velük, amint
az elhagyott falvakat felkutatják, düledező templomaikat tanulmányozzák, a szurtos padlásnak minden rejtekét kivizsgálják. S nagy
az örömük, ha valamelyik sarokban, egy-egy düledező fal mögött
valami olyan nagyértékű, nemes, melegszívű régi festményt fedeznek fel, amilyent ma már nemigen tudnak késaiteni. Akiben mű
vészi érzék nincs, csodálkozik háládatlan munkájukon, nem győzi
kifogyhátatlan türelmüket bámulni; őket azonban hajtja a művé
szet szeretete, megbecsülése és fáradságot, költséget, idővesztesé
get nem sajnálnak, csak egy értéket meg tudjanak menteni!
Aki a mai evangéliumot elolvassa és nélkülözi a kilogrammal-rőffel nem mérhető értékek ismeretét, megakad a pásztor örömén, aki egy bárányának annyira örülj megfoghatatlan az asszony
vidámsága, aki boldog, mert garasát megtalálta. Aki azonban tudja,
hogy az eltévedt bárány és az elveszett garas a bűnös, és tudja, hogy
halhatatlan lelkének örök boldogsága vagy boldogtalansága attól
függ, hogy valaki utána járt-e vagy nem: az másképen beszél.
S másképen beszél főként az Üdvözítő, aki vérét ontotta a bűnösért.
A bűnösök megmentését áhító evangéliumi szellem' léptette
életbe a világ legnagyobb városában a bűnösmentő körmenetet.
Megható látvány lehet. mikor a ködös London utcáin éjfélkor felcsendül a katonazene és az utcákon a legrégibb egyházi
énekek melódiája hömpölyög végig. A zenekar után egy páratlanul előkelő társaság csendben imádkozva lépdel, élén a walesi
hercegnével. A processziót néhány üres omnibusz zárja be. Jobbrólbalról lelkészek, patronesszek és rendőrök sürögnek-forognak,hogy
az épp akkor előbújó szegény bűnös leányokat - akik a szép zene
hallatára és a megindító processzió láttára meghőkölve és sokszor
könnyezve állanak a járdán - rávegyék arra, hogy a bűnös élet·
tel szakítva, magukat jóakaróik kezére bízzák és velük azonnal a
rendelkezésre álló üres omnibuszokra szálljanak, hogy új életet
kezdjenek.
A menet egyenesen, az előre elkészített, fényesen kivilágított
terembe vonul, ahol örömmel köszöntik a bűn pusztaságából megkerült eltévelyedetteket. - Díszesen terített asztalok meleg teával
és rnindgnféle üdítő étellel kedveskednek nekik. Étkezés alatt a

233

zenekar szebbnél-szebb darabokat ad elő, a Leányok a meleg italtól és a jó ételtől megerősítve, jóakaróik pártfogásában megnyugodva, csillogó szemmel követik patronesszüket új otthonukba.
hol fürdővel és tetőtől-talpig új fehérneművel és ruhával várják
őket. Azután a magábaszállásra időt és alapos pihenőt adnak
nekik. Pihenés után mindenkit saját tehetsége szerint továbbképzésben részesítenek. Londonban sok olyan nőről tudnak, akik egy
ilyen éjféli processziótól megmentve, nemcsak maguk maradtak
meg a jó úton, hanem .mésoknak is megmentőivé lettek.
PVNKÖSD UTAN IV. VASABNAP
Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt lev. 8. r. 18-23. v.
Atyámfiai! 18. Azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem mérhetők össze a jövendő dicsőséggel, amely meg fog nyilvánulni rajtunk. 19. Mert a teremtett világ sóvárog az Isten fiainak kinyilvánítása után. 20. Hiszen a teremtett világ alávettetett a hiábavalóságnak; nem önként, hanem attól. aki alávetette a reménység nyujtáséval. 21. mert a teremtett világ is felszabadul majd a romlottság
szolgaságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára. 22. Tudjuk
ugyanis, hogy minden teremtmény együttesen sóhajtozik és vajúdik mind idáig. 23. Sőt nemcsak azok, hanem mi is, kik magunkbarn hordjuk a lélek zsengéit; mi magunk is sóhajtozunk bensőnk
ben és várjuk az Isten fiaivá való fogadást, testünknek a megvéltását.

Szol ga.ágból

.z~adaágba

Washington és FrankJin a maguk idejében néhány ezer ember szabadságáért küzdöttek, és azt a küzdelmet megérezte egész
Európa. Mikor Krüger, a búrok hőse, 30 évvel előbb megkezdette
szabadságharcát, csak 5,000.000 ember sorsa függött tőle, és mégis
erről a váLlalkozásról beszélt az egész művelt emberiség. Zaghul
basa, Egyiptom vezére, 13 millió ember szabadságáért bontottzászlót, és. ez a vállalkozás megérzett Párisban és Londonban egyaránt.
Mikor pedig Ghandi, a "vértanúk vezére" fellépésével 320 millió
embert mozgósított India felszabadításáért, fellépése a brit birodalom 423,000.522 emberének nem voLt közörnbös. A köleskásától
a legérzékenyebb értékpapírig minden árucikken éreztette hatását s az egész világ történelme szempontjából nagy reményt fűz
tek hozzá... S mi mindez Oa legfőbb szabadsághős. az úr Jézus
törekvése mellett, amelyben nem arról van szó, hogy néhány százezer emberrel több legyen egyik vagy másik területen, hanem minél több lélek jusson át valóban a romlás szolgaságából az Isten
Iíaínak szabadságába. Ezt a lépést az apostol szavai szerint megérezte a lélektelen teremtmény is, mert az Isten-fiakéhoz van kötve
'az ő sorsa is. De méginkább megérezte a történelem folyamán az
ember, akiért elsősorban szállott le hozzánk Istennek egy Fia. Sőt
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a munka az egész történelem folyamán szünet nélkül folytatódik
a papság révén.
A földön élő 2000 millió ember számára kellenek papok, akik
elsősorban a szentséqeket 'kiszolgáltassák s azonkívül megfelelő
képzettséggel tudnak beleszólni. és belenyúlni a munkás-, hivatalnok-, kisbírtokos-, hivatalnoknő-, tanítónő-, nevelönö- és cselédkérdésekbe. Papok, akik szakszerúen tudják irányítani a katolíkus
gondolkodást és gyakorlati állásfoglalást a politika, a gazdasági
élet, a: sajtó problémáiban.
. .
A nagy aratáshoz képest viszont a munkások száma nagyon
kevés. Az egész világ 312.000 kato1ikus papjából 200.000-et Európa
köt le. Belgiumban 1030. Németországban 1192, Franciaországban
1026. Angliában 771, Hollandiában 500, Spanyolországban 1420,
Lengyelországban 1500, Magyarországon 1300 hivő mellett 1-1
pap működik. Egész Ausztráliára csak 1413, az 1000 millió pogány
számára csak 10.000 pap jut. Egesz Középamerikában átlag 10.000,
Quatamalában 28.000, Brazíliában 12.000 hívőt gondoz egy-egy pap..
Egyetlen misszionáríustó] Afrikában 108.000 pogány, Japánban 880
kat. és 220.000 pogány, Kínában 800 kat. és 180.000 pogány, Indiában 860 kat. és 100.000 pogány várja üdvösséget.'
Mínden teremtmény sóhajtozik az úr munkásai után, hogy
mindenütt elég legyen belőlük, s közvetítsék az Úr szavait, és munkál ják a lelkekben az üdvösség megvalósulását, mozdítsák elő
bennük az Isten fiaivá való fogadást. Együttesen sóhajtoznak a·
teremtmények, mert addig nem újul meg a föld színe, amíg Krisztus üdvözítő kegyelme mínden heLyen egyformán nem árad ki az
emberekre.

o'

Evangélium Szent Lukács 5. r. 1-11. v.Az időben, 1. rnídőn
a sereg Jézushoz tódult. hogy az Isten igéjét hallgassa, és ö a Genezáret tava. mellett áll vala; 2. láta a tó szélén két hajót állani,
míg a halászok kiszállottak, és mossák vala hálóikat. 3. Bemenvén
tehát egyik hajóba, mely Simoné volt. kéré öt, hogy vigye egy
kissé beljebb a parttól; és leülvén, tanítá a hajócskából a sereget.
4. Amint pedig megszűnt szólaní, mondá Simonnak: Evezz a
mélyre és vessétek ki hálóitokat a halfogásra.. 5. Felelvén ,Simon,
mondá neki: Mester! egész éjtszaka fáradozván, semmit sem fogtunk; de a te szavadra kivetem a. hálót. 6. Es míutén ezt megtelte, a halaknak oly bő sokaságát rekeszték be, hogy szakadoz
vala hálójuk. '1. Intének tehát társaiknak a másik hajóban, hogy
jöjjenek segítségükre. Es menének és megtölték mind a két hajócskát. úgy, hogy csaknem elmerültenek. 8. Látván ezt Simon Péter,
Jézus térdeihez borula, mondván: Menj ki tölem, mert bűnös ember vagyok, Uram I 9. Mivelhogy félelem fogla. el ől és mindazokat. kik vele voltak, a haICog;\s míatt, melyet csináltak vala; 10.
ha.sonlóképen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait. kik Simon tá~
sai valának. Es mondá Jézus Simonnak: Ne félj, ezentúl már eml

Az adatok a világháború elötti

időből

valók.
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bereket fogsz. ll. S kivonván hajóikat a szárazra,
mindenüket, követék öt.
A föld sóJa, -

és

elhagyván

a :vUág világossága

Mikor az úr Jézus a jó pásztorban önmagát mintaképül állítja,
a Genezáret tavánál halászó apostolokat emberek halászaivá
teszi, amikor a nagy aratás kevés munkásairól szól, vagy az evangéliumban a föld sójáról és a világ világosságáról beszél: az Isten
országának nélkülözhetetlen munkásai ..felé tereli figyelmünket.
Az Isten országának pásztora, halásza. aratója, sója és világossága
pedig az apostoli lelkületű pap, az Istentől' rendelt kalauz, aki
természetfeletti megbizatásokkal vezeti az embereket az örök boldogság felé. Amint láttuk, nagy a tenger, amely halászokra vár,
nagy az aratás, ahová munkások kellenek, nagy a föld, amelynek
sóra és a viLág, amelynek világosságra van szüksége.
Egy francia szabadkőműves a templom ajtaján irást vesz
észre. A nagybetűs figyelmeztetés igy kezdődik: "Neveljetek papokat az Egyhéznakl" Ez észrevétel után diadallal irja az ujságban:
..Ujjongva olvastam az örömhírt, amelyet egy templomi hirdetésben találtam, hogy a szemináriumok elnéptelenednek! Biztos és
békés győzelemről álmodozom, mert az ész végre felvilágosítja a
hivőket és hivatások híján véget ér 'az Egyház, elmúlik a vallás!
A nevelés, egyedül a nevelés valósíthatja meg e csodát...
A nevelés teheti meg az ellenkezőjét is, Tehát az eredmény,
hogy a szemináriumok újból népesek legyenek, elsősorban a családi nevelésé. Benépesülnek a szemináriumok, ha a szülők etég
okosak és a gyermekek pályaválasztásánál nemcsak azt a szempontot teszik mérlegre, hogy mennyi a jövedelem, a munka és a tömeg helyesIése, hanem az örök jutalom és Isten országának ügye
is figyelembe vétetik. Ha a szülök vallás! élete és az Isten ügyéért való buzgósága magával ragadja a többtagú családnak egy-egy
gyermekét. Mert a papságnak mindíg legnagyobb ellensége volt a
nehézségektől
félő,
felszínes gondolkozás.
az eszménytelenség, s minél több van abból valamely korban. annál kevesebb a
papi hivatás és annál inkább van szükség a családi élet nevelésére,
a papi hivatás felkeltésére.
Legyen tehát toborzás a szent evangélium és annak nyomán
minden nemes elhatérezés. amely a szülök lelkében életre kel; s
minden lelkes szó, amelyet meggyőződéses katolikus ember istennek e nagyjelentőségű ügye mellett ejt. Mert Isten ugyan ad képességeket. és ő adja a' papságra való végleges hivatást, de segftség nélkül az első hivatás elsenyved, sőt a környezet ellenkező
befolyása alatt a legszebb hivatás is eJsorvadhat. '"A hivatásom
az, - írja egy ifjú naplójában - hogy pappá legyek. Már ötödikes koromban gondoltam rá, hogy mi legyek, s akkor az volt a
hatáfezetom. hogy katonatiszt leszek. Indítóokom az volt. hogy
mídőn
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nagy szelgálatot tegyek. A történelemben több hadvezért ismertem
meg; ezekhez akartam hasonlítani. A hetedik osztályban azonban
a papságra éreztem hivatást, ami nem az én érdemem. Azzal 'SZE'm-:
ben nekem csak kötelezettségem van', hogy t. i. hozzá mindíg hű
maradjak."
Még az ilyen szép hivatás is elvész, ha nem segítik. Ha a teljes kibontakozás valamely lelkes támogató személye, elsősorban
természetesen a szülők révén közvetített kegyelem egy-egy gugarának hatása alatt meg nem történhetik. Viszont .hány egyszerű
pap vagy éppen nagy jelentőségű vezér köszöni hivatását egy-egy
jókor jött biztató szónak!
P. Duffo, new-orleánsi hittérítő 1852 egyik napján belépett a
magkereskedésbe, hogy a tavaszi munkálatokra bevásár1ását elvégezze. Az éppen szolgálatban serénykedő 17 éves ír származású
fiatalemberhez fordult, akit az üzletben James neve után mindenki
Jimminek nevezett. Miután nagy kedvességgel kiszolgálta, így szólt
hozzá:
- Fiam, nem akarna maga pap lenni?
- Hogyan gondolhatnék én erre, szólt .Jirnrni, mikor egész
nap itt kell lennem és iskolába járnom lehetetlen.
- De az esték csak rendelkezésére állanak?! Jöjjön el hozzám esténkint, én ve-zetem a tanulás terén.
Ez a fiatalember lett a későbbi baltimorei érsek, a római Egyház kardinálisa 'és amerikai katolikus Egyház bűszkesége: Gibbons.
PUNKÖSD UTAN V. VASABNAP
Lecke Szent Pé/eTapostoJ 1. lev. 3: T. 8-15. v Testvéreim!
8. Legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők. a testvériség szeretői, irgalmasok, szerények, alázatosak; 9. nem viszonozván roszszat rosszal. sem szidalmat szidaTommal, hanem inkább áldást mondván; mert arra vagytok hivatva, hogy az áldást örökségül bírjátok. 10. Mert aki az életet akarja szeretni és jó napokat látni, Iékezze nyelvét a rossztól és ajkai ne szóljanak álnokságot. 11. Fordul ion el a gonosztól és cselekedjék jót; keresse a békét és kövesse azt. 12. Mert az Úr szemei az igazakon és fülei az ő könyörgéseikre hallgatnak; de az úr haragos tekintete a. gonosztevőkön.
13. És ki árthat nektek. ha a jónak buzgó követői lesztek? 14. De
ha. valamit szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. A félelem azoktól ne félemlílsen meg és meg ne háborodjatok. 15. Hanem őrizzétek szentül szívetekben az úr Krisztust.
Egyelértők

és

teslvérlségszeretők

Sokféleképen próbálták megállapítani tudákos emberek, hogy
miben rejlik a kereszténység lényege, s ahányan voltak, annyiféle
eredményre jutottak. Ha mi azt akarjuk tudni, hogy mi a lényege
a tnnltúsnak. amit az úr Jézus hozott nekünk, attól kérdezzük meg.
aki rója szólui legilletékesebb. magától az úr Jézustól. és akike l
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tanításának őreiül választott, Szent Péter és. Szent Pál apostoloktól'. Mindkettő irásban adta az erre vonatkozó feleletet. Az utóbbi
nagyon röviden fejezi ki magát: Egy úr, egy hit, egy keresztség.
Az úr mindenki számára csak egy Udvözitőt küldött, csak egy üdvözülési lehetőséget adott. Mindenki csak egyetlen ajtón, a keresztség révén juthat az Egyházba, ahol az üdvössége biztositva van.
Igy az apostol szerint valamennyien kötelesek attól tartózkodni,
ami az egysé'get megbontaná és elhomályosítaná. Az apostolfejedelem pedig a mai szentleckében beszél. gyönyörű szavakkal az egység munkáMsáróI, biztosításáról. "Legyetek egyetértők és együttérzők!" Mindenki kerülje azt, ami egyetértést bont és együttérzést
lehetetlenné' tesz. Nyelvére vigyázzon, szídalom helyett áldást
mondjon. Es bőségesen legyen irgalmas,. sértést észre ne vegyen, s
az észrevett bántaImat feledje. Nincs olyan nehéz szó, amire nem
az elfelejtés volna a legjobb orvosság. Nincs olyan nézeteltérés,
amelyből egy kis jóakarattal hasznot ne lehetne húzni megbocsátás által. Igen sok jó társadalomjavító eszme halálának a gyökere abban van, hogya személyes torzsalkodás az eszmei téren folytatódik. S a nem együttérző jegyző pehézséget támaszt a számára
ellenszenves plébánosnak; a nem együttérző szomszéd leszavazza
a biró tervét, amellyel a gyermekek.jskolábajáratását szeretné
szorgalmazni.
Csíle és Argentína közt, az Andesek egyik legszebb és legmagasabb pontján, a két állam határvonalán, 4000 ro magasságban
márványlapon gyönyörű Krisztus-szobor vonja magára az utasok
figyeImét. A szobor eredete az, hogy a két állam közt 1909-ben
háború vol'! kitöröben. és mikor már minden előkészület megtörtént, amikor már a hadsereget mozgósították, az utolsó píllanatban valakinek bölcs tanáccsal sikerült elhárítani a nagy veszedelmet. Akkor öntötték a béke teljes .megpecsételésére a két állam
ágyúiból a Krisztus-szobrot. Kölcsönösen megfogadta a két állam,
hogy egymás ellen többé fegyvert nem fognak, a két állam lakói
egymást kölcsönösen testvéreknek tekintik. S ígéretüket a következő szavakban vésték a szobor talapzatára: "Előbb elporladnak e·
hegyek és előbb porrá válnak a sziklák, mint a csileiek és arqentínaiak megszegik a békét, amelyet Krísztus lábainál esküt téve
kötöttek."
Felebarátjával szemben minden embernek ugyanez a békére
való törekvés a kötelessége. Egy atyának vagyunk gy~rmekei s királyunk, urunk, az úr Jézus kötelez bennünket e békére, s a mai
szentleckében az apostol olyan szép szavakkal idézi emlékezetünkbe
. e kötelességet! Utalva egyúttal arra, hogy a béke nyugalma sokkal
többet ér a békétlenség rossz napjainál. Hány ember szenved a
gondolatban, hogy nem állott ellen a harag kitörésének, amikor
még nem volt ügyvédnél, amikor még nem állott ellenségeskedésben szomszédjával, testvéreivel, szüleivel".
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Evangélium Szent Máté 5. r. 20-24. v. Az időben mondá
Jézus az ő tanítványainak: 20. Hogyha nem fogja felülmúlnI igaz- ,
ságtok az írástudókét és a farizeusok ét, be nem mentek a menynyek országába. 21. Hallottátok, hogy mondatott a régieknek: Ne
ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre. 22. Én pedig mondom nektek,
hogy mindaz, aki atyjafiára haragszik. méltó az ítéletre; aki pedig azt mondja atyjaliának: raka! méltó a főtörvényszékre. aki pedig azt mondja: bolondJ méltó a gehenna tüzére. 23. Azért, ha
ajándékodat az oltárra viszed és ott eszedbe jut, hogy atyádfiának van ellened valamije; 24. hagyd ott ajándékodat az oltár elótt
és eredj előbb megbékü1ni atyádfiával és akkor menj és ajánld föl
ajándékodat.

Megboc8átás é8 áldozat

XVI. Lajos francia király szerencsétlen fia, akit a történelem
XVII. Lajosnak nevez, Simon cipész kezébe került, aki áldozatát
testileg és lelkileg megnyomorította. Aljes kegyetIenségé'vel a rábízott királyfi állandó megaláztatásában lelte ördögi kedvét. Éppen
azért neve örök gyalázat marad minden jóérzésű ember szemében.
Egy nap, mikor a szokottnál is jobban kínozta áldozatát, így szólt
hozzá: "Ha te valaha király lennél, mit csinálnál velem?"
- Megbocsátanék - felelt a gyermek könnyeit törülve.
Ha ennek a jelenetnek tanúí lette]; volna az írástudók és a
farizeusok, akik. a mai evangélium szavai szerint az úr Jézust hallgatták, éppen úgy nem értették volna meg a kis főherceg előkelő
lelkületét, amint nem értették meg az úr Jézus által határozott szavakban megadott rövid programmját a keresztény szeretetnek, amelyből az egész kereszténység történetében a hősi szeretet kifogyha-'
tutlan tetteinek sora következett.
A régi törvény ugyanis az volt, hogy: Ne ölj! t. i. ártatlant.
Egyébként pedig szemért szemet, kézért kezet, sebért sebet,
kékért kéket állapítottak meg kiegyenlítésül. Az úr Jézus, aki a
törvényt tökéletesttem jött, más eljárést állapít meg.
Az újszövetségi eszmény más. A jeruzsálemi Ecce Homo-templomban, amelyet Pilátus palotája helyén a zsidóból kereszténnyé
lett Ratisbonne építtetett, az a szép szokás dívik, hogy minden míse
alatt eléneklik az Udvözítönek a kereszten elmondott szavait:
"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!"
A bántalmazóval szemben az igazán előkelő lelkület bűnének bo-.
csánatát kérni. S utána következik a megbocsátás. Mert az Udvözítő tanítása szerint a megbocsátásért megbocsátás jár, hogy aza
megbocsátás, amellyel másck sértését elnézzük, egyedüli mértéke
a megbocsátésnak. amelyben az úr a mi bűneinket' részesíti. "Bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk,
vétőknek" mondjs az úr Jézus szép imádsága. Mikor nagypénteken a spanyol királynak ősi szokás szerint átadják a kegyelemre
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ajánlottak névsorát, a király ezt mondja: "Isten úgy bocsásson
meg nekem, amint én ezeknek megbocsátok."
Az orosz naptár szerint ötvened vasárnapon, a megbocsátás
idején, minden muzsi k elment haragosáhgz és bocsánatát kérte e
szavakkal: "Isten szerétetére való tekintetből bocsáss meg nekem."
Utána megkezdte szigorú bőjt jét, mert a bocsánat többet ér, mint
a bőjt.: Többet ér a legterhésebb szantjágói zarándoklatnál is. "Ha
ellenségednek szívből megbocsátasz, mondja ~egy kegyhely felirata, és vele jót teszesz, többet ér szememben. mintha mezítláb
zárándokolnál San Jago de Campostellába, és minden mérföldnél
órahosszat ostoroztatnéd magad." Többet ér a jeruzsálemi zarándoklatnál.
Aki úgy tud haragudni, és szivére
Úgy ránőtt a gyülöletnek száraz kérge,
Hogy ajakán e szép szavak ki nem jönnek:
Megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek:
Lehet a.nnak temploma bár JeruzsálemI
Imádsága sohasem nyer ily választ: Amep.
(Tompa:

nál,

Feddőzés.)

Az Úr Jézus pedig egyenesen azt mondja, hogy az imádságaz áldozatnál is nagyobb az értéke.

sőt

*

A francia forradalomban Egyházukhoz és királyukhoz hű vendéiek fegyvert fogtak a forradalmárok ellen. Egy győzelmes csapat
csata után egész sereg forradalmi katonát fogott el és zsúfolt be
egy templomba. akiket a győzök már-már le akartak gyilkolni.
mert a forradalmi katonák is sokat kegyellenkedtek feleségeikkel,
gyermekeikkel. és egyáltalában nem kimélték azokat, akik fogságukba estek. Mik or a nép dühe már a legmagasabb fokon volt,
vezére megálll a templomajtóban, amelyen keresztül a foglyokat
vérpadra akarták hurcolni, és kitárt karokkal a Miatyánkot kezdte
imádkozni. A tömeg vele együtt mondta az írnádságot: "Es bocsásd
meg a mi vétkeinket, miképcn mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek ..... A forradalmi katonák élete meg volt mentve. s ezzel
Isten országában nagvobb dolog történt, mintha az összes foglyok
lemészárlásával egyszersmíndenkorra véget lehetett volna vetni
nlinden forradalom nak és társadalmi zavarnak.
PUNKÖSD UTAN VI. VAsARNAP
L e ck e Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt lev. 6. r. 3-//. v.

Testvérek! 3. Nem tudjátok-e. hogy mind, akik megkeresztelkedtünk
Krisvtus Jézusba, az ő h:>!dlóba keresztelkedtünk meg. 4. Eltemettellünk tehát vele együtt il halálba il keresztség állal. hogy amint
az A ya dicsösége Ieltémasztotta Krisztust a vhalottaiból, éppúgy rní
is. éljünk új életet, 5. Ha ugyanis egybenőnünk vele a halálnak ha-
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sonlatosságában, úgy majd a feltámadáséban is. 6. Tudjuk azt, hog \
a mi régi ernbejünk azért feszittetett meg vele együtt, hogy a bűn
teste lerontessék s ne szolgáljunk többé a bűnnek. 7. Mert aki
meghalt, az felszabadult a bún alól. 8. Ha tehát meghaltunk Krisvtussal, his!j:ük, hogY Krisztussal együtt élni is fogunk, 9. mert tud
iuk, hogy Krtsztus iniután feltámadt halottaiból, már nem hal meg
s a halál többé nem uralkodik rajta. 10. Mert halála egyszer ~
mlndenkiért való halál volt a bűnnek: az élete azonban élet i\7
Istennek, ll. Ekként ti is úgy tekintsétek magatokat, hogy meghal~dtok a bűnnek.
de éltek az Istennek Krísztus Jézusban, il mi
Urunkban.
Kriszlusban meghalni és Vele örökké éini

víikor az ernber a keresztség szentségében újra szüle lik és
megszentelődik, <1 katolikus Egyház tanítása szerint Jézus Krísztus
érdemeiből egészen új teremlmény lesz. A régi ember, akár egy
napos, akár 40 éve..~, egészen meghalt. Nem áll a büntetés Ienyegeté

hatalma alatt, mert "semmi kárhoztatásuk sincs azoknak, akik
Krisz tus Jézusban vannak" (Szent Pál róm. 8, 1.). Tehát aki megkeresztelkedett, az a mk megváltásunkért meghalt úr Jézussal együt t
meghalt a büntetésnek és a halottaiból dicsőségesen feltámadt úr
Jézussal egy ült új életre kelt. A bűnnel sujtott természet életvonalából a kegyelmi élet körébe került.
De az is bizonyos a katolíkus Egyház tanításából. hogy a
kere~ztség a büntetésre-méltóság eltörlésével együtt nem törli pl
egyútt al a bűnre való hajlandóságot. A kevélység, fösvénység, hd,
1 ag. írigység, bujaság, torkosság és. a jóra való restség mint bűn
gvökerek megmaradnak, hogy az ellenük folytatott harcban az ember hüsége próbára tétessék, és a megkeresztelt a rosszra való h aitendesúg legyőzése által mintegy részese lehessen al Udvöztt-.
szenvedéseínek. S Í'gy bár a keresztségben meghallunk él bűnnek é,·
a büntetésnek, mégis állandóan a bűnökért meghalt Udvözítö hasonlatosságában kell maradnunk. Ahol ez a kötelesség figyelmen
kivül marad, és a bűnre való hajlandóság szabadscíglevclet kap
ott a látszólagos szabadság dacára is rabszolgeség, majd halál következik be. Először a lélek halála, de nagyon sokszor a test halálu
is. Ennek elkerülése céljából kell minden pillanatban meghalni il.
bűnnek.
.
"Párizsi jelentés szerint -- mondja egy ujsághir - csütörtökön este a montparneeseí Le Dome-kávéházban egy jólöltözött fiata!ember foglalt helyet. Állása és foglalkozása már nem volt. Mint eg~
igazi tékozló fiú kikérte ráeső örökségét és abból élt a mai napig.
amikor már semmi pénze nem voll és egyik barátjának beJ!lelltette öngyilkossági széndékát. Az nem vette komolyan akijelentésl
hanem magával hívta vacsorázni. Utána elváltak egymástól- és ,)
fiatalember azl rnondta. hogy' még megiszik egy leát a Le Domekávéházban. Leült a terraszon, Ipát rendelt. Teázás közben elolva16 \\ alt er

Nop,,,go,ok
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sott egy magyar ujságot, a-zsebéből előkotorászott egy szelet papírt
és ezt írta rá: Ne chetctiez pas Je matil, excusez moi! (Ne keressék az okot. Bocsánatot kérek!) Azután kabátja alá nyúlva elsütötte
revolverét, az asztalra hajoIt. Rendőrök a kórházba szállították. de
útközben meghalt:'
A modern társadalomnak hány í1yen szerencsétlen eltévelyedettje jut eszünkbe a mai szeritlecke olvasésakor. akik a szent keresztség által valamikor a bűn halálába temetkeztek, de későbben
a bűnök számára újraéledtek, a rossz hajlandóság ellen küzdeni
megszüntek, és kisebbről-nagyobbra jutva életirányt vesztettek.
Ha sorsuk mindenkiben nagy részvétet kelt, rettegést is keltsen.
Rettentsen el midenkit kezdetétől, a bűnös hajlandóságnak való
cnqedéstől.

Evangélium Szent Márk 8. r. 1-9. v. 1. Az időben, midőn
nagy sereg volt együtt Jézussal és nem volt mit enniök, magához
hiván tanítványait, mondá nekik: 2. Szánom a sereget. mert immáron három napja tartanak velem és nincs mit enniök: 3. és ha étlen bocsátom haza öket, ellankadnak az úton, mert némelyek közülök meszszünnen jöttek...... Felelék neki az ő .tanllványai: Honnan
elégíthetné' ki az ember ezeket kenyérrel itt a pusztában? 5. Es'
kérdé öket: Hány kenyeretek vagyon? Azok pedig mondák: Hét.
6. Erre parancsolá a seregnek, hogy telepedjék le a földre. És vévén a hét kenyeret, hálát adván, megszegé és tanítványainak adá.
hogy eléjök tegyék; és a sereg elé tevék. 7. Egy kevés halacskajuk is vala: azokat is megáldá és eléjük téteté. 8. ~s evének és
jóllakának. És a megmaradt hulladékból hét kosárral szedének rel.
9.; Valának pedig, akik ettenek, mintegy négyezren. Es elbocsátá
ok ct.

A mindeDDapi kenyér

Amikor a fönti evangélium felolvasásra kerül, a mezők vagy
még teljes pompában mutatják a gabonetermést vagy kepékbe rakottan már készen áll a hazavitelre, csépIés re és a megórlésre.
Akármilyen formában találom. egyformán alkalmas a vele összefüggő gondolatokra eszmélni a mai evangélium nyomán .

...
Először-'is arra gondolok, hogy a Miatyánk legsürgetőbb kérésének tárgya, a mindennapi eledel, milyen változatos formában áll
az emberek rendelkezésére. Amikor a mindennapi kenyérért imádkozunk, magunk előtt látva a hatalmas búza-, árpa- és rozsföldeket,
nem is gon.dolunk más népek másféle kenyerére, ami szintén az
Úr adománya. A legrégibb embernek a jobbfajta gyökér, vad gyürnölcs és a különféle állatok húsa mellett a leggyakoribb mindennapi kenyere a banán és a kenyérfa termése volt.
Az elsőnek édes gyümölcse a trópusi Ázsiában olyan bőven
terern. ho~y öt mázsa krumplit termő földön rövid három hónap alatt
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minden gondozás nélkül 200 mázsa banán érik. Egy ember búzaszükségletét kitermő föld banánnal beültetve 25 embert eltarthat
Az eszkimó leginkább fókával, a lapp hallal és rénszarvashússal. az ázsiai kirgizek erjedt tejjel (kumisz) táplálkoznak.
Észak-Afrika kenyéradó növénye a datolya-pálma. Kísézsia
Perzsia. Kína, Japán lakói közűl igen soknak a gesztenyefa ad kenyeret. Korzikán 20 gesztenyefa és pár kecske eltart egy családot.
A Földközi-tenger környékén amogyorótölgy makkját. a mandulafenyó magvát és a szentjánoskenyérfa gyümölcsét használják.
Amerika trópusi vidékeinek legfontosabb kultúrnövénye, amely gondozatlanul adja termését. abatata. Atlag 2-6 kg-nyita megvastagodott gyökérgumóiból lisztet őrölnek, de úgy is fogyas7tják, mint il
burgonyát, ami a tót népnek éppen olyan mindennapi eledele, mir«
a szegényebb olasznak a polenta vagy az oláhnak a puliszka. Mindkettő kukoricából készül. Afrika egyes vidékein a nálunk seprőké
szítésre használt cirokot duna nevű terméséért művrlik. Ez is
mindennapi kenyér.
Igen gyakori kenyérenvag továbbá az árpa. Megbirkózik a
sarki tájak zordságéval. ~ legmagasabb hegyvidékek klimájávaI.
Svájcban 2200. a Himalájában 4000 m magasságban megél. Nálunk
sörfőzesre és sertéshízlalásra használják. de északon lisztjéből kenyeret sütnek. Mellette igen sok ember táplálkoZik búza- ps rozskenyérrel rs, de- mindhárom együtt scm ad annyi embernek kenyeret. mint a rizs. A statisztikusok szerím az emberiség fele rizzse!
él. A hindunak. kinainak. japánnak mindennapi eledele. s ami é'
trópusok alatt elhasznált mennyiséget jelenti. a .k envér e mellett
számba sem jöhet. '.
Mindennapi kenyerünket adu mey uekűnk ma. Az Olajfák
hegyének azon a részén, ehonnan a' hagyomány szerint az úr CI
mennyekbe ment, s már Szent Ilona csaszámé templomot emelt:
1869 óta a Pater Noster templom áll. Ösi hagyomány szerint az úr
Jézus azon CI helyen tanitolta meg apostolait az egyetlen imádságra. Ennek emlékéül a bejárat előtt készült négyszögű csarnok
32 fülkéjében zománcozott táblán 32 nyelven - 1888. július 23. óta
magyarul is - a kereszténység közös imádsága. a Miatyánk 01vasható. 2 fil magas. l m széles táblákra 32-szer van felírva e gyönyörű Imádsúgnek
manapság legsürgetöbb negvedik kérésé is:
"Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!"
Ezt a hat szót kellene nepjainkl an reJÍloi millió és mi1~ió
táblára. sőt szívekbe. Hadd emlékeznéuek Illeg az ernberek arról,
hogy a kenyeret az Úr adja. Adja, nem dZ evangéliumban leírt
csodás módon, de szaporítja a természetbe ojtott törvények révén.
Mert bizony a legmo.dernebb gazdasági gépek dacára sincs kenyér.
ha a mennyei Atya nem gondoskodik arról' a sok Ieltételről, melyektől a jó termés Iügg,
S amint megfeledkeznek a kérésről. <IZ ért e 1l101H.lOlt hála sem
16°
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jut eszükbe. Siralmas, hogy hova jutottunk ebben a tekintetben!
A görögök és rómaiak vendégség, alkalmával sem hagyták el, ~ Jibációt, az italáldozatot. A mindennapí kenyeret a Iegrnűveletlenebb
nép is megköszöni valami szertartással. A kínaiak a rizs t az oltárra teszik, az istenség rendelkezésére bocsátják és közben imádságot mondanak. A néger nem nyúl addig a datolyapálmához. amíg
belőle az isteneknek nem áldozott. A Iappók tapsolva kiáltjdk:
Isten dicsértessék az ételekért. A bráminok szénnel égetik homlokukat és közben Isten nevét kiáltják. A madagaszkári ak az asztaltól felkelvén rnély en meghajtják magokat s szellemeiket köszöntik
Sok indián törzsnél az a szokás, hogy az étel egyik felét tűzbe
dobva kérik a többi élvezésére az istenség kegy ét.
Egy angol kapitány vendégü! hívta hajójára az indián törzsfőnököt egész kiséretével együtt. Minden pompásan el volt készítve
Ezüstserlegek voltak a vendégek elölt. aminőket azok még soha
nem láttak. Drága tányérok várták a legválogatottabb ételeket. A
házigazda már letelepítette vendégeit, barátaival már enni kezdett
de a bennszülöttek zavarodottan tekintettek egymásn és nem nyúltak az ételekhez. A kapitány ijedten fordult a jelenlévő nussztonáriushoz. hogy a kellemetlen helyzet okát megtudja. "Talán nincs
ízlésük szerint az étel - kérdezte -. vagy valami hiányzik '(
,.Jgen, felelt~ a, kérdezett a .IE:glonlmabb dolog hiányzik
A vörös emberek nem nyúlnak addig az ételhez a;níg imádságukal el nem mondották."
Eddig jutottunk a n)i nagy kul.úránkkal. Pog:myok is újkeresztény indiánok ránk pirítanak az ima végzese miatt, mert a mi
vendégeskedéseinkben kevés kivételtel az ima ugyancsak ismeretlen fogalom. Az emberek idegei nem l)írjdk azt á. néhány pillanatnvi csendet. amibe az ima elmondása kerül. I-h véllaki etiketthibát
követ el, napokig emlegetik. s d !egfcnto~abb etiketthibára nem
ügyelnek. Ha valaki a rekonesszansz-vlzilet elrnulasz tja. nern számíthat több meghivásra, de az Ur Istennek jótétemén y ét megköszönni nem tartják szükségesnek S még veudégesk edésen kívül is
hány családnál ismeretlen az ima'
In rnensa resideres et fercula non benedicens:
sedet ibi quasi sus et surgit. ut alter asellus.'
PUNKÖSD UTAN VII. VASABNAP
Lecke Szetü Pál apostolnak a rómaiakhoz írt lev. ro f. 19--23. v. Testvéreim! 19. Emberi módon lei~zem ki magam testetek gyar-

lósága rnistt Amint ugyanis étadtátok tagjaitokat a tisztátalanság
és 11 gonoszscig szolgálatába a gon037.ságril., úgy adjátok most az
iga~5ág
szolgálatába cl megszeutelödés végett. ::W. \-lert élmig il
, Aki asz te li áldás nélkül ül az asztulto >.
mint a malac: \'5 úgy k el föl onnét, mint él ("5)("5i.

ill

úgy ül ott,

bűn

szolgái voltatok, szabadok voltatok ugyan az igazsággal
szemben. 21. De micsoda gyümölcsét kaptátok akkor? Most szégyenkeztek miattuk, mert halál a végük. 22. Mosj azonban, míután felszabadultatok a bűn alól, s Istennek szolgái lettetek: megvan a gyümölcsötök a megszentelödésre, aminek a vége az örök
élet. 23. Mert a bűn zsoldja a halál: az Istennek a kegyelme azonban az örök éjet Krisztus Jézusban, a mí Urunkban.

Libertate perlit. -

Szabadságtól pusztult el

A szabadság míndíg kedves eszménye volt az embernek, amelynek megvalósításáért a történelem folyamán annyit fáradott és
annyi vért ontott, hogy alig van eszme, amely ennél ,ti;ibb vérbe
került volna. S értéke mindig csak annak a szabadságnak volt igazán, amely szorosan összefügg az apostol mai . levelében emlitett
szabadsággal. Ez az emberhez igazán méltó szabadság a természet.ünkbe irt törvények, valamint a kinyilatkoztatott törvények tiszteletében és megtartásában gyökerező 'szabadság. E nélkül sem
egyéni. sem társadalmi szabadság el nem képzelhető. Amint az
első bűnt megpecsételte a halál, a természet törvényeitől és a ki~1 v iletkoztatástól való elpártolést rnost is a halál pecsételi meg.
"A bolygók járásától a porszem vonzásáig, -- mondja Rusk.n
-- a fóanyagoktól az utolsó rovarig az összes lény hatékonysága
és dicsősége és élete az engedelmességen és nem a szebadságon
tordul meg. S te ember, bele kábult ál a szabadságba! Ki akarod fejtení egyéniségedet! Követeled. hogy szabadon egyél, szabadon
igyál, szabadon bolyong], szabadon eshess el és végül szabadon
menj tönkre!'?"
Mert a vilúg féktelen szabadsága nyomában egyéni és társadalmi pusztulés jár. "Quand on n'obéit pas at! gGluvernail, le tuivit
obéit á ~récueJI. Ha; nem a kormánynak, akkor a hullámoknak engedelmeskedik a hajó, es elpusztul." A pannonhalmi ebé-dlő egy
rajza abroncsepattertt hordót mutat, amint belőle az értékes. bor
szerteíolyík, és alatta az irás magyarázza a tényt: Libertate neriit,
szabadságtól pusztult el. Szól ez szerzetesnek, családnak, országnak és társadalomnak egyaránt. A vétkes szebadsúg ~gyeseknek és
közösségnek a vesztét jelenti. Mikor az emberi test molekulái szaoaddé válnak, akkor beállt a halál. Mikor az emberi közösségben
mindenki vétkes szebadség után vágyódik, akkor ott is a halál
fenyeget.

...

Szabad csak az, aki következetes munkával biztosította lelkének szabadságát a bűnös hajlandóságokkal szempen. Aki ezt meg
nem tette, lehet látszólag független nábob, nagyhatalmú államfő,
de nem igazán szabad. Igazán rabszolga pedigésak az, akit bűnei
tartanak rabságban, Szent Anzelm egyszer egy pajkos gyermeket
.J}ézett végig, amint fonálra kötött madárral játszott. A gyermek
kezébül kikerüli álla! csicseregve repülni kezdett, gondolván, hogy
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szabad, d'l!- a pajkos gvennek minduntalan visszarántotta. "Ainint
ez a pajkos gyermek a kis madarat vísszerántja a szolgaságba, gondolta Szentünk - a gonoszlélek.. igy tartja vissze a szabadnak
hitt lelkel a rossz szokás és hajlandóság erejével." Tehát a bűnö!'
szokás fonáL sőt kötél a gonoszlélek kezében. Mások vasinghez hasonlítják, amely a lelket körülveszi és megnyomoritja. Szent
Agoston meg azt mondja, hogy "a szekott bűn mint nehéz kő
nyomja a bűnöst, s a bűnös nem bir felkelni, ha, az Úr kegyelme
az angyalhoz hasonlóan a követ el nem hengeríti".
Az Or kegyelme PS minden felsőbb segítség készen áJI, -- de
csak annak, aki maga is törekszik.
Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.
(Goethe: Faust 2, 5.)
- S aki úgy törekszik, ahogy azt az Úr Jézus kívánja.
Mikor V. Károly császár megszületett, egyik udvari ember
ezüsttálcán egy cseresznyemaggal kedveskedett neki. Az udvar
mulatott éi furcsa eszmén, az illető azonban tudta, hogy mit cselekszik. A magot a kertben elültette. rövid idő mulva kikelt, leveleket, ágakat hajtott, évről-évre terebélyesedett. A kis császár később
nem feledkezett meg a vele egyidős fáról, sot valahányszor kertjében sétált, mindig meglátogatta. Akárhányszor összemérte magát
vele és vizsgálgatta, hogy melyikük fejlődik jobban. A fában saját
képét látta.
S a fa valóban képe az emberi életnek, képe az ember értékeinek. Földből nő ki, mint ahogy az ember is földből lett. A nap
felé húzódik és az ég felé nő, mint ahogy az embernek is az ég
számára kell megérnie. Továbbá. virágot és gyümölcsöt hoz, mint
ahogy a~ ember életének is az erények és jócselekedetek gyümölcseivel ktlJl megtelnie. S végül, amint az eldűlő fa ott marad, ahova
esik, amíg tűzbe nem vettetik, az ember is oda kerül, ha gyümölcstelen az élete s a halál pillenatéban rossz az esés iránya. Az ószövetség ezért l hasonlította sok szor fához az ember életét. S a hasonlat azért jelenik meg az úr beszédeiben. Ilyen hasonlaton épül
fel" a mai szakasz is.
Evangélium Szent Mólé 7. T. 15-21. v. Az idóben mondá Jézus
tanl,tványainak: 15. Ovakodjatok a hamis prófétáktól, kik juhok
ruházatába.n jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok; 16.
gyümölcseikról ismeritek meg őket. Vajjon szednek-e a tövisbokorróI szőllőt, vagy a bojtorjánról fügét? 17. [gy minden ió fa jó
gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig ross? gyümölcsöt terem. 18. Nem
hozhat a jó fa. rossz gyümölcsöt, sem il ross? ra jéi gyümölcsöt nem
teremhet. 19. Minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágnak és tűzre vetnek. 20. Azért tehát gyümölcseikról ismeritek meg
öket. 21. Nem mindaz, aki mondja nekem: Uram, Uram! megyen
be mennyek országéba. hanem aki Atyám akaratját cselekszi, ki
mennyekben vagyon. a? megye~ be a mennyek országába.
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Hamla pr6féták

Pisistratos athéni polgár a maga által ejtett sebekkel állt ki
a piacra és nagy tűzzel kezdett beszélni a népnek, hogy a sebeket az ő jogainak védelmében kapta. Tetszett a népnek a szép beszéd. Rögtön 50 főnyi védelmet adtak melléje. S mikor még bátrabban és tüzesebben beszélt, a testőrséget 400 emberre egészítették
ki.-Ezzel az erővel megtámadta a törvényes hatóságot, magát vezérnek kiáltatta ki. Szavára mindenki elnémult és Athénnek hirhedt
kényura lett.
Hány ilyen eset állhatott az Udvözítő előtt, amikor a mai
szent evangélium szavait elmondta hallgatóinak és a kivül-bárány
belül-farkas hamis prófétáktól akarta őket óvni, akik ügyes taktikával a rosszat jó színben tudják feltüntetni. és politikai iránnyal,
könyvekkel és ujságokkal nemzedékekre tudják biztosítani lélekrontó tirannizmusukat. De keserves következményei voltak már
annak, hogy illetékes tényezők nem ismerték fel azonnal a farkasokat és nem törekedtek erejüket hatástalanítani.

*

A francia forradalom előkészítésében nagy szerepet betölt ú
Enciklopédia (1772) a (18. századnak legrombolóbb szellemi terméke, mert 28 kötetével egy hadseregnél nagyobb erővel hajtotta
'a, tömegeket a hitetlenség szolgálatába. /Hogyan jelenhetett meg
egy ilyen hatalmas vallásellenes i1DÚ Párizsban, abban az időben,
amikor egy vallásellenes szóért is börtönbe hurcoIták az embert?
- kérdi az olvasó. Hogyan !készülhetett el akkor, rnidőn a könyvkiadás főfelügyelője katonákkal figyeltette a nyomdékat és kegyetlenül tűzbe dobták a készülő rossz munkákat. Á felelet az, hogy
a farkasok báránybőrbe öltöztek, a bárányok pedig gyanútlanok
voltak; a sötétség fiai okosabbak voltak a világosság fiainál. Le
Breton párizsi könyvkiadónak támadt az az eszméje, hogy az
1727·ben megjelent londoni nagy Chambres-iéle enciklopédiát lefordíttat ja és kiadja. Fel is szólította Diderot és D'Alambert bölcselöket, akik titokban istentelen tanokat vallottak; de arról nyilvánosan még beszélni sem mertek. A sötétségnek ez a két gyermeke
azonnal észrevette, hogy a vállalat milyen szolgálatot tehet a "felvilágosítás" ügyének. ElvállaIták a szerkesztést és mig a kéziratok
készültek, a főfelügyelő tetszését megnyerték; így a munka királyi
engedély nélkül készülhetett. A címlapon egy neueháteli cég neve
szerepeIt, hogy lelepleztetés esetán a munkatársak közül senkinek
bántódása ne legyen. Az Egyház tanításának gyenge előadása után
tündöklő logikával sorakoztatják fel ellene a nehézségeke t. Cáfolásui semmitmondó szavakat mondanak vagy más kötetben lévő
helyre utalnak, ahol a7; olvasó vagy semmit vagy még egy utalást talál. A kritika nélkül olvasó közönség (gy nem vette észre
a veszedelmet, a hatóságok nem üldözték a fönnálló rend legnagyobb
ellenségét.
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Jó 20 éve Kínában. kezdte meg munkáját a jelenkorban a hitetlenség legveszedelmesebb ,hamis prófétája: Wong -Y,. N., akinek
munkája hamarosan olyan arányokban bontakozott ki, hogy az
egész világgal éreztetnie kellett hatását. Ez az ember, aki iskolába
alig járt, de latinul, angolul, franciául, németül, japánul ír és olvas, 1911-ben egy kis köztársasági ujság szerkesztésével kezdte, s
20 éve Sanghaiban óriási sejtővállalata volt. Az államok titokban
és nyiltan hadigépeket gyártottak, ő golyószórók helyett könyveket készített. 43 éves korában 300 főnyi írói gárda állott rendelkezesére. akiknek célja a kínai nép modernizálása lett, Az új
alkotmány csak eszköznek volt szánva. Uzeme 6000 munkást foglalkoztatott. Az általa 2000 kötetre tervezett "Teljes könyvtár"
rendeltetése az volt, hogy megtévesztő elevenséggel Nyugat egész
tudományát Kína 450 milliónyi lakója elé tárja olymódon. hogy
kereszténységről,.Istenről, Krisztusról, túlvilágról. kegyelemről egy
betű se essék az egész vállalatban, Nyomon követte, sőt részben
felülmúlta a németeknél már erősen tért hódító vallásellenes eJtévelvedest. A ~anghai központon kívül a vállalatnak 35 nagy városban van fiókja és ezernél több ügynök terjeszti .a hitetlen k önvvek:>t.
Ezeket a megdöbbentő eseteke t figyelembe véve a hamis prófétákkai szemben meg kell szívlelni az Evangélium befejező SZélvait: Nem mindenki, aki azt mondja, Uram! Uram! megy be il menynyek országába. Aki még ennyit 'sem tesz, az egészen elszáraut fa,
de aki csak ennyit tesz, az közel van a teljes elszáradáshoz és it
tűzre való vettetéshez. Nem üdvösségén fárad, aki szebájéba zárkózva imádkozik, és közben a hamis próféták kedvük szerint dolgoznak; terjed a rossz, amelyet neki kellene megakadályozni. Nem
üdvözül az, aki azt mondogatja: Uram, Uram.. s a választások alkalmával nem vesz róla tudomást .... hogy a hamis próféták bejárják a
várost és a választók közt agltálnak, fenyegetnek, ígérnek, könyörögnek, hogy elérj ék a többséget, a világosság fiai pedig hanyag~~lguk miatt kudarcot vallanak s legdrágább kincseiket bitangra
hagyják. Nem üdvözül. aki mondogatja: Uram, Uram, s a maga
körében nem tesz Meg mindent a nyomda útján terjedő rOSSl viszsz aszorttására, mísszfót nem 'segít, sajtót nem támogat, hanem egyk edvűen nézi a métely terjedését annyi lélek pusztulására, annyi
intézmény megrontására és annyi család és ország szerencsétlenségére A mennyei Atya akarata az, hogy minden társadalmi irány
,',,, es'l1nlény az evangélium. mértéke szerint méressék Ic: 'Csak al,
lsten törvényeinek megfelelő könyv, dívat.: politika. intézet. iskola.
moz i, színház, fürdő, kormány jó fa. amelynek jó gyümölcsét lehet
várni. Ami nem az vagy azzal éppen ellenkezik, ha látszat ra mÉ'g
jónak mutatkozik is. már magjában elvetendő, Aki ezt az egyszerű
igazságot a gyakorlatban nem valósítja meg, az kintreked a menv-
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nyek 'orsz~gábóJ. Sorsa meg van pecsételve a gyümölcstelen fáról
mondo.tt szavakkal: kivágatik és tűzre veHetik.'
PUNKÖSD UTAN VOL VASABNAP
Lecke Szent Pál apos/olnak a rómaiakhoz fr/ lev, 8. r. 12-17. v.
Atyámfiai! 12. Nem vagyunk a test lekötelezettjel, hogya test
szerint éljünk. 1.3. Ha ugyanis a test szerint éltek. meghaltok, de.
ha megölitek 'a lélekkel a test cselekedeteit, élni fogtok. 14. Mert
akiket az Isten lelke vezérel, mindazok az Istennek fiai. 15. Nem
vettétek ugyanis a szolgaság lelkét, hogy ismét csak féljetek, hanem vettétek a gyermekkéfogadás lelkét. amelyben azt kiáltjuk:
Abba, Atyánk! 16. Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt ~izonysá
got, hogy az Istennek-a fiai vagyunk. 17. Ha pedig fiai, akkor örökösei, Krtsztusnak pedig társörökösei.

A világ örökBsei

Egy gazdag' földbirtokos férjhez adta egyetlen leányát s meggondolatlanságában engedett a fiatalok kivánságának: minden birtokát rájuk íratta. Ezek hálátlanságukban annyira megfeledkeztek
az atya jóságáról, hogy nélkülöznie kellett. sőt éhséget szenvedett.
Nagy szomorúságát elmondta egyik barátjának, s 3 napra nagy
csszeg pénzt kért tőle kölcsön, amelyet otthon a Iiatalok szemeláttára többször számlálgatott és csörgetett. A helyzet már attól kezdve
is. teljesen megváltozott. de még kedvesebbek lettek hozzá, mikor
Kijelentette, hogy végrendeletet kíván tenni s é! még rendelkezésére álló értékek örökösévé is leányát teszi. Ezzel élete végéig a
legjobb bánásmód volt számára biztositva. A pénzt visszaadta barátjának, helyette nagy köveket rakott 'a kofferba s föléjük ezt az írást
helyezte: "Kövek annak agyonkövezésére, aki halála előtt kifosztja
magát birtokából." Mikor az öreg meghalt és temetése után a
kolfert kinyitották, ezeket az értékeket találták utána.
Az itt szereplő gazdag ember nagy balgaságot követett el,
hogy életében minden . vagyonából ki engedte magát forgatni és
már életében az örökösök kénye-kedvének szolgáltatta ki magát.
de hasonlíthatatlanul nagyobb a balgasága annak, aki a mai szentlecke nagy igazságáról megfeledkezve, hogy Istennek örökösei és
Krisztusnak örököstársai vagyunk. megelégsztk a földi örökséggel,
sőt minden módon egyedül arra törekszik, ami pedig ládába .zárt
köveknél nem sokkal ér többet. Istennek örököse és Krisztusnak
örököstársa nem felejti el, hogy öröksége az Isten országának bírása és minden más, amivel rendelkeeík, eszköz a valódi örökség
elnyerésére, tehát a szellemi kincsek dicsőségére forditandók. A
[ps! kiválóságai, amilyen a szépség, az erő, az ügyesség, az egészség, az úr dicsőségét és a mi megszentelődésünket szolgálják, Igy
leszünk nem a test lekötelezett jei és rabszolgái, hanem már itt a
röldön az örök éle! várományosai. Aki erről megfeledkezik, úgy
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jár, mint az a génua i gyümölcsárus asszony, akinek minden vágy.a
az volt, hogy halála után a Campo Santo világhirű síremlékei közt
neki is legyen eg'y szép márvényemléke. Egész életén át erre gyüjtölt; tehát egy ködarab volt minden munkálkodásának gyümölcse.
Hány ember ismeri így félre nagyobb javakra való örökségjogát!
Evangélium Szent Lukács 16. r. \-9. v.' Az időben mondá
Jézus tanltványainak e példabeszédet: l. Vala egy gazdag ember.
kinek sáfára vala; és azt 'levádolták nála, hogy eltékozolja az ő
javait. 2. Es előhíván őt, mondá neki: Mit hallok felőled? Adj számot
sáfárságodról. mert tovább nem lehetsz az én sáfárom. 3. Mondá
pedig a sáfár magában: mit csináljak. mert uram elveszi tőlem a
sáfárságot? Kapálni nem tudok, koldulni szégyenlek. 4. Tudom. mit
tegyek, hogy míkor elmozdít a sáfárságból, belogadjanak engem
házaikba. 5. Magához hiván tehát urának rumdenegyes adósát, mondá .
az elsőnek: Mennyivel tartozol uramnak? 6. Az pedig felelé: száz
csöbör olajjal. És mondá neki: Vedd elő adósleve!edet. ülj le hamar
és írj ötvenet. 7. Azután kérdé a másiktól: Hát te mennyivel tartozol?
Az pedig felelé: Száz köböl búzával. Mondá neki: Vedd elő adósleveledet és irj nyolcvanat. 8. Es dicséré az Úr a hamis sáfárt, hogy
okosan cselekedett, mert e világ fiai okosabbak a maguk nemében
a világosság fiainál. 9. En is mondom nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor elmúltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.
HOUen vagy bO.6ges sóJár?

Mikor a kereszténységnek egyik legkérlelhetetlenebb ellensége.
Juliánusz aposztata a kereszténységtól nyilvánosan elpártolt, a keresztény szentkönyvek lebecsülését e három szóba foglalta össze:
Anegno, Egito, Kategno.
.
Legi. Intellexi. Condemnavi.

.

Olvastam. Megértettem. Elvetettem.
Ez a lesújtó ítélet nem kis mértékben tárneszkodik a mai evangéliumra. amely miatt Juliánusz gyakran a keresztények szemére
verette, hogy alapítójuk, mesterük egy csaló mesterIógását állítja
fel követendó példaképül S Juliánusz szellemi örököse. Renan, e
példabeszédból azl a tanítást olvassa ki, hogy Isten országában a
Názáreti tanítése szerint még igazságtalan úton is jobb barátokat
biztositani, mint hűséges sáfárnak lenni. Sok hivé megbotránkozik,
mikor felolvasását hallja. Miattuk több pap fázva nyúl magyarázatáboz. Több szövegkritikus pedig úgy oldja meg a nehézséget. hogy
az egész parabolát az evangélium erkölcsi felfogásába becsempeszett idegen elemnek tartja.
Míndezeknek szól az a megjegyzés. amellyel a keresztény püspökök Julíánusz vakmeró szavait visszautasították: Legisti, sed non
tntettexistí, quia si intellexisses, non condemnasses. Olvastad, de
meg nem értetted, mert megértve el nem ítélted és vetetted volna.
Különben a parabola tényleg nincs minden nehézség nélkül. és
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a nehézség valóban ott rejlik, hogy az Udvözítő a hűtlen sáfár eljárását dícséri, de csak látszólag. Az -evangélium egy költött történetet ad elő, amely szerint a gazda sáfárra bízza vagyonát, majd
hűtlenségéről meggyőződve, el akarja bocsátani. Az megijedve módot keres a .további megélhetésre. Előszólítja az adósokat és a nekík .
biztosított anyagi előny fejében remén a gondtalan megélhetést.
Eddig tart az elbeszélés; a többi már alkalmazás, amelyben az Udvözltö a sáfár minden más tulajdonságától eltekintve, egyedül
"okosságát" emeli ki. Mi megütközünk az efféle alkalmazéson, de a
még szövevényesebb példabeszédhez is hozzászokott zsidó hallgatóság könnyen kihámozta a tanulságot, hogy minden jócselekedetnek
okosnak kell lennie.
Más értelmezés a palesztinai földművelési viszonyokra támaszkodik. A parabolában tulajdonképen parcellázásról van szó, amelyet
a sáfár végez és a kis bérlők től nagy árt követelt. Ez volt a bűne.
Míkor a gazda zsarolását megtudta, elbocsátással fenyegette, amire
ő az eddigi magas béreket rnéltán yos összegre 'szállítja le, és így
elöbb i igazságtalansága teljesen igazságossá válik, és a bérlőktől
ráadásul várhatja a későbbi segítséget. Az Udvözítő a sáfárban megdícsérhette, hogy - bár a tizenkettedik órában - jóvátette hibáját.
A parabola lényeges mozzanatai az ígezségtalenségre való eszmélés.
az elbocsátás, a jövőről való aggódás és annak biztosítása. Az Udvözttö méltán sajnálja, hogy a világosság fiai az evangélium terjesztésében, üdvösségük biztosításában, általában feladataik megoldásában nem' olyan buzgók. mint amilyen leleményesek a sötétség
gyermekei az ő vállalkozásaikban. A reájuk bízott vagyon ..üdvösséges" kezelésében pedig éppen kevesen tudnak okosak lenni.
Az' Istennek egy hűséges sáfár ja. A mult században egy hamburgi nagykereskedőnek egyszerre négy hajója süllyedt el. Egy
nagy éhínség alkalmával mégis meg merték szólítani, hogy segítsen. Azt gondolták, hogy a veszteség miatt ezúttal csekély összeget
fog adni. Mennyire csodálkoztak azonban, mikor a nagykereskedő
feltünően nagy összeget jegyzett. Eljérését így magyarázta: ..Igaz.
hogy négy hajóm elsüllyedt. de éppen azért kapnak tőlem ennyit.
A nagy csapás hatása alatt fogadtam meg, hogy hűségesebb 'Sáfár
akarok lenni. hogy Isten a jövőben egészen meg ne vonja tőlem
segítségét. ..
Mennyi igazán a tied? Egy király a leggazdagabb bankárok egyi·
kétől bízalmasan megkérdezte, hogy összesen mennyi pénze van.
A bankár elgondolkozott, azután így szólt:
- Mindössze 400,000 márkám van, felséges uraml
- Lehetetlen - ' válaszolt a király meglepődve. - Hisz rníndenki tudja, hogy ön mesésen gazdag.
- Itt a földön több a pénzem, _. v~H d bankár válasza - de
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az örökkévalóság számára a mondott összeg teszi összes vagyonomat, mert azon épít tettem fel .szülövéroeom kórházát.
pUNKÖSD UTAN IX. VASARNAP

Lecke Szent Pál apostol a korintusiakhoz irt I. lev. )0. 1".
6-13. v. Testvéreim! 6. Ne kívánjunk meg mi is rossz dolgokat.
mint ahogy azok megkíván tak. 7. Se hálványiw06dók ne legyünk.
mint némelyek azok közül, amint irva vagyon: Leüle a nép enni és
inni, és fölkelének játsza.ni. 8. Se ne paréználkodjunk. mint némelyek
azok közül paráználkodtak és elhullottak egy nap huszonháromezren. 9. Se ne kísértsük Krisztust, mint némelyek azok közül kísértették és elvesztek a kígyó által. 10. Se ne zúgolódjatok. mint némelyek azok közül zúgolódtak és elvesztek a pusztító által. 11. Mindezek pedig előképben történtek velük és azért irattak meg, hogy
okuljunk belőlük mi, akikhez az idő vége elközelget. 12. Aki tehát
azt hiszí magáról. hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. 13. Ember!
kísértésnél egyéb ne érjen titeket; de hüséges az Isten, és nem
fogja megengedni. hogy erőtökön felül szenvedjetek kísértést. hanem
a kísértéssel együtt a kimenekülést is mej;!ad ja. hngv elviselhessétek.
Ne paráználkodjatok!

A mai szentleckében a paráznaság tilalmát látja el az Apostol
a legkeményebb szankcióval. ..Azok közül, .- mondja - akik paráználkodtak, egy nap elhullottak huszonháromezren", - de akár
123 ezret is 'mondhatna, mert kikutathatallanul nagy a paraznaság
áldozatainak száma s hihetetlenül sokan hordják annak átkát testükön. A testi ember lelke elfonnyad, mint a pék - mondja a Szentírás. (Jób 20, 11.) A lélek elfonnyadása nem mindíg látszik, de sokszor annál siralmasabb a szervezet megromlása. "Minden bűn, amelyet valaki elkövet, testén kívül val', de a tisztátalan saját teste
ellen vét." (I Kor. 6, 15.) S ha a lelek már elfonnyadt,s az élet
legszentebb értékeinek pazarlása boldogtalanségrz, fordul. hány tr agédlát keJJ miatta felírni a napi öngyilkosságok rovatába?
.
Temetésre harangoznak a faluban. Mindenki megindul a halottas ház felé. ahol kiterítve fekszik a község egyik legéletrevalóQh
és legkedvesebb asszonya. Mindíg tevékenykedett, mcsolygott. és
25 éves korában temetésére sietnek. Mikor együtt vannak, figyelernmel hallgatják a pap szavait, aki a ..ele mortuis nil nisi bene"
alapján csak szépeket mond, de belesápadnak egy más beszéd igazságainak hallásába. amelyben az beszél a lelkükhöz, aki a Sinai hegyen elmondta, hogy ne ölj és"'ne paráználkodjál! Ez a szerencsétlen halott súlyosan vétett a tilalom ellen s nem bírta a szégyent, s
tragédiáját annyi más szerencsétlennel együtt Arany János Hídavatásának szavai fejezték be:
..Én a szemérmet félrehagyom. És íme, al lőn a bosszuló, Most
vőlegényem a folyó" a golyó vagy a marólúg stb.
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S világszerte- hány olyan temetést rendez az Entreprise des
. Pompes Funebres, amelyek okulásul megirt "élőképek" közé tartoznak. E temetéseknél a gyászjelentésről mindent meg lehet tudni.
csak azt nem. hogy az elköltözött a 23 ezer közül való. "Áldásos
munkásságának delén; életének 45. évében hosszú és kínos szenvedés után az Úrban csendesen elhúnyt ..." A család a fájdalomtó!
már sírni sem tud. A temetésen egyik egyesület a másik után búcsúztatja el a korán sírba szállt főtisztviselőt. akinek a sírásója él
SpircclJeta palJida nev ü rettenetes baktérium, amelyet az önmagukon
nem uralkodó ifjak szednek össze. Azt hiszik. hogy ami kívül nem
lá tsz ik, nem is létezik. Amint azonban ők zavartalan egészségben
erősödnek. lappangva az is fejlődik bennük. Éppen 15 év alatt teljesen kifejlődik. és így amikorra az egykori könnyelmű ifjú erői
nek teljébe jut, amíkor mint 40--43 éves ember az alkotás korát
elérte, piros arccal és erős izmokkal il sír felé siet. A baktérium
elérte vírulencráját. és mínden ö virulásának hirtelen véget vet. Az
élet delén, az alkotási idő kellösközepén kell nagy szenv edések
közt sírba szállania annak. aki neJÍ1 hallgatta meg \a Sz.entírás szavait. hogy ne paráználkodjatok. mert egy nap 23 ezeren elhullanak.

"A kisértéssel cgyü/l a kimellekülést is meqcuiia. Egy kígyóvadasz egyszer nem kevesebb, mint 150 viperát fogott. A sok utánjárástól elfáradtan otthon az ágyra vetette magát és elaludt a nélkül. hogya mérges férgekkel Telt kosara l a pincébe állította volna.
A férgek ide-oda tekerőztek a kosárban és fedelét felfeszítve egymás után cl melcg ~Igy felé csúsztak. Egy kis idő mulva a kígyó..
vadász karján, nyakán, lébán különös hideget érzett. A borzongás
futott végig rajta, amikor látta, hogy él viperák 1agjaira telepedtek.
"Csak egy mozdulat - gondolta - és él felingerült állatok halálrn
mamak." Képtelen volt magan segíteni, mert képtelen volt. megmozdulni. Amik"pr társa reggel meglútta, egy tál meleg tejet állitott
a közelébe s egyik vipera a másik után vált le a testéről és mászott
a tejes tál felé. Amikor az utolsó is lecsúszott, teljesen felszabadulva. egyiket il másik után megölre. Hogy megköszönte Istennek
a szabadulást! Hogy feltette rnagúban, hogy többé nem teszi ki
olvan könnyelműen élelél a veszélynek'

Igy jár az ember. mikor könn v elműen veszi Isten tiltó törvényeit s főként a paréznasag tilalmát s különléle formája révén isten.Jcísértéssel fölérő könnyelműségben teszi ki veszélynek testét-lelkét.
Mire a veszedelmes helyzet tudat.ua ébred. nem bírja önmagát kifejteni a vipera-ölelések közül. 5 a mellett, hogy itt szenved, minden pillanat örök életébe is kerülhet, mert akármikor elszólíthatja
őt az Úr, és vége az örök halál lesz . Csak az őszinte gyónás szabadíthat meg mindenkit a veszedelmes helyzetből. amikor a bűnök
Í'gyenkint leválnak a testről s él test i-Ielk i-eröt szívó útálatos hűllők-
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től végre az úr kegyelme reven megszabadulva, a
örök élet várományosa lehet.

bűnös

újból ez

JEBUZSALEM. TbJ MEG ISTENEDHEZ!
Jéz... szava

az Evangélium (Szent Lukács 19. r. 41--47. v.) szerint: Az idő
ben, 41. amint közeledett Jézus Jeruzsálem felé, látván a várost, megsiratá azt, mondván: 42. Vajha te is megismerted volna legalább ezen
a te napodon. amik békességedre szolgálnak, most pedig el vannak
rejtve szemed el ö\! 43. Mert rád jőnnek a napok és körülvesznek
ellenségeid sáncokkal, bekeritenek és megszorongatnak téged mindeníelőh 44. és földre tipornak téged és gyermekeidet, kik benned
vannak; és nem hagynak benned követ-kövön, mivelhogy nem
ismerted meg látogatásod idejét. 45. Es bemenvén a templomba, elkezdé kiűzni azokat. kik benne adnak és vesznek vala. 46. mondván nekik: irva vagyon: Az én házam' imádság háza, ti pedig azt
latrok barlangjává tettétek. 47. Es tanít vala mindennap a templomban.
A történelem szava

l'v1.egdöbbenéssel olvassuk a történelem szavait, hogy milyen
pontosan beteljesedett az Úr jövendölése 70-ben, mikor a római katonák a templomot és várost elpusztították. Mikor a feldühödött sereg a városhoz ért és egy katona fáklyát dobott a templomra. a
kiszáradt cédrusfa azonnal meggyulladt s az egész épület egy pillanat alatt tűzben állott. A lángok sistergése és az ostromlók örömrivalgása összevegyültja- haldoklók nyögésével és a papok jajgatásával, akik éppen akkor végezték az ószövetség utolsó áldozatát
és egyszerre halotti éneket kezdtek. vagy mormogva Titust átkozták. .Pepok és nök, gyermekek és aggok megöletve hevertek az
oltár körül. A templom lépcsőjéről csurgott a vér; 6000-et a füst fojtott meg. Kint a városon az éhség megbénította a védók bátorságát.
Minden reménynek vége volt. Egy nappal a templom felgyujtása
előtt egy próféta még azzal bátorította lsten hercosett. hogy nemsokára meglátják a szabadító Messiást, de az nem mutatkozott. Viszszautasították őt, mikor a suttogó szerétet formájában jelent meg
és ezért nem. vették észre akkor sem. mikor mint üvöltő szélvész
állott előttük. A zsidók legnagyobb részét féktelen ijedtség szállotta meg. Mereven állottak és haboztak. vajjon fussanak vagy maradjanak-e. Mintha elvágták volna inaikat, nem tudtak menekülni.
Dühöngve át akarták törni az ellenség sorfalát. de erre képtelenek
lévén, részben elszéledtek. részben' a csatornákba és vizvezetékekbe
rejtőztek. és így a rómaiak ellenállás nélkül bevonultak ,a városba.
Akit az utcán találtak, lemészárolták, akik il házba rnenekültek.
azokat a házakkal együtt elégették. Több házban, ahová rabolni
mentek, egész családokat taléltek halva. A mészárlás este véget ért.
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de a tűz egész éjjel dühöngött. Ez év aug. tO-én - mondja Josephus
Flavius, e háború történetírója - ,a nap Jeruzsálem füstölgő romjai
felett kelt fel, amely város írígylésreméltó lett volna, ha alapítása
óta annyi szerenesés napja lett volna, mint amennyi nyomor sujtotta az ostrom alatt."
A lelkIIsmeret szava

Az Egyház szókincsében Jeruzsálem a bűnös, aki lelkiismeretének szavát megveti. A könnyek tehát, amelyeket Jézus ma a bűnös
és megátalkodott Jeruzsálem felett sírt, minden bűnösnek'is szólnak, aki ahhoz hasonlóan szmtén nem ismerte meg látogatásának
idejét és vele együtt szerencsétlenségs felé rohan. Mert az úr Jézus
sokszor meglátogat bennünket, és a lelkiismeret tanúsága szerint
látogatásának rmndíg igén nagy a jelentősége. Meglátogat a~gyer
mekkorban, az első szentáldozáskor; ifjúkorban apályaválasztás
idején; férfikorban a házasság napján. Meglátogat néha szerencsében, méskor szerencsétlenségben vagy egy súlyos betegség vagy
egy haláleset alkalmával. Néha egy missíó, máskor egy különlegesebb prédikáció vagy egy zarándoklat alatt közeledik felénk. Boldog 'áz, aki az Urat felismeri és látogatását hasznosítja. Udvössége:
amely ettől a látogatásától függött, biztositva van. Igy Loyolai Szent
Ignác a véletlenül kezébe kerűlt könyvnek köszönt sokat. Xavéri
Szent Ferenc annak a néhány szónak köszönhette megtéré'Sét, amelyeket Szent Ignác olyan csodálatraméltó állhatatossággal ismételgetett előtte: Mit használ az embernek. ba az egész világot megnyer
is, de lelkének kárát vallja? (Mt. '16, 26.)
bűn elkövetése előtt
pillanatok alatt történik. Helyrehozhatatlanul boldogtalan az a
bűnös, aki ilyenkor elutasitja a' feléje siető Jézust, mintha őt nem
i·smerné. Jézusnak ilyenkor legnehezebb a szíve. Sok hiábavaló próbálkozás után újból szemtől-szembe áll a bűnössel és a szivére beszél régi látogatásaira hivatkozva: Hányszor akartalak a szárnyam
alá venni!... Hányszor adtam drága kegyelmet!... De te míndannyiszor ellenszegültél! ... Legalább csak azt az utolsó látogatás:
ismernéd fel!
Ha a bűnös akkor is elforditja szemét, Jé~us elmegy es esetleg
többé vissza sem tér. E végső látogatás után a lelkiismeret szava
elnémul. Sürgető szavát a bűnös többé nem hallja. Szive megkeményedik. Látása elhomályosul és az egész lényén a halál lesz úrrá.
Csak a rosszat kívánja és látja és viszi véghez. Azonban ,az úrnak
Jeruzsálem felett mondott jövendölése és annak teljesedése biztosíték rá, hogy a sok fel nem ismert látogatás után sírás következik.
A mesterségesen elhallgattatott lelkiismeret tüze el nem alszik, férge
el nem pusztul. Egyszercsak feljajdul: bár ne akkor történnék. am:·
kol' már későn van! Még jókor van, ébredjünk!

A legfontosabb látogatás azonban a súlyos

lévő
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PUHKÖSD UTAN X. VAsABNAP

Lecke Szent Pái apostol a korintusiakhoz irt I. lev. 12. l2-11. v, Testvérek! 2. Tudjátok, hogy midőn pogányok voltatok. ~
néma bálvényokhoz rnentetek, amint hajtottak titeket. 3. Azért tudtotokra adom, hogy senki, ki isten lelke. által szól, nem mondj a.
Atkozott legyen Jézus! és senki sem mondhatja: Úr Jézus' hauencsak a Szentlélek által. 4, A kegyelmek ugyan különfélék, de ugvanaz
a Lélek. 5. Es a szolgálatok is különfélék, de ugY3.l1c1ZaZ úr. 6. És
az erönyllvánulésok is különfélék, de ugyanaz az Isten, ki mindez'
mindenkiben cselekszi. 7. A Lélek kinyilatkoztatása azonban míndenkinek hasznára adatik, 8. Egyiknek ugyan bölcseség beszéde adatik d
Lélek által. a másiknak meg tudomány beszéde ugyanazon Lélek szerint. 9. ennek hit ugyanabban CI Lélekben; arinak gyógyítások adománya ugyanazon egy Lélek áltey; 10. ennek csodatevő hatalom. anI)dkprófétálás, ennek a szellemek megitélése, annak nyelvek nemei, amannak beszédek értelmezése. 11. Mindezeket pedig egy és
ugyanaz él Lélek rnűveli, kinek-kinek Dgy adván részt, ahogy akarja.
Embecl törekvés. Isteni irgalom

..Senki sem jöhet hozzám, - mondja az Úr Jézus - ha Atyám
nem vonzza őt." (Jn. 6, 44.) Kifejezettebb megállapitása ez annak
az igazságnak, amelyet a mai szeritleckében mond az Apostol:
Senki sem mondhatja Úr Jézus, ha a Szentlélek nem vezérli. Tehát
rnindenesetre csak felsö segítség révén lehet valskl részese a nagy'
kíváltságnak, hogy az úr hívó kegyelmé' vegye és szerinte éljen.
Bár egyéb téren a meggyőződés mindíg a felvilágosítás nyomában
fakad, s rendes körülmények közott ·a hitet is értelmi munkának kell
megelőznie, a kegyelem hatása mégsincs soha emberi számításoknak és elhatározásoknak alávetve s a Credo kimondása és a keresztény életre szükséges indítás teljesen az Úrtól függ. Amint Szent
Pál apostol mondja: "Neque volentis, neque currenfis. sed miserentis
est Dei." (Rom. 9, 16.) Az nem a futó munk ája. sem az akaraté, ha~
nem a könyörülő Istené. Mások megtérrtésére törekednünk kell, magunk megtérése buzgólkodásunk legszentebb tárgya dp egyik sem
megy isteni irgalom nélkül. A Szentlélek pedig akkor térdeltet If'
valekit és akkor mondatja vele: Uram, Jézusom, amidőn végtelen
fölsége jónak látja. Szent .Agoston sokáig küszk ödött magával és
mégis pogány maradt. Ruville, hallei egyetemi tanár sorba járta a
tudós egyetemi tanárokat, de a kételyei re adott feleletek nem tudták öt kielégiteni. Viszont máskor minden különösebb elméleti
munka vagy útbaigazítás nélkül egy váratlan esemény, egy megrendítő szerencsétlenség elég bárki megtéréséhez. mint ahogy elég
volt Szent Ágostonnak és Ruville-nek. A kegyelmek különfélék, de
ugyanaz a Lélek s ugyanaz az eredmény. Brunetiere Ferdinándot, a
nagy francia történetírót, XIII. Leó pápa személyének látása vezette
az Úr Jézushoz és az Egyházhoz. "Hogy mit hiszek, tudok és érzek,
kérdezzétek meg Rómától" - mondotta a lillei katolikus nagygyű-
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lesen. Coppé Ferenc francia író, akiben a 'Serdülés krízise rnegszüntette a hitéletet, egy nagy betegség után lett újra hithű katolikus.
Huysmans Károly jeles író nagy erkölcsi eltévelyedés, sok erkölcstelen könyv megírása után egy alkalommal nyitott templom mellett
ment el, ahol a gyermekkar éppen ádventi korált énekelt. Bement
és ösztönszerűen .azott térdelők kőzé vegyült, majd ő is letérdepelL.
Utána máskor ís meghallgatta a gregorián éneket. Egyszer a De profundis. máskor a Dies irae, majd a Stabat mater éreztetik vele cl
bűn nagyságát. Kolostorba vonul és a bűn elhagyása után megkez. dődik életének legszebb kora. tiete végén kínos' rákbaj gyötörte,
de morfium-be.fecskendezést nem fogadott el. "Tűrni akarom a megpróbáltatást, szenvednem kell, - mondotta - hogy mindenki lássa.
katolicizmusom nemcsak irodalom volt." Retté Adol/nak egy erdei
magános sétán bocsátja szivébe a Lélek a kegyelmet Dante Purgatóriumának olvasása közben, amely megreszkettette. Lourdesba megy
és ettöl kezdve katolikus. Chateaubriandot, ·a francia katolicizmu;
nagy reformátorát anyjának és nővérének a szenvedése és halála
tette katolikussá. "J' ai pleuré et j' ai cru" - szokta mondani megtérésének magyarázataképen. Cobeti Hermann zongoraművész ezt
mondja megtéréséről:. "Elmentem egy szentmisére, ahol a szertartások teljesen lekötötték figyelmemet. A szeritostya felmutatásakor
éreztem, hogy könnyár fakad szememben és bőségesen áztatja arcomat. Azt éreztem, amit Szent Agoston érzett, amikor a cassiciacumi
kertben az emlékezetes szavakat hallotta ... Mídőn az emsi temp·
lomból kiléptem, már keresztény voltam, amennyire t. i. kereszténv
lehet az, aki még a kereszténységet nem vette Iel."
Evangélium Szent Lukács 18. r. 9-14. v. Az idöben 9. moudá
Jézus némelyekhez, kik elbizakodtak, hogy ök igazak és másoka t
megvetettek,e példabeszédet: 10. Két ember méne fel a templomba.
hogy imádkozzék: egyik farizeus, a másik vámos. ll. A farizeus
megállván, így imádkozék magában: Isten, hálát adok neked. hogy
nem vagyok olyan, mint a többi emberek, rabló, igaztalan, házasság,
törő, mint ez a vámos is. 12. Kétszer bőjtölök hetenkint, tizedet adok
mindenból, amim van. 13. A vámos pedig távol állván, szemét sem
merte felvetni az égre, hanem mellét verve mondá: Isten! légy irgalmas nekem. bűnösnek. 14. Mondom nektek: ez megigazulva méne
haza. inkább mint amaz; aki magát fölmagasztalja, megaláztatik, és
aki magát megalázza. felmagasztaltatik.
Farlzeus-imádB6g, isteni bOnbocsálás

A mai evangéliumban azt.a gondolatot részletezi az Úr, hog)
célja a régi törvény. tökéletesítése annak képviselőivel. a farizeu
sokkal és írástudókkal szemben. A régi zsidóvilág e nagyon ismert
társaLaimi rétegéről maga az úr mondotta, hogya törvényt megtartották, de egyúttal követésüktől óvja hallgatóit. Imádkoztak, mint
azt a törvény előírta, de elrettentésül egynek imádságát leírja a mai
11 Wall., Nap,"~.,.k
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evangélium és megmutatja, hogy a sokkal bűnösebbnek tartott. de
vámos több irgalmat talált Istennél, mint a saját üdvösségében annyira biztos farizeus. Egyéb törvény tiszteletük is imádságukhoz volt hasonló. Adtak alamizsnát, de előbb összehivták szemlélőiket. A pénzt úgy dobták bele a perselybe, hogy a jelenlévők
kikövetkeztethették az adomány nagyságát. Mindenből, még a kaporból és a mentából, e legértéktelenebb növényekből is adtak tizedet,
és csak teledékenységen múlt, hogyakapornál és mentánál egyebet nem adtak. Bőjtöltek, de arcukról le lehetett olvasni a szigorú
bőjtöt, amellyel nem bűneikért akartak vezekelni, ami szerintük
különben sem volt - hanem tőkét akartak kovácsolni belőle a megtiszteltetesre és arra, hogy Isten e nagy buzgóságukat lát va, kénytelen legyen meghallgatni egyéb kérésüket. A szembetot annyira
megtartották, hogy kétség idején, vajjon a beteget szabad-e meglátogatni, fáradtra vitatkoztak erről, de a munkaszünetet meg ne-m
szegték. "Régi hagyomány tanítja, hogy szombaton nem 'szabad a
beteg számára bort és olajat keverni" - mondja a farizeus tauítús
"Szombaton a beteg sebére csak akkor szabad tapaszt termi. héJ';
bort és olajat szombat előtti napon keverték össze. Ha ez nem ig\
történt, a segítség meg van tiltva" - mondja a farizeus tanítás
A nyilvánosság előtt szemlesütve jártak, hogy megtartóztatóknak
lássanak, de tele voltak szennyességgel 'és ölbetett kezekkel tudták
végignézni mások 'nyomorát, ha a segítes a törvényben tételesen
nem volt előírva. Voltak, akik bűnbánatot színlelve kőbe ütögették
lábukat, mások még nagyobb töredelem jeiéül büdös szurokkal kenték be magukat, de teljesen megfeledkeztek arról, ami mindenuo:
nagyobb, az irgalomról. Nem gyilkoltak, de találtak paragretust
hogy az Udvözítőt ártatlanul eltegyék láb alól. Nem loptak, dc dl
özvegyeket és árvákat kiforgatták vagyonukból. A szúnyogot megszűrt ék, de a tevét átengedték. Imádságaikat elnyujfották, föként az
Amen hosszas kimondásától várták - életük meghosszabbítását. ami
mindenesetre könnyebben teljesíthető feltétele "lett volna a hosszú
életnek, mint a szülök tevékeny szeretete és tisztelete.
Az Úrnak ez eljárás ellen való állásfoglalását juttatja kifejezésre a mai evangélium. És ha ma megjelenne közöttünk. nem újból a farizeizmus ellen kellene-e beszélnie. látva azt, hogy az imádkozási módban és méginkább a polgári élet annyi vonatkoz ásában
(l. régi farizeusok bűneinél sokkal súlyosabb hibák akadnak. ~[a is
vannak emberek, akiknek imája nem áll másból. mint az evangélirun
farizeusának imája. Vannak emberek, a külsöségben mumiává sorvadt emberek, akik a bűnnek és érdemnek és az üdvösség bíztosttásának egyetlen alapját a látszatban keresik. Hangosan moudovatják: nem lopok, nem gyilkolok, és ezen a címen önmagukk at :d 1('sen megelégedve, mások tiszteletét igénylik, sőt másokat nunden
botlásért megvetnek és elítélnek. Vannak emberek, akik nem tudnák elviselni, hogy neveletIeneknek lássák őket és az etíkett-szabúIyok ellen vétsenek, de a tízparancsolat akármelyik törvényét \;,:)-

bűnbánó
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.l.al tapossák, ha a divat erre felszabadítja őket. A szalonból szérnűzött szót ki nem mondenas. de megfelelő környezetben éppen nem
válogatjék meg a szót. Titkolják maguk és más előtt azt. amit tudnak. Tiszteletet mimeJnek aziránt, amit nem tisztelnek. Megtűrnek.
sőt támogatnak elveket, rendszereket. intézményeket, szokásokat,
törvényeket, amelyekben nem hisznek. Fölmentik magukban azt.
akit kivül elítélnek, és magukban elítélik azt, akiröl kifelé hangosan
azt hirdetik, hogy csodálják. Ez a gondolkodással és érzülettel nem
teljesen megegyező visefkedésben megnyilvánuló farízeizmus nagyon
elterjedt, de az a másik, veszedelmesebb farizeizmus serií ritka, míkor valaki eqészen szándékosen és tudatosan leplezi bűnös szokásalt. Fer ízeizmusben marasztalható el az a katona, aki becstelenségnek tartja feltenni a meg nem érdemlett érdernrendet. dp két feleség
tartásától nem irtezik. Az az orvos, aki az "orvosi becsülethe vágó"
konzultálástól nagyon óvakodik, de gyermeket hajt el. Az az ügyvéd, aki kollégáját meg nem akarja sérteni valami ügy elvállaláséval. de különben a legpiszkosebb ügy diadalravezetésétől sem riad
vrssza. S mindenki saját életében találhat olyan tényeket, amelyek
a farizeizmushoz közel vannak, és azért első kötelessége azok tör
megszabadulni.

PUNKÖSD UTAN XL VASABNAP
Leck? Szenl Pái apostol a korinlusiakhoz írt i. lev. 15. r.
1-10. v. Testvérek! l. Figyelmetekbe ajánlom az evangéliumo!. melyet hirdeltem nektek. melyel el is fol!adtatok, melyben álltok is,
2. mely által üdvözülni is fogtok. ha megtarljátok úgy, amint hirdettem nektek: hacsak hiába nem lettetek volna hivökké. 3. Mert mindenekelőtt azt közöltem veletek. amit én is vettem: hogy Krisztus
meRhalt a mi bűneinkért, az Irások szerint, 4. és hogy eltemettetett
és hogy feltámadott harmadnapon, az Irások szerint, 5. és hogy megjelent Kéfásnak, és ezután alizenegynek, ó. azután megjelent több
mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még élnek,
egye~ek pedig eiszenderültek; 7. azután megjelent Jakabnak, majd
valamennyi apostolnak; 8. mindnyájuk után pedig, mint idétlennek
megjelent nekem is. 9. Mert én a Iegk isebb vagyok az apostolok
között, ki nem 1ia~yok méltó apostolnak neveztetni, mert üldöztem az
lsten Egyházát. 10. De isten kegyelméböl vagyok az, ami vagyok, és
az O kegvelme nem volt bennem eredménytelen.
Egy lökéletes sürgöny

Ha valaki sürgöny t küld, szövegét iparkodik elkészíteni, hogy
címzett kevés sz[, ból is minden fontosat megérthessen és félremagyarázatnak helye De legyen. s aki nagyon fontos ügyekb,enküld
sürgöny t, a szövegen 'Soka l töri a fejét, s meg tudja érteni, mit jelent
sürgős értesítést küldeni valami nagyon fontos ügyben, amely mindenkinek szól, térben és idöben nagyon távol élő emberekel is érd
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dekel, s szövege él földi. leten túl az örökkévaléságot is befolyásolja.
Ilyen az az értesítés. amelyet Szent Pál apostol a korintusi
hívökhöz küldött, de rajtuk kivül rninden idő és tér lakóihoz szól,
s a félreértés minden lehetősége nélkül hitünk alaptételét adja benne
hírül.'
é

.Krísztus meghalt, eltemettetett, feltámadt és megjelent."
Krisztus ugyan a kegyelmi rend alaptörvénye szerint többé meg
nem halhat és fel nem támadhat, föltámadásának többszöri hirdetést'
mégis mindannyiszor új örömet kelt bennünk és Allelujára hangol
bennünket. S ez a sok feltámadási örömhir nem puszta visszaernlékezés az egyszeri feltámadásra, hanem új feltámadási örömnap..Mert
Krisztus az egyes emberek lelkében sokszor meghal és eltemettetik
a bűn által. És ugyanott sokszor feltámad a megszente1ő kegyelem
révén a bűnbánat szentségében. Csek a bűnös tudja értékelni a
nagy kegyelmet, amit ilyenkor megjelenése jelent! S ha ez" a feltámadás a bűnös keményszívűsége. miatt nem következhetik be,
feltámad az ítéletkor, amikor a bűnbánat nélkül k írnúlt lelket az úr
ítéletre vonja és abban lesz kénytelen hatalmát elismerni.

*
Mikor a vandál hordák Róma elpusztítása után 429-ben Genzerik
vezérlete alatt éppen húsvét napján Afrikába értek és ott az első
templomba berontottak, a híveket és a papságot éppen a szent titkok
ünneplése közben találták. A kegyetlen katonák elsősorban a papokat támadták meg. Közülük a lektor éppen az Alleluja dallamát énekelte, mikor egy nyíl torkába fúródott és' a húsvéti öröm gyásszá
változott.
A történelem folyamán nem ez volt az egyetlen eset, hogy
Krisztus egyházának torkára akartilk forrasztani az Alleluját, de sohasem sikerült ebben teljes eredményt elérnlök. A fegyver ereje és
a tudás hatalma egyaránt tehetetlen volt az első Allelujának minden korban visszhangzó örömhíréeal szemben. Legföljebb csak anynyit érhettek el. hogy a félrevezetett tömeg lelkében egyidőre el·
mosódott az Úr Krisztus gondolata, és úgy éltek, mintha az Or nem
halt volna meg érettük, és' nem támadt volna fel halottaiból. De
ezt a halált is mindíg dicsőséges feltámadás és megjelenés követte.
Hallgassak csak meg Wilde Oszkárt, hogyan beszél a ZO. század
temetési kísérleteiről. "Miután a kereszténység 19 századon át mint
polgárosító tényező müködött. feltették a kérdést, létezett-e Krisztus? Ez a tény azon íróra emlékeztet, aki könyvében azt bizonyította, hogy Napoleon sohasem élt. Mintha felfedezték volna, hogy
Cézár emlékiratai koholtak vagy soha meg nem hódította Galliát.
És Krisztus a mult század vége felé ellenkező kísérletek dacára
mégis míndnyájan elfogadtuk. A pogányok szegény iskolamesternek
festették, az anarchisták "szenvedő emberiségnek mondottak, a szím-
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uolis.ák a Christus Consolator-nak hódoltak. nevével a szocialistak
a kicsinyek, fáradtak és terheltek evangéliumát hirdették. Mandenütt látható volt: a francia vezérkarban és kémirodában. Lourdesban és Rómában, a Montmartreon és Moszkvában. Templomait és kolostorait felújították, csodáit okkultisták, spiritiszták és hipnotizálók
~gyarázták. A tudomány megállapította jövendöléseit. Végre a
chicagoi valláskongresszuson minden nép és vallás térdet hajtott.
rnidőn imáját, a Miatyánkot imádkozták. A hősök testvéri csókban
forrtak össze és igy köszöntötték egymást: "Feltámadt Kr isztus.'
Ez ugyan még nem a kat. Egyház Krísztusa, aki "meghalt. eltemettetett, feltámadt és megjelent", de hirdetése legalább annyit mond,
hogya tömegek lelkében eltemetett sírja elől egy nehéz kő elhengeríttetett. Le van döntve az a tévtan, hogy az Úr Jézus nem voll
történeti személy és előkészíti a lelkekben a természetfeletti hít erejével J. Krisztusnak mint Istennek kijáró hódolatot.
Evangélium Szent Márk 7. r. 31-37. v. Az időben: 31. .Jézus
eltávozván Tírus vidékéről, Szidonon át a galileai tengerhez méne, a
tiz város határai közé. 32. Olt hozzá vivének egy siketnémát és kérék ől. hogy t~ye rája kezét. 33. Es félrevivén őt külön a seregból. Iülébe bocsátá ujjait és köpv én, illeté nyelvét. 34. Es föltékíntve az égre, fohászkodék, s mondá neki: Effeta! azaz nyHjál meg:
35. Es azonnal megnyila füle. 36. Es megparancsoLJ nekik, hogy ezt senkinek se mondják. De minél jobban tiltá nekik, annál inkább hirdeték,
37. és szerfölött csodálkozának, mondvén: Mindent jól cselekedett;
asiketeknek visszaadta hallásukat és megszólaltatta él némákat.
A királyi ünnep

Régi kinai szokás szerinl. mikor a győztes uralkodó népe örömrivalgása k özt a csatából otthonába visszatért, nagy ünnepség várta.
Az elvett fegyvereket halomba rakták, a foglyok bilincsekbe verten
kezszemlére voltak kiállítva. A nankingt palota óriási lámpáját meggyujtotiák. A nagy fal egész hosszában örömtüzek égtek. Ilyen
ünnepségre áhítozott a nép akkor is, midőn Kína legbölcsebb királya,
Hamti tartotta volna ünnepélyes bevonulását. Mivel az előkészületek
elmaradtak, a nép zúgolódni kezdett. A király ezt hallva. közzetette
legmagasabb elhatározását, hogy az ünnepség most elmarad ugyan,
de a következi) háború végén olyant késaittet amilyen Kínában még
nem volt.
Sajnos, a nap nem sokáig vér atott magára. A nép tolongva
sietett az ünnepség szinhelyére. A király is megjelent, de - a nép
csodálkozására - nem ünneplő ruhában. Kísérete volv ugyan, de
süketekből. bénákból, vakokból. némákból és mindenféle nyomorultakból, akiket előbb új ruhába öltöztetett és egész évre ellátott pénzzel. A megdöbbent nép nem tudta, mit. is csináljon és rnit szeljon.
végre a király törte meg a csendet. .Lé tjátok ezeket il nyomorultakat? A háborúnek köszönhetjük őket. Én velük csodát tenni nem
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bírok, de ünnepelni sem vagyok képes, mikor országomban ennyi
nyomorultról tudok. Azt a pénzt, amibe a szokásos ünnepség került volna, az ő felsegélyezésükre kívántam fordítani az első alkalommal. s a most rendelkezésre álló pénzt is erre a célr.a szántam,
Rajtuk segíteni az én igazi diadalmenetem és ünnepern."
A király szavait óriási lelkesedés követte. Mlindenki ezerszer
jobban érezte magát, m.intha a régi ünnepségeket tartották volna
meg. Ha attól az időtől kezdve egy kínai valakinek az arcáról könvnyet törült le, azt e szavakkal fejezték ki: Királyi ünnep volt.
'
~,

A világháború után magyar földön, a 10 város határain belü'.
jaj de sok a mankón járó nyomorult és a hídfőknél. a piacokon és ,l.
lemplomajtókban kéregető néma, béna, vak, akik az Udvözítő nyomo ru It jaihoz hasonló gyökeres gyógyítcísban nem részesülhetnek
A határon de sok fogolv várja hazatéréskor az első segítséget! Há:
még milyen nagy a sz áma a lélekben elnyomorodottaknak, akikrö:
senki. sem tud statisztikát kiállítani! S ennyi nyomorúság dacára
hogy van az embereknek kedvük dalköltő temetésére egy vegcr;
virágot küldeni, köllséges névnapokat. halotti torokat. keresztelőket
lakodalmakat és zsúrokat "tartani és bálozni és utazgatnl és íürdözn:
és sokat· költekezve cifrálkodni és a nyomorultakat még jobban ingerelni? Ha az Úr m.ég egyszer megjelennék közöttünk és a m Jga
módja szerint "isteni ünnepet" tartana, először bizonyára ezeket az
eltévelyedetteket gyégyítaflá meg és tenné őket látókká és hallókká.
S akkor a mai evangéliumnak tökéletes lenne a befejezése: A kemény szivűeket érzőkké tette.
Amilyen érzőszívű volt az olasz trónörökös, aki lakodalma
('lő(t kéréssel fordult az pgyes városok intézöbizottságaihoz, hogya
neki szánt összegeket a legsürgősebb szociálís jótékonvságr a fordítva, királyi ünnepel tartsanak. Igy jött létre sok kedves terv s
. jutott jótéteményhez sok szegény. Turinban a zálogházakból kiváltották azokat a tárgyakat. amelyeket a téli hidegben a szegények
nehezen nélkülöztek és így kerültek vissza télikabátok, paplsnok.
párnák, meleg alsó ruhák 'stb, Trento anya- és csecsernővédő intézetet létesített. Siena egy nagv épületet készittetett, ahol egy evi~
ingyenlakást kapnak szegénysorsú jegyesek, akik alakásdrágaság
miatt nem tudnak egybekelni. Como a tuberkulózis elleni küzdelemre egészségházat építtetett. Igy keletkeztek a leccei szanatórium
ct ragúzai fiúárvaház. a !2énuai népszálló, a rovignóí üdülötelep stb.
De szomorú volt ugyanakkor egy bácskai lakodalom hiradását 01vasni, amely szerint az első napon hivatalos 100 vendég számára
30 szakácsné megfőzte két ökör, hat disznó, hat birka, 300 csirke
húsát. Elfogvotr 2000 liler bor, 1000 liter sör, 40 liter pálinka. 30
liter rum. Elhasználtak hat mázsa lisztet. 1600 tojást. 150 kg cukrot, egy máz-sa alm-it és uovenannvi diót, félmázsa vajat, Iélmázse
zsírt, 10 kg kávét. ugyanannyi mazsolát, 1 kg teát. Ez elképesztö
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számokat olvasva, önként felmerül a kérdés, hogy bennünket mekkora szerencsétlenség eszméltethetne arra, hogy királyi ünnepünk
legy-en? S pl. minél hatékonyabban karolnánk fel a SAS-mozgalmat!
PUNKÖSD UTAN XIL VASABNAP

Lecke Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt II. lev. :1. r.
~---,--9. v. Testvéreim! 4. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van
az Isten iránt, 5. nem mintha elegendők volnánk valamit gondolni
magunktól, mint önmagunkból; ellenkezőleg, a mi elégséges voltunk
az lstentől van. G. Ö tett minket alkalmassá arra, hogy az Újszövetség
';lolgái legyünk. nem a betüé, hanem a Léleké: mert a betű öl, il
Lélek pedig élelet ad. 7. Ha már a halálnak betűkkel kövekre írt
szolgálata oly dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem nézhettek Mózes
arcára mulandó dicsősége miatt: 8. hogyne lenne még dicsőségesebb
ól Lélek szolgálata? 9. MerI ha már a kárhoztatás szolgálata dicső
séges volt. sokkal dicsőségesebb az igazságosság szolgé letn.
A betü öl

Szó van a gondolatnak, a kékesbejátszó és platinához hasonló
ónfehér, britannia-fémből készült megjelenítőiről. a betűkről. Nem
más ez a br ít annia-fém, mint .az ónnak és antimóniumnak néha cink
és élom hozzáadásával készült, jól hengerelhető, nyujtható. mégis
tertos 'ÖnL vénye. Nem könnyen. rozsdásodik, maró savakkal szemben állékony. Ezért választották betüanyagnak. De veszedelmes gözök szállnak fel belőle és megrövidítik a betük fölé hajló nyomdász
életét. Ki tudná megmondani, hogy ezért hány embert öltek meg
I izika i értelemben!
Amikor a szentleckében azt olvassuk, hogy a beLü öl, az
ú: vesőról van szó és erkölcsi gyilkosságra kell gondolnunk. Lelket
öl nem a betű anyaga, hanem a rossz gondolat, amelyet megjelenít. Lehetetlen munkára, feladatra vállalkoznék, aki csak megközelítőleg is ki akarná számítani, hogy hányszor öltek a betűk rossz
gondolatokkaL az ujságok révén közzetett 'szellemi méreggel, veszedelmes féligazságokkal. Ha lelket ölt az Oszövetségnek az ú JSZ;)'
vetség megjelenése után feleslegessé váló betűje, mennyivel inkább
lelket öl a gonoszléleknek a lelkek eltévesztésére a sajtó útján terjesztett mételye. Ha az úr lelke méltán mondja a mai szentleckébén,
hogy a U-lek tette a hivőket alkalmasokká az újszövetség szolgélai ára, s elégséges voltuk az Istentől van, viszont a mai kor zavartságát és elégedetlenségét és nyugtalan lelkületét nagyrészt a gyilkos
betű hozta létre, amely nagy tömegekel lartva kezében, régóta ké·
szítette elő a mostani veszedelmes állapotokat.
.
Milyen

/ömegekrő/

van itt szó?

A világon 1891~ben 41.000 ujság jelenl meg; 1905-ben Angolországban 300Q...Franciaországban 3000. Olaszországban 1400. Ausztria-Magyarországban 1100, az Egyesült Államokban 12.500, Ázsiában
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200 ujságot adtak ki. A németországi ujságok
száma 191O-ben 4000 volt; 1906-ban a német napisajtó 4800 millió
iappéldányt küldött szét. S a nagyobb ujságok közül a HamburgerGeneralanzeiger 110.000, Münchener-Neueste Nachrichten 118.000.
Neue Freie Presse i6.000, Petit Parisien 1.200.000, Petit Joumal
800.000, Matin 600.000, Oaily Maii 1,000.000, Oaily Mirroir 150.000.
Oaily Express 400.000, Az Ujság 65.000, A Nap 134.000, Az Est
80.000, Budapesti Hírlap 60.000 előfizetőnek beszélt. A Berliner
Tageblattnak 1898-ban 64.000, 1900-ban 70.000, 1902·ben 16.000, 1911ben 205.000 előfizetője volt.
Nagy hatása abból is adódik, hogy il sok olvasónak beszélö
ujság ma már nem krónikás, hanem közvélemény-megteremtő.
Mindenről tudomást szerez, de csak azt s úgy tálalja fel, amí s
ahogy céljának megfelel. Ami probléma a tudós koponyákat foglalkoztatja, ami terv a forrongó tömegben megszületík, arról nemcsak
számoted. hanem mellette vagy ellene 'döntően állástfoglal. Városi
népünket reggel ébredéskor köszönti, déli pihenőjén fellmresi, este
Jgyába kíséri s állásfoglalását -százféle formában szuggerálja. A
legszerényebb öltözetben messze pusztaságokba utazik, erdők .méIyébe hatol: ahol egyedüli szellemi táplálék, s népies formában
ugyana.t ismétli. Igy köt össze egyest egyessel, osztályt osztállyaI.
falut várossal s mindíg az összeség nevében kér, sír, jajgat, tervez,
követel, parancsol, terrorizál. Parancsára a szomszédok pöre orszagos ügy és a húsunkba vágó gaztett jelentéktelen ballépés. Intézetek létesülnek szavára semmiből, de meg ís semmisülnek, ha nem
neki szelgélnak. Kiemel valakit a tömegből, de állandóan nyakán
tartja a kést. Amikor tetszik, az egyik politikai irányt a másikkal cseréli föl. S a vallás kérdéseiben '- megfellebbezhetetlen fórum tekintelvével szól, s a tömegek világnézetének ellenőrzés nélküli irényi-t(: ja. Ezért van módja a lelki gyilkbsságra, sőt tömegmészárlásra.
A jó és rossz betűk erőviszonya. A katolikus sajtó egy buzgó
apostola éppen sajtópropagandára indult. Egyszercsak melléje szegő
dik a sátán: sétapálca a kezében, monokli a szemén. Egész megjelenésén meglátszik, hogy. most nagy úr, könnyű dolga van, ráér
sétálni. "Jer velem, mondotta az apostolnek, mutatok valamit.'
S maris egy; utcai lepárusítóhoz értek. "Számláld meg ezt!" - rnutatott rá az asztalra helyezett legnagyobb ujságcsomóra. Az számlálni 'kezdte: "Egy ... ke-ttő ... három ... harminc." Mind rossz u iság volt.
.
. - Látod, - vigyorgott a sátán - ezek az enyémek. Most olvasd
a másikét!
- Egy ... kettő ...
- Az enyém harminc, azé kettő. Az arány mindenütt ez! S ti
akartok velem megküzdeni? Harminc ágyú ellen kettő! Tudod barúlom, nektek hályog van a szemeteken, s orrotoknál fogva vezethetlek benneteket. Hályog van a munkások szerrién, akiknek a jövendo
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földi mennyországról prédikálok. Hályog van a Iöldmivesek szemén, akik a templomban hetenkint egyszer meghallgatják papjukat.
hatszor meg rám figyelnek. S legerősebb fátyol van a műveltek szem.én, mert nem veszik észre, hogy miképen G.§.erélem ki szívüket
és míképen' ölöm meg lelküket. mig betűimet olvassák. Ezek mind
az én kezemben vannak!" És vidáman kacagott. miközben egy
templomhoz értek, ahonnan éppen ~gy asszony jött ki. "Még ennek
is hályog van a szemén, folytatta ,a sátán. Ebbe a házba. jár, de
a regény kedvéért az én ujságomat szokta vásárolni. Azzal vígasztalja magát, hogya regényen kívül mást nem néz meg, de filléreit
nekerrredja, s azokból lesz a pengő, mínt a cseppekből a tenger.
S az asztalon maradt ujságot a gyermekek elolvassák, a szobalány
végigböngészí. s azok igy válnak hívőimmé. Néhány száz év előtt
még legyőzöttnek hittem magam, de most nem félek. Amióta nyomtatott betű van, s az ujságok röpködnek szerteszét. hatalmam növekszik."
A pokol fejedeime büszkén kihúzta magát. Közben az apostol
célhoz ért és csüggedten készült a házba, ahova propaganda gyű
lést hirdetett.
- .Hánven lesztek? Kétszázan, harornszázan?" .- kérdezte
még .a sátán. k.irörvendezve nézve az apostol szomorú arcát. "Neked
is hályog van a szemeden! Nem látod. hogy hiába beszélsz? El·
mondod nagy nehézséggel készült szónoklatodat háromszáz embernek. akik arra rá sem szorulnak, mert már .eleve a .te pártodon vannak. Mi az a háromszáz? A többi al én pártomon van. A rnilliók az
enyémek. Győzni csak nekem lehet!"
Ekkor az apostol felemelte fejét. Mintha felülről világosság érte
volna, mely bizalommal töltötte el. Arca derűlől sugárzotl. A gonosz
i;nkénY,t8Ienlil összehúzta magát s igy hallgalta az apostol szavait:
"Igaz. sátán. hogy hatalmas vagy. és sok a híved és a rengeteg
ujság csaknem mind a te fegyvered! De azért csüggednem lehetetlen, mert van náladnál hatalmasabb. Egyszer már megmutatta erejét.
amikor tizehkét halásszal megvemmísítette papjaid seregét. Ö nem
halt ám meg. s végül mégrs csak Ö fog gvőzní!"
Evangélium Szem Lukács 10. r. 23-37. v. Az időben mondé
Jézus tanítványainak: 23. Boldogok a szemek, melyek látják, amiket
li láttok. 24. Mert rnondom nektek. hogy sok 'próféta és király kivánta látni. amiket li lállok. de nem látte, és hallani. amiket ti hallotok. de nem hallotta, 25. Es ime fölkele egy törvénytudó. kísértvén öt és mondván: Mester! mit cselekedjem, hogy az örök életet el·
nyerjem? 26. Ö pedig ruondá n eki: Mi vagyon írva a törvényben?
miképen olvasod? 27. Amaz leletvén. mondá: Szeresd a te Urada!.
-Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődból és
egész elmédből; teleberátodet pedig, mint tennenmagadat. 28. Fs
mondá neki: Helyesen feleltél: ezt cselekedjed és élni ro~sz. 29.
AnHlZ pedig igazolni akarván magát, mondá Jézusnak: De hát ki az
..n le;"h<lráloffl? 10 Fel\'É'\'én pedig Jézus a szót. mondá: Egy ember
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Jeruzsálemböl Jerikóba menvén rablók közé került, akik kífosztották öt, és sebesre vervén, félholtan hagyák öt és eltávozának. 31.
Véletlenül azon az úton jött lefelé egy pap. és látván öt, tovább
méne. 32. Hasonlóképen egy levita is, midön azon helyhez ért, és
látta öt.Yovébb méne. 33. Arra utazván pedig egy szamaritánus, odaméne. és látván öt, könyörületre indula. 34. És hozzája járulván. bekötözé sebeit. olajat-és bort öntvén azokba; föltéve öt barmára s a
szállásra vivé és gondját viselé. 35. Másnap elövévén két dénárt,
a gazdának adá. mondván: Viseld gondját neki· és amit ezenfelül
ráköltesz. mikor visszatérek, megadom neked. 36. E három közül, mit
gondolsz. melyik volt felebarátja annak. ki -a rablók kezéhe .jutott?
37. Amaz pedig mondá: Aki irgalmasságot cselekedett vele. És mondá
neki Jézus., Menj és te is hasonlóképen cselekedjélt
A két véglet

A kb. 2000 millió ember közül mindenkihez a legkevesebb ál!
közel; a hasonlithatatlanul nagyobb többség távol van, Távol állanak tőlünk azok, akik az utcán ismeretlenül mennek el melleltünk
és még csak nem is köszöntjük őket. Távol vannak azok. akik képzettség, állás, munkakör, gazdagság tekintetében alánk vagy fölénk
kerültek. Távol állanak. akik a mi falunk vagy városunk határain
kivül élnek.: Távol állanak a szomszéd országok népei, akiket .az
anyanyelvnek kedves zenéje és ugyanazon érdekek közössége össze
nem köt. Még távolabb vannak azok, akik Európán kívül Tibet fennsíkján, Amerika óriási városaiban vagy a mérhetetlen tenger sziget·
világában laknak és ökat talán sohasem látjuk.
Ezek mind távol vannak ugyan tőlünk. de az evangélium szavainak elhangzása óta számunkra mindegyik proxírnus. mindegyikkel szemben vannak kötelességeink. mint ahogy az irgalmas szamaritánusnak volt a jerichói elhagyottal szemben és mint ahogy az
Úr Jézus nyomdokain járva. a szeretetnek annyi hérósza felismerte
kötelességét ínségben lévő felebarátjával szemben. A történelem
legfönségesebb jelenetei közé tartoaik tevékenységük, amelynek
nyomán düledeztek az embereket egymástól távol tartó akadályok.
Mikor Aranyszájú Szent János konstantinápolyi pátriarcha lett
emberei városszerte összeírták legjobb barátait és urait, t. i. a szegényeket. ..Uraim ők, - mondotta - mert révükönlegjobban bejuthatok a mennyekországába," Római Szent Franciska háza valóságos
kórterem volt, ahol a legsúlyosabb cetegek találtak otthont. Ha az
utcán koldust látott, tarísznyájából a kemény - kenyérdarabokat kiszedte és friss kenyérrel pótoIta. Kalazanci Szent József Rómában
összeszedte és t.anítgatta az elhagyott szegény gyermekeket. Lelliszi
Szent Kamill a legvisszataszitóbb betegeket gyógyította a legnagyobb szerétettel.
Ma annyi az igénylő és olyan kevés a hős, hogy. a 'szamaritánus munkájának előbbi folytatására gondolni is .alig lehet. De ha
senki sem köteles arra vállalkozni, hogy irgalmas szamaritánusként
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egy szerencsétlennel foglalkozzék, veszedelem volna abba a végletbe
esni, hogy a sok nyomorral szemben tehetetlenek vagyunk, mert a
tömegmunkát segítve mindenki hasznos munkát végezhet. Mid intézményekben látjuk magunk előtt azok munkáját. akik valamikor
nágy eráfeszítésekkel Amerikában il rabszolgaság megszünteté'sén
dolgoztak. akik a pogány missziók. kiépítésén fáradoztak, akjk a
népművelődes apostolai voltak, akik az elhagyottakat, árvákat, aggokat. vakokat. némákat, süketeket felkaroIták s' a különféle természetí csapások miatt tőlünk távol állókat iparkodtak magukhoz
közelebb hozni. Ezekben az egyesületekben munkálkodni annyit jelent, mint az irgalmas szamaritánus áldásos munkáját folytatni.
Mivel azonban az Úr a törvényt nem felforgatta vagy megszüntette, hanem teljesilette, nem az Úr utain jár és nem az irgalmas
szamaritánust követi, hanem az r-llenkező végletbe esik az. aki a
természetes viszonyt megfordítja, s a közelálló t magától eltávolítja,
mig a távollevő érdekeit felkarolja. Ide tartoznak azok az anyák, akik
~yermekmenhelyekel létesítenek, bölcsödében inspekciésok, leányklubokban előadnak, saját gyermekeiket pedig szurtosaknak, neveletleneknek hagyják; akiknek a társadalmi körben esedékes elő
adásuk a legfőbb gondjuk, férjükhez nincs egy nyugodt szavuk;
szóval, akik a rájuk bízott kincsekből saját családjuknak juttatnak
legkevesebbet. Ide tartoznak az olyan gazdák és munkáltatók, akik
különféle társadalmi szervezetek tevékeny tagjai, de saját munkásaiknak nyomorgatói. Ide tartoznak J. gyermekek, akik pl. a cser- készetben lelkendezve segítenek másoknak, de szófogadatlanságuk
es durveságuk miatt otthon uk rémei; Iánvok. akik idegen társaságban csupa báj és kedvesség tudnak lenni, de otthon v isszataszítók ,
Ezek szívleljék meg az angol közmondást: Charity begins al home,
az igazi szeretet otthon kezdődik. Az evangélium vijágánál-; .ha J.Z
otthon határain túl nem jutó szeretet szűkkeblüség, a nem ottheu
kezdődő szer et et hitt.agadés.
PUNKÖSD UTAN XIII. VASABNAP

Lecke Szent Pál apostol a galatákhoz irt lev. 3. r. '16-22. v.
Testvéreim! 16. Ábrahámnak mondattak az igéretek és az ö ivadékának. Nem mondja: Es ivadékainak, mint soknak, hanem mint egynek: I:s a te ivadékodnak, aki a Krisztus. t7. Azt mondom tehát, hogy
az Istentől megerösitett intézkedést a négyszázharminc évvel később
adott törvény nem teszi érvény telenné. hogy 'megszüntesse az ígére:et. 18. Mert ha a törvényből van az örökség. akkor már nem igéretoöl, Abrahámnak pedig igér~t által ajándékozta azl az Isten. 19. Mi
tehét a törvény? Vétségekért hozatott, mig el nem jő az ivadék,
akinek az igéretet adta, angyalok állal rendeltetett. közvetítő által.
20. Közvetitője pedig egynek nincsen, az lsten pedig egy. 21. A törvény tehát lsten. ígéretei ellen van? Semmiesetre sem! Mert ha
olyan törvényt adott volna, mely életet adhatna, valóban a törvényuől lenne a megigazulás; 22. de az Irás mindent a bűn alá h.glaIt.
'lOgy az í!!éret Jézus Krrsztus hite által adassék a hivőknek
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Törvény 61 Igéret

A kissé nehéz gondolatmenetü szenLieckéböl csalogatóan-csendül ki a befejezö mondat,. amelyben a kereszténységnek egyik alapigazsága' van kifejezve: - nincs törvény, amely 'az emberiséget
üdvösségre vezetné. Ddvösség csak az Igéretből származik.

*
A törvény maga nem elég. A természettörvény nem volt eleg
az embereknek az üdvözüléshez. mert az üdvösség a természétet
messze felülmúló természetfeletti .jó, és így merőben a természeti
., törvény megtartása megigazulást nem adhatott. Akik csak azt követték, a boldogságra nem jutottak el. A régi stoikus bölcsek elve.
convenienter naturae vivere, a természet szerint élni, nem lehet
keresztény életelv. Az emberi törvény ennél még gyatrább volt.
Jól mondta valaki, hogy .az emberi törvény olyán pókháló, amelyen
a szúnyog megakad, de a teve akadálytalanul áttöri. Akármilyen értelem találta ki, s akármilyen tárgyra vonatkozott, önmagában cél,
nem ért. Mikor ,a római birodalomban a polgárok egyenlőségre törekedtek és 449-ben a plebejusok kivívták szabadságukat és szigorú
törvények révén biztosították egyenjogúságukat a patríciusokkal. a
születési nemesség helyébe csakhamar a pénznemesség került és
elnyomta a néptömeget. A bölcs emberi törvényekkel biztosított
egyenlőségnek vége volt.
Az esti zavarok megszüntetésére valamikor régen a flandriai
Quadenarde elöljárósága azt a törvényt hozta, hogy este 8 óra után
lámpa nélkül senki sem mehet ki az utcára. A törvény szentesítése
az volt, hogy akit az őrök lámpa nélkül találnak, az halál fia. Azontúl mindenki lámpával járt ugyan, de a zavarok mégsem szűntek
meg, mert mindenkinek a lúmpája üres volt és akár az egész községet kipusztíthatták volna, Megjelent tehát a második törvénv.
hogyalámpába mindenki köteles gyertyát tenni. Az is megtörtént.
de a zavarok tovább folylatódtak, mert a gyertyát nem gyujtották
meg. Egy újabb törvény szigorú büntetés alatt előírta, hogy az Ll:cára érve mindenki meggyujtsa a lámpában a gyertyát. Az elöljáróság azt gondolta, hogy most már nem lesz mentség és a lámpa fénye
mindenkit ellenőriz. De ei egen akadtak, akik a lámpát köpenyük
alá rejtették, mert rossz járatban voltak és féltek a viláqosségtól.

*
Ha egyáltalában volna olyan törvény, amely életet jelentene.
akkor az az ístení eredetű ószövetségi törvény volna. Elégtelenségét
azonban éppen azok bizonyitották be legjobban, akik örökérvényességét a legerősebben hitték s akik azt legjobban megtartották.
a farizeusok. Akik megtartotlák él Törvényt. de betűjénél nem rnentek tovább. A Törvény kimondotta, 'hogy Isten neve mindíg szernük
előtt legyen, s ők homlokukra kötötték. A Törvény kimondotta, hogv
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Isten nevének tisztelete csorbát ne szenvedjen, s ők annak úgy tettek eleget, hogy ki nem mondták. A Törvény parancsolta, hogy kiruenetelkor és bemenetelkor Isten legyen velük, azért a nevet az
ajtófélfára irták. A Törvény parancsolta a szombat megülését és
azért inkább végignéz ték valakinek a szenvedését, mintsem a szombatot megszegjék. A Törvény parancsolta a felebaráti szeretetet, de
ölbetett ,kézzel tudták végignézni mások szenvedését, ha a segítés
tételesen nem volt leírva és megengedve. A Törvény mondta, hogy
:-';e ölj! - de ők azért találtak paragrafust, hogy az Udvözítőt eltegyék láb alól. Nem loptak, de az özvegyeket és árvákat kiforgatták
vágyonukból.
Azért megigazulás az Igéretből származhatott, amelynek központja az Úr Jézus, akiben megáldatnak minden nemzetségek. Ö
megadója az örök Törvénynek, tökéletesítője a régi Törvénynek, záloga és biztosítéka a megigazulásnak, amely csak a kereszténységben van meg. Ha erre nézve valakinek az a gondolata, hogy kereszténység még nem az Igf!ret teljesedése, mert nem valósította meg
a programmot, hogy benne megáldatnának a föld minden nemzetségei, vagy hogy ez az Igéret megcsalta a világot, mert nem teljesítette
azt, amit igért, a felelet csak ez lehet: nem a kereszténység csalta
meg a világot, de a világ csalja meg a kereszténységet és Krisztus
igéretét. A kereszténység megváltást hirdet az akarónak, megadta
a megváltottság lehetőségét a törekvőknek. A világ azt mondja, hogy
Krisztus tanítása szerint él, pedig még mindig saját ösztönös természetét követi, a romlott természet törvényének hatalma alatt áll,
amelyet követni nem szabadna.
A mai evangélium megdöbbentő eseményt mond el, bélpoklosoknak az Úr Jézushoz való közeledését. "Amely embernek tes te
bőrén a poklosság csapása támadna, mondja az ószövetségi törvény - vigyék őt Áron főpaphoz vagy fiai valamelyikéhez, s ítélete
szerint különíttessék el." (Lev. 13, 2-3.) E néhány szó szörnyű dolgokat tartalmaz a régi világ rettegett betegéről, akinek halovány
orcájától s foszladozó. daganatokkal telt testétől míndenkí megborzadt. A törvény azért kitiltotta őt a társadalomból és tisztátalannak
mondotta mindazt, amihez hozzányúlt. Lakása a mezőn és erdőben
volt. Ételét előre kijelölt helyen kapta. Feltűnő ruhában járt, hogy
a járókelők észrevegyék. Ha észre nem vették, figyelmeztetnie kellett őket. Később már csengőt akasztottak rá, rnert hangját és közelségét is veszedelmesnek vélték.
Tíz ilyen betegnek az élet teljességével, az Úr Jézussal való
találkozását mondja el a, mai evangélium. Azzal szemben. aki számára nem volt gyógyulni vágyó testi vagy erkölcsi kivetett, a szerencsétlen poklosok szabadnak érzik magukat. Mindegyik bátran
egész közel megy hozzá. Voluntatem rogat, de potestate non dubitat
(Szent Jeromos.) S a nagy bizalomnak jutalma az Úr segítő szava lett.
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A régiek ezt a vesamepot a tiz poklos vasárnapjának nevezték.
Evangélium Szent Lukács 17. r. 11-19. v. Azon időben, I L
mikor Jézus Jeruzsálem feté tartott, átméne Szamarián és Galileán.
12. Mikor pedig beméne egy faluba, tiz poklos férfi jöve elébe, kik
távolról megállanak, 13. és fölemelék szavukat, rnondván: Jézus,
mester! könyörülj rajtunk. 14. Kiket midőn meglátott, mondá: "vlenjetek, rnutassátok meg magatokat a papoknak. Es lőn, hogy amint
mentek, megtisztulának. 15. Egyik pedig közülük, látván, hogy meggyógyult, visszatére, nagy szóval magasztalván' az Istent, 16. és
arcra borulva az ö lábánál, hálát ada.; és ez szamaritánus vala. i?
Felelvén pedig Jézus, mondé: Nemde tízen lisztultak meg. és kilenc
hol vagyon? 18. Nem akadt, aki visszatérvén, dicsőséget adjon)stt!l1nek. hanem csak' ez az idegen. 19. És mondá neki: Kelj Iöl. rnenj
el, mert hited meggyógyilott téged.
Az Úr c:sodai és a modera ember

Milyen következetlen az ember az úr Jézus csodáival szembeni
Valamikor azt követelte, hogy tanítását és isteni küldetéséi
csodákkal pecsételje meg. "Mes(er, jelet kivánunk Tőled, ' - hangzott a farizeusok és szadduceusok követelése - különben nem hisz. szük, hogy lsten küldött.' Ez a gonosz nemzedék - mondja az Udvözítö -- magának a tanításnak nem hisz, hanem jeleket kér. Majd
máskor azt mondja nekik, ha a szavaknak nem hisztek, a jeleknek
higgyetek, és megkönnyiti számukra a hitet.
A jelek tehát megtörténtek. A Szentirás sok esetet mond el.
amelyekben az Udv özitő a természet urának mutatte magát. S a rnodern ember meg éppen e csodák miatt ütközik meg rajta. Azt
mondja, hogy örömmel ismérné mesterének, az emberiség Pentheonjában az első helyet 'számára tartaná fönn, Plátó, 'Cézár, Napoleon
mind elhomályosulnának láttára, csak a csodák ne tapadnának nevéhez, mert azokkal nem tud mit csinálni. S hogyan töri magát rniattuk! Magyarázatuknál a legfölségesebb jellemet machiaveljistává aljasitotta. s a szemtanúkat olyan együgyüeknek gondolta, hogy míndent csodának vettek, hittek és írtak le. A szentkönyvek hitelességél
kétségbe vonta. Próbálta őket eltüntetni a szöveg olyanféle magyarázatával. hogy a benne lévőt nem vette komolvan. de viszont ami
nem volt benne, azt hozzáolvasta. A süketnéma iskolákban az Udvözítö süketnéma-gyógyításainak megismétlését találta. újabban a spi·
ritizmust, hipnotízmust és a pszichoterapiát vette nagyon igénybe.
mintha az Ur mesterkedésekkel és titkos természeti erőkkel műkö
dött volna. S az eredmény a sok vesződség után mi lelt? Az, hogv
mindegyik a maga elméletére esküszik, a másikél lehetetlennek
mondja. Merész fogással mindegyik csak néhány csodát tudott megJllagyarázni és valamennyien, együttesen sem tudják megoldani pl.
a mai evangéliumnak megdöbbentő jelenetét. mikor 10. élőhalot l
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talalkoaik az úrral és a vele való beszélgetés után meggyógyultak.
Akik rettenetes sebeik miatt az emberi közösségből ki voltak zárva,
akiknek testéről a hús cafatokban lógott, azok visszenyerték teljesen egészségüket,
S nem is ez magyarázza leginkább az úr Jézus' nagy hatalmát.
Sokkal nagyobb az Úr azon esetekben, amidőn a lélek a test gyógyulása nélkül megelégedett, örvendetes. Egy utas valamilyen távoleső erdő szélén járva, az erdőből gyönyörű éneket hallott. A hang
felé közeledve, rábukkant az énekesre. De milyen nagy volt csodálközása. rriegdöbbenése! A hang után ítélve, egy nagyon szép és
erőinek teljességében álló valakit remélt és e helyett egy poklos
,illot! előtte.
-- Te énekelsz olyan elbájolé hangon? - kérdezte tőle meglepődve. Hogyan van kedved dalolni, mikor alig van rajtad egy
tenyérnyi ép hely?
- "Hogyne énekelnék, mikor eddig egy kővár tartott vissza
attól, hogy Urammal és Udvözítőmmel minden akadály nélkül együtt
.ehessek és most nézd, a kővár omladozik és röviden elérem célomat!" S míg ezeket mondotta. az arcáról, kezéről és lábáról leváló
húsdarabok at mutogatta.

PUNKÖSD UTAN XIV. VAsABNAP
Lecke Szent Pál apostol. a galatákhoz írt lev. 5. r. 16-24. v.
Testvérek! 16. Lélek szerint járjatok, és nem fogjátok véghezvinni
d test kivánságait. 17. Mert a test a lélek ellen vágyakozik, a lélek
pedig a test ellen; ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt
tegyék, amit akartok. 18. Ha lélek vezet titeket, nem vagytok törvény alatt. Nyilvánvalók pedig a test cselekedetei, melyek: parazneság, ttszté talanség, szeméunetlenség, bujaság, 20. bálványozás, bür ájesség. ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés. visszavonás, szakadás, 21. Irigykedés, gyilkosság, részegség, tobzódás és ilyesmik. ezekről mondom nektek, mint ezelőtt
is mondottarn. hogy akik ilyen dolgokat cselekszenek, nem nyerik el
lsten országat. 22. A lélek gyümölcsei pedig: szeretet, öröm. békesség. türelem, jóság, hosszútűrés. 23. szelídség, hit. szerénység, megtartóztatás, tisztaság. Ilyenek ellen nincs törvény. 24. Akik
pedig Krisztuséí. restüket megfeszítették a vétkekkel és kivánságokkal együtt.

>\

161ek gyilmölc.e. 6. a le.l c.elekedelel

Nyilvánvalók a lélek gyümölcsei. A gyermekarc szépsége és
ez ártatlan arcnak nem e világi értelemben vett kedvessége, a 1('lek értéke és sokféle nemessége, erényei annak .legszebb díszétől. il
me~zentelö kegyelemtől valók. Birtokában a lélek a test szenvedé:yeinek parancsol, mert vágyainak Isten a központja. belőle fonásóznak nemes törekvései, tiszta látása, erős akarata. Mindennek ny 0.nában az erények f'~ész sora fakad. Egyetlen halálos bűn .önk re-
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teszi a' megszentelő kegyelmet, a lélek belső rendezettségének. véget
vet. Majd következík a bűnös állapot, amikor a -bűnös nem is érzi
á Ilapotának kárhozatos és veszedelmes voltát.
Mondják, hogy Szardiniában 'a talaj rosszaséga miatt minden
termény, még a méz is kesernyés. A bűnös allapotben a természetfelettiekrs, megromlot) lélek termőtalaja elromlott és minden életnyilvánulása rossz. Élete halál: a neved az, hogy élsz és holt vagy.
(Titk. jel. 3, 1.) Békéje békétlenség: a békében van legnagyobb keserűségem. (Iz. 38, 20.) Dicsősége szemét és féreg (I Makk. 2, 62.);
jótettei rosszak, mert hiányzik éltető elemük, az érdemszerző erő.
Lelke szodomai szőllőkert, termése uva fellis. (Deut. 32.)
Mindez meglátszik a bűnös egész viselkedésén, sőt sokszor
mintegy arcára rajzolódik, mert amint a Szenilrés mondja:
Nyilvánvalók a test cselekedetei. Leonardo da Vinci. mielött
megfestett volna egy képet, a rajta szereplők arcához egy egész
sereg modellt tanulmányozott át. Ha szükség volt rá, a legközönségesebb, szinte állatias arckifejezéstől a legtökéletesebb, szinte angy,ali szépségig minden tipust Vi~sgálódás tárgy ává tett. De egyik
képével sem vesződött annyit. mint mikor az Utolsó vacsora néven
ismert, egyik legnagyobbszerű képét készítette.
Jóideje dolgozott már rajta, de Jézus arcához nem talált megfelelő modellt.· Végre egy napon, mikor a milánói Santa Maria delle
Grazie-templomban misét hallgatott, egy nagyon szép ifjú vonta
magára a figyelmét, aki az énekkarban kellemes hangjával és buzgó
énekével a művészet egészen lebilincselte. Elővette irónját és a róla
akkor készített vázlat után festette meg Jézus arcát. .Míután még
hangját megdicsérte és valami kis emléket is adott neki, tudni akarta
nevét. hogy emlékezetében megőrizhesse.
- Pietro Bandinelli a nevem - mondotta az énekes lá-tható önérzettel.
A kép azonban még tíz év mulva sem volt készen. Hosszú időn
keresztül már csak Júdás hiányzott róla. S bár a művész a megfelelő
modell ért feljárta a legalsóbb társadalmi rétegek tanyáit, ahol a legeltévelyedettebb embereket remélte, kikutatta a legpiszkosabb külvárosi lebújokat, nem lelt olyan embert, aktnek arca elég undorító.
visszataszitó, tökéletesen sátáni Júdás-arc lett volna, mint ahogy
Jézus arcához tökéletes angyali modellt talált. Ilyen gondolatokkal
foglalkozva rótta Milánó utcáit, amikor egy reggel, az utca fordulójánál a földön ülő részeg emberre bukkant, aki alig tudta magát
egyenesen tartani. Arckifejezése állatias volt és kezét alamizsnáért
nyujtotta feléje. .Heurékal" - kiáltotta a művész ..A koldus arca
az íszákosságtól és sok minden vele összekötött bűntől olyan aljas
és csúf volt, hogy őt megpillantani és Júdás-modellnek választani
. egyet jelentett. Azonnal vázlatot készített róla, s utána készült-a
képen a Júdás-arc. A vázlat elkészítése közben a művész szánako-
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zott ismeretlen modelljén és alamizsnát nyujtva neki, megkérdezte
nevét.
- Pietro Bandinelli vagyok - mormogta az szégyenkezve.
Leonardo da Vincit mintha hideg zuhany érte volna és-hogy
a koldus tényleg Bandinelli, csak akkor hitte el, miután meghallotta
élettörténetét, amely egy tökéletes angyalt is 'démonná változtatott.
A bor, a kártya, a rossz társaság, a sok/bűn Júdássá változtatta elöször a lelkét, s azzá tette testét.
Es ist Gerechtigkeit auf EIden, - Dass Getstet Gesictitet werden" - mondja Goethe, és az sohasem valósul meg annyira, rnint
a test cselekedeteinek romboló erejében.
Evangélium Szent Máté 6. r. 24-33. v. Az időben mcnda Jézu.'
tanitványainak: 24. Senki két úrnak nem szolgálhat: mert vagyegyi·
ket gyűlölni fogja és a másikat szereti, vagy egyiket eltűr! és :;
másikat megveti. Nem' szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.
25. Azért mondom nektek: Ne aggódjatok életetekról, mit egyetek
se testetekről, mibe öltözzetek. Nem több-e az élet az eledelnél és
<1 test nem több-e az öltözetnél? 26. Tekíntsétekez ég madarait, hogy
nem vetnek, nem aratnak, sem csűrökben nem gyüjtenek, és a ti
mennyei Atyátok táplálja azokat. Nem értek-e li többet azoknál?
27. Ki adhat pedig közületek gondjai által nagyságához egy könyöknyit? 28. És a ruhézatról mit aggódtok? Nézzétek meg a mezők liliomait, mint növekednek, nem dolgoznak és nem fonnak: 29. pedig
mondom nektek, hogy Salamon minden dicsóségében nem volt úgy
öltözve, mint egy ezek közül. 30. Ha pedig a mezei füvet, mely ID:!
va.gyon és holnap kemencébe vetik, az Isten így ruházza, mennylvei
inkább titeket, klcsínvhitűeklj 31. Ne aggódjatok tehát mondván
~it eszünk vagy mit iszunk vagy mivel ruházkódunk. 32. Mert mindezt a pogányok keresik. Hiszen tudja a li Atyátok, hogy mindezekre
szükségtek vagyon. 33. Keressétek azért először Isten országát és az
ö igazságát és ezek mind hozzáadatnak nektek.
MI Atyáü!

A tenger óriási hullámokat vert, a hajónak minden porcikája
recsegett-ropogott és az utasok kétségbeesve tekintettek egymásra.
Csak egy kisgyermekben nem látszott a legkisebb f~elemnek még
csak nyoma sem.
- Hát te nem félsz? - kérdezte tőle az egyik utas.
- Nem, volt a kisgyermek bátor felelete, mert atyám ül a kormánynál.
_.
De 'sokkal kevesebb aggódás és félelem volna ma az emberek
közt, ha olyan feltétlen Bizalommal tudnának viselkedni a mennyei
Atya iránt, mint ez a kisgyermek bízott a kormánynál lévő édesatyjában, aki pedig csak addig volt ura a hajónak, amíg a kormánykerék bírta és a hajórészek nem engedtek. A mennyei Atya szere.. Nagy igazságszolgáltatás a földön az, hogya lelkület arcca válik.
18 Wall.r: Napsugarak
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tete és mindenhatósága miatt minden bizalmat megérdemel. Tehát a
ma zúrzavarában és ezerféle bajában nem a bajnak kellene elsősor
ban kevesebbnek lennie, hanem annak a bizalomnak és hitnek kellenenagyobbnak lennie, hogy a mi Atyánk ott ül -a-kormánynál és
mindent úgy intéz, hogy a végén jól üssön ki.

Ne aggódjatok! Jól figyeljétek meg a szót mindenfajta kritlkusai Isten igéjének! Itt nem az van, hogy ne dolgozzatok, mínt
népgyüléseken éppen erre az evangéliumi helyre való hivatkozással
sokszor bizonyítják az evangéliumnak antiszociális voltál. Nem az a
parancs, hogy ne dolgozzatok. Sőt hívatkozéssal történik az ég madaraira, akik nem ugyan hozzánk hasonlóan, de a természet rendje
szerínt annál többet dolgoznak. Considerate volatilia coeli! Constderate lilia agri! S mi, akik kevéssel vagyunk az angyalok mögött,
nagy bizalommal tekinthetünk mennyeí Atyánk felé, s nézhetünk jövönk elé, Értékesebbek vagyunk -á madaraknál és 'nagyobb figyelemben is van részünk. Tehát ne aggódjunk, mert az az életet rontja
és erőinket lefokozza. Dolgozzunk és nagyon bízzunk az Isten míndenható gondviselésében, amely a legnagyobb nehézségeken is átsegít. Az Úr Jézus szava rá a biztosíték. Dolgozzunk, de ne törödjünk túl sokat a holnappal, amivel megkeserítjük a mát. hogya holnap és a holnapután annál nehezebb legyen.

*
Az úr magához szólitotta angyalát, aki a földről a lelkeket
szokta színe elé-vezérelni, s a földre mutatva igy szólt hozzá:
..Szállj le, s hozd fel nekem annak az asszonynak a lelkét."
Az angyal eltávozott s mikor belépett ·a szegényes ház elhagyott szobájába, ahol öt síró ár*a éppen az édesanya kezéből vette
a darabka kenyeret, megrettent a gondolattól, hogy a már úgyis
eléggé elhagyott árvák utolsó támasz6kat elveszítsék. Menten visszament az égbe, s az Úrnak jelentést tett tapasztalatairól. ..Menj Lengyelországba, - hangzott az új parancs - s a Halastó fenekén, a
homokzátonynál találsz egy kis kövel. Emeld fel s utána jöjj vissza.
mondd meg, hogy mit láttáll"
Az angyal eltávozott, teljesítette az Úr parancsát, majd visszalért és beszámolt tapasztalatairól: ..A kis kö alatt egy parányi bogár húzta meg magát, s mikor a kö felemelésével megzavartam, fürgén tovább evickélve, más tanyát keresett magának."
Az Úr erre így válaszolt: ..Látod? Arra a kis bogárra gondom
van. Hát hogy hiheted, hogy az öt árva étlen hal?"
S az angyal minden aggodalom nélkül teljesitette az Úr pa-

rancsér.
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PUHKöSD UTAH xv. VASARHAP
Lecke Szenl Pál apostol a galatákhoz írt lev. 5. r. 25-26. v.,
6. r. 1-10. v. Testvérek!' 25. Ha lélek szerint élünk, lélek szerint
'járjunk is. 26. Ne vágyódjunk a hiú dicsőség után .egymést ingerelve,
egymásra irigykedve. 1. Testvérek, ha az ember vala:mely bűnre ragadtatik is, ti, kik lelkiek vagytok, az ilyent oktassálok a szelídség
szellemében; de ügyelj magadra, hogy le is kisértésbe ne juss. 2.
Hordozzátok egymásnak terhét, s Igy teljesíteni fogjátok Krisztus törvényét. 3. Mert ha valaki magát valaminek tartja, holott semmi, önmagát vezeti félre. 4. Kiki vizsgálja meg a saját cselekvését, és igy
csak önmagában lesz dicsősége és nem másban, 5. inert mindenki
a maga terhét fogja hordozni. 6. Aki 'pedig az igében oktatást nyer,
részesítse .okta.tóját minden jóban. 1. Ne vezessétek félre magatokat;
Istent nem lehet gúnyolni! 8. Mert amit az ember vet, azt fogj~ aratni
is. Mert aki testének vet,' a testből arat majd romlást is; aki pedig a
léleknek vet, a lélekből arat majd őrök életet. 9. A jót cselekedni
pedig ne lankadjunk el, mert annakidején majd. aratunk, ha nem
lankadunk el. 10. Tehát míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel. Jóképen pedig hilfeleinkkel.

.Xt. fon los igazsóg

A mai szentlecke gazdagságából sok megszívlelendö tanács
dicsőség nélkül való életről, a tudatlanok oktatásáról, a lélek szerint való járásról, a jó aratás reményében a jó vetés szükséges fe1tételéről, a romlás helyett
az örök élet aratéséról. A befejezés konkrétebben elsősorban a hittelekkel és a nem emberi tekintetből tett jóra serkent, ami sohasern
időszerűtlen parancs, mert szegények minden időben voltak és lesznek velünk, de a jótéteményt igénylők nagy száma miatt sohasem
volt olyan sürgető keresztény kötelesség, mint napjainkban. Tehát
tegyünk jót az örök élet számára, s nem emberi tekintetből. ei az
első fontos igazság. .
Van, aki látva embertársainak a társadalmi egyenlötlenségből
származó szerencsétlen állapotát. nagyhangú szónoklatokkal felvilágosít és mozgalmat indít. Ami eddig nem fájt, ez égő sebbé válik:"
Ez ,a demagóg munkája, aki a bajt nem szüntetí, ellenkezőleg nagyobbítja. Van, aki a társadalmi nyomort számokkal akarja kifejezni.
tjjelt nappallá tesz, hogy minél hűbb képet adjon az országban található nyomorról. Ez a statisztikus munkája, aki a bajt nem szünteti,
csak számokban lefényképezi. Vannek. akik a nyoroorakciók elő
segítésére táncolnak, tomboláznak, hajókirándulásokat terveznek és
rendeznek, szóval szórakoznak. Vannak, akik adakoznak, de még
ezek közül sem mindegyik jár el az apostol felhívása szerint, mert
cselekvésüknek indítéka egyéni hiúság.
Don Pedro brazíliai király fővárosában, Rio de Janeiróban közadakozásból egy nagy kórház építését határozta el. Mikor azonban
alattvalóit adakozásra szólította fel, hívó szava alig talált meghallszélott a figyelmes olvasó lelkéhez a hiú
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gatásra. Erre közzétette Jegmagasabb elhatározását. hogy a 100.000
koronát a'aományozók bárói, a 200.000 koronát adományozók pedig
grófi ranggal jutalmaztatnak, 'S csakúgy dültek az adományok. Akik
a szegények számára egy fillérrel sem rendelkeztek, azok a hiúsúg
számára megtalálták a nagy összegeket. A kórház elkészült. Az
ünnepélyes megnyitásra igen sok nép özönlött össze. Mindenki nagy
várakozással tekintett az épület homlokzatára, amelyen a hírek szerint egyedül annak a nagy úrnak a neve van megörökítve, aki fel·
építéséhez a legnagyobb összeget szolgáltatta. S a lepel lehullás il
'után milyen röstelkedve olvasták az új főnemesek a nekik szóló
figyelmeztetést: Az emberi hiúság az emberi nyomorúságnak
A másik fontos igazságra, hogy az idő igen nagy érték, dZ
apostol 3 szava eszméltet bennünket: Amíg időnk van! Mert az nagyon gyorsan eltünik s eljön az éjtszaka, amikor már nem munk lkodhatunk. Sii avaro del tempo, légy zsugori az idővel - mondja
a fánói régi vcirosház órája.
Mig Isten csillagot és virágot, gyümölcsöt és szentjánosbogarat, hópelyhet és fúszalat mérhetetlen változatban és mennyiségben bocsát rendelkezésünkre. az idővel meglepően takarékos. Minden pillanat 2000 millió embernek k özös kincse, s azonkívül senkinek közülünk egyszerre. két pillanatban nem lehet része, hanem a
következő csak akkor a mienk, mikor az első már eltelt s a harmadikat mindaddig kezében tartja, míg végleg el nem határozta, hogy azt
a legkegyelmesebben nekünk is juttatja. Ezért olyan drága az idő
s minden percét a jól értékesített előbbi perccel kell szinte meaváltani. Az időnek ez a megbecsülése a nagy emberi oredménvek
elérésének titka. s méginkább az üdvözülés leltétele.
Valaki azt kérdezte egyszer Nagy Sándortól. hogy ifjúkora
dacára miképen tudott olyan nagy eredményekhez eljutni, amelyek
hírét, nevét az egész világon elterjesztették.
- Sikereimnek titka abban rejlik, - mondolt.a a nagy hódító
- hogy barátommá tettem legnagyobb ellenségünket. az időt.
A mai szentleckében az Egyház ezt a nagy kötelességet ajánlja
figyelmünkbe, mikor Szent Pál apostol szavaival arra int bennünket,
hogy értékesitsük az időt. Ehhez nem értenek azok a fiatalemberek,
akiknek olyan nagy ellenségük az idő, mert vagy nem tudnak mit
kezdeni vele vagy heteket és hónapokat képesek szórakozásra forditani. nem gondolván meg azt, hogy jaj annak. aki hasznos munkálkodás nélkül tölti el idejét. Azok a lányok sem tudják értékesíteni
az időt, akik úgyszólván egyebet sem te-sznek, mint szépen öltözködnek. De nehéz lesz nekik az utolsó napon, amikor minden könynvelmüen eltöltött pillanatról be kell számolni.
.
Nagy Alfréd, Anglia egyik legjobb királya nagyon értette, miképen kell az idöt értékesiteni. Három egyenlő részr~ ?Sztoll n~p
jénak egyik része az imádságé és a tanulásé voll, a másiket orszag a
é
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gondjainak szentelte, a harmadik ,a szórakozásnak, táplálkozásnak és
alvesnak jutott. Mivel órája nem volt, a palota bejáratánál álló őr
figyelmeztette, mikor a napszak foglalközásának megfelefő gyertya
elégett.
.
"A hónapok, évek és napok jobban védik önmagukat és nincsenek annyira kitéve az elvesztegetés veszedelmének, de a percek. " a percek ... " - mondja Tissot. S tinyleg, milW1 rengeteg
perc megy veszendőbe, aminek értékére nem is gondolunk,
.~guesseau kancellár egész életében mindíg igen pontos ember
volt, azonban felesége éppen nem volt rendes. A kancellárnak nem
egyszer kellett várnia az ebédlőben, mire az étel az asztalra került. Ilyenkor zúgolódás helyett dolgozgatott, míg asztalhoz nem szólították s a különben elvesztegetett idő egy munkát hozott létre.
A kancellár e szavak kiséretében adta át feleségének: "Ime. inadám.
a konyha rendetlenségének egyenértéke...
De jól tenné sok ember, ha megszivlelné Aguesseau példáját
és a konyha és általában mások rendetlenségének torzsalkodás, önemésztődés és gorombáskodás helyett fínomabbegyenértékel tudna
találni, s mindez az élet könyvében holta után úgy kerülne eléje.
mint a földön mindenféle jótékonykodásban eltöltöt t idö bőséges
jutalmat biztosító tőkéje.
Evangélium Szent Lukács 7. r. I J-IG. v. Az.. időben, II. Jézus
egy Naim nevű városb". méne, és' vele meaenek tanítványai és nagy
népsokaság. 12. Mikor pedig a város kapujához közeledett. ime eg~
halottat vivének ki, egyetlen fiát anyjának, ki özvegy volt és a város
sok népe méne vele. 13. Kit mikor meglátott iIZ Úr. megkönyörülvén
rajta. mondá neki: Ne sirj. 14. É~ odamenvén. illeté a koporsót, mire
azok, kik viszik vala. megállának. É.s mondá: Ifjú! mondom neked,
kelj föl. 15. Es felüle a halott és beszélni kezde. És átadá őt anyjának. 16. Elfogá pedig mindnyájukat 11 félelem. és dicsőíték az Istent.
mondván: Nagy próféta támadt közöttünk. és az lsten megláfo~atlél az
Ö népét.
Kötelesség a haJolt mellatt

Római szobám ablakából elnézern. hogy március l ő-én miképen diszítik a következő napi szép ünnepre a Massimi-palotát.
Március 16-a ugyanis a palota különös ünnepe, amelyet a rómaiak
nagyon várnak. Kora reggel megszólal a palotára kiakasztoll csengő
és a bazilikák nagy harangjához illő, komol y pontossággal jelez
Úrangyalát és nunden misekezdetet. Hívja a járókelőket, akiknek
aznap szabad bejárásuk van a főúri palota fényes termeibe. Ahány
pap tudomást szerez e naprelés előre jelentkezik. szentmisére hivatalos és kora reggeltől egyszerű pap és kardinális állandóan szeritrníséket mondanak a kápolna oltárainál. Ez az ünnep, az 1583. március I€:i nagy esemény emlékerrcsak itt mondható külön szentmisével, benne a fönti evangéliummal. Igy ünnepli meg a Massirní-
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család a nagy reményekre jogosító 14 éves majoresco Pál herceg
hirtelen halálát, illetve az azzal összefüggö és a mai evangélium befejezésére emlékeztető 'eseményt. Amint a herceg halálának az örökvárosban híre ment, rögtön ott termett Néri Szent Fülöp, a család
lelkiatyja. A szomorú atya, anya, a testvérek kíséretében a halottas
ágyhoz ment. Kezét az ifjú homlokára. tette, őt nevén szólította, mire
a halott szemét kinyitotta és felült.
.
- Nagy szerencsétlenség az rád nézve, Pál, hogy meghal~ál?
- kérdezte tőle a Szent,
- Nem - volt az egyszerü felelet.
- Beletörődtélabba, hogy lelkedet álengeded az Úrnak? kérdezte tovább a Szent.
- Tökéletesen - válaszolta a fiú.
- Akkor menj! Sii 1Jenedetto e prega Dio per noi. Légy áldott
és értünk ís kérd Istent!
Erre a gyermek visszahanyatlott és ajkán mennyei mosollyal
örökre elszenderült. Az evangélium nem mondja el, hogy a naimi
ifjú a feltámasztás után meddig élt, de Pál herceg története világosan
mutatja, hogy egy ifjú halála a gyászolók nagy bánata dacára sem a
legnagyobb csapás. Az örökkétartó javak ,a földi szempontok közül
kibontakozó lélek előtt sokkal nagyobb értéket képviselnek, mintsem hogy az a földi javakat sajnálni tudná. 'Csak az a fiatal halott
lehet szerencsétlen, akinek 'számára az örök boldogság nincs biztositva. Ha az ilyen részesülhetne az Úr nagy kegyelmében, ha még
egyszer visszakerülne az életbe és ura lehetne az ifjúság legértékesebb kincseket gyüjtő pillanatainak, de fölhasználná a drága időt!
De Iparkednék azt az örökkévalóság szolgálatába állitanil S ha a
szülők igazán jót akarnak gyermekeiknek. felelősségük teljes tudatában ebben a kincsgyüjtésben segitsék őket jó példával. S ha az
úr a naimi ifjú anyjához hasonlóan megpróbálja őket, fiatal halottaik iránt szeretetüket ne elsősorban vagy kizárólag sírással rnutassák ki, ami bizony igen-igen keveset ér. "Ma éjjel - mondja Sul1ivan Artúr a gyászoló anyáról irt költeményében - gyermekemről
álmodtam, aki korán nagy szomorúságba döntött bennünket.' Amint
őt a magas mennyekben kerestem, szép sorban szelid gyermekek haladtak el mellettem. Mindegyiken liliomfehér ruha volt és kezükben
gyertya égett. Mindegyiket jólláthattam, egyikkel sem beszélhettem. Mindig kisfiamat fürkésztem köztük. Végre a sorban elém került. Lámpája nem égett. Mikor már egészen mellettem volt, esdő
hangon csak annyit rnondott felém fordulva: "Lásd, anyám, könnyeid
oltották el! Ne sirass!"
Amit ez a költő szép költeményével kifejez, az lényegében teljes valóság. Ne sírj, helyesebben ne csak sirj, hanem dicsőitsd Istent
az élet és halál legfőbb urát, akinek dicsőítés jár az élet kezdetén
és befejezésekor, ha csak egy percig tartott is. És imádkozzál mínél
többet, cselekedjél minél több jót halottad nevében, hogy minél
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előbb megtisztuljon s lámpája lobogva égjen Ura örömében, s onnan
téged is segíthessen.

PUNKÖSD UTAN XVL VASABNAP

Lecke Szent Pál apostol az efezusiakhoz irt lev. 3. r. 13-21. v.
Testvérekl 13. Kérlek titeket, ne csüg~edjetekel bajaim miatt, melyek.
értetek vannak. Ez dicsőségtekre szolgál. 14. Ez okból hajtom meg
térdemet a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja előtt, 15. akitől minden
nemzetség nevét nyerte a mennyben és a földön. 16. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső
emberré az ő -Lelke által, 17. hogy Krisztus a hit által .szívetekben
lakjék; s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva legyetek, 18.
s fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, mi a szélesség és a
hosszúság, a magasság és a mélység, 19. és megismerhessétek Krisztusnak -szeretetét is, mely meghaladja a megismerést, sbeteljetek
Istennek egész teljességével. 20. Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet bőven azontúl is, mint mi
kérünk vagy megértünk, 21. neki dicsőség legyen az Egyházban s
Jézus Krisztusban minden nemzedéken át örökkön-örökké. Amen.
Szereletben meggyökerezve

Keleti ég alatt, ahol csodaszínekben játszó égről tűz a napsugár
és dúsviragú folyondárok közt hárfázva járnak Jubal ivadékai, élt
Istennek egy szent, kedves választottja, egy remete.
Barlangjának nyilása előtt futóhomok beszélt az emberi test
pormultjáról és jövőjéről. A futóhomok fölé emelt fakereszt hirdette
a penitenciát. Az előtte térdeplő remete csontraaszott sovány testébe
szinte beleékelődtek a kavicsszemek. Aszkétaarcának szegletes vonásai megdicsőültek az imádság fényében. Tanítványai áhítattal hallgatták, majd elszéledtek ·a világon, de két pártra oszolva. Némelyek
úgy ostorozták testüket, csak úgy suhogott a korbács kezükben,
Töviskoszorút ís hordtak. Imádságukat arcraborulva mondták. Nyakukban vezeklőkötelet hordtak. Más tanítványainak mosolygó arca
sohasem árulta el, hogy bőjtölnek. Testüket rejtekben ostorozták.
Krisztus igéje Jakott bőségesen lelkükben minden békességgel. Egymást zsoltárokkal intették, másokért pedig bőségesen imádkoztak
és gyengeségeiket elszenved ték. Mesterük nevét nem kürtölgették,
de dicsőségét erényeikkel annál jobban hirdették.
Ugyanakkor Nyugat ege alatt is élt egy igazi remete, Istennek hasonlóképen kedves választottja. Környezetében a kert harma'tos rózsájától kezdve od könyvszekrény legkisebb díszéig minden
szépségről beszélt. Mikor tanítványai a nyiladozó rózsák alatt körülülték ót és hallgatták az Alkotó, kezemunkájáról szóló beszédét,
lelkük egy imádság volt. Utána elszéledtek ott, ahol tüzesszemű
vasparipák fúrják át kősziklák titokzatos mélyét; ahol gy~rkémények
nyúlnak a magasba és ahol szétszedík a virág szirmait, ahol nagyitó-
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val vizsgálják az eget és égbenyúló tornyok bábeli gőggé válnak.
Büszkén hirdették, hogy ők a nagy mester tanítványai. Arcukra rnosolyt eröItettek, homlokukon koronát hordtak. nagy könyvekkel jártak, hogy az emberek tudósoknak tartsák őket. Ennek a remetének
is voltak olyan tanítványai, akik mélyen a szivükbe vésték a Mester
szavait és komoly arccal végezték mindennapi foglalkozásukat.
Szívükben himnuszt énekeltek és mindenben élvezték az Isterit.
Ahová léptek, oda harmóniát, békét és szeretetet vittek.
A két remete tanítványai találkoztak A két párt teljesen megértette egymást és egy lélekkel dolgoztak. A megtévedtek azonban
nem tudták, hogy a tökéletességnek-szeretet a köteléke. Az alázatosságnak, a szerénységnek és a kegyességnek indulata nélkül egymás dicsőségét féltették és szIvüket a féltékenység, majd a gyűlölet
ördöge sürű hálóval vonta be. Kölcsönösen farizeusoknak és tanulatlanoknak mondották egymést, Csúnya vetélkedés támadt köztük .
..Suhogjanak az ostorok, hadd lássák az emberek, hogy ami életszentségünk nagyobb!" - mondták az aszkéták. - "Zengjük a legszebb éneket, hadd lássák az emberek, hogya tétlenség fiainál többet érünk" - szólt a másik párt. És tovább folyt a küzdelem.
S amint égi utazása közben Kelet felhője találkozik Nyugat felhőjével. az Istent egyformán szerető két remete is találkozott, Imigyen köszöntötték egymást:
- Ezerszer légy áldott, te az örvendezők szentje, és sokasítsa
meg hiveid számát az ég.
- Légy áldott inkább te, az áldozatoknak és a hősiességeknek
d szentje. Sokasítsa meg hiveid számát az ég.
S tovább imádkozott mindkét szent: az egyik puszta földjén, él
másik Isten virágai között.
De sok magasztos elv munkásai vannak úgy, mint a két remete
pártoskodó tanítványai. A széfhúzás szelleme sokszor még a hasonló téren működö szerzetesrendeket is megkisérti és a középkori
;';'.é; hatalmas rendnek, az ágostonosoknak és domonkosoknak küzdelme mutatja, hogy rni az ára ennek a pártoskodásnak, az lévén
éppen egyik elősegítője a protestantizmus keletkezésének. Hát még
az egyes társadalmi alakulatok, körök és katolikus társulatok hán y',
520f széthúzók, féltékenyek és gy.anakvók.
Hányszor feledkeznek meg arról, hogy a jó ügy érdekében
Krisztus békéjére, egymás elszenvedés ére vannak hivatva s az Úr
.nunkéseinek mindenekfelett a szeretetet kell megőrizniök, amely
minden munkában az eredmény biztosítéka és' a tökéletesség koronája.
En,ngélium Szent Lukács 14. r. I-ll. v. Az időbeli, l. mikoi
Jézus szombaton egyik farizeus házába ment enni. azok szemrneltartják öt. 2. És íme, előtte vala egy vízkóros ember. 3. es megszólalván Jézus, kérdé a törvény tudókat és farizeusokat, mondván: Sza;1i;d·(- szombatnapon gyógyítani? 4. Ezek pedig hallgatának. Akkor
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Ő fógván amazt, meggyógyítá és elbocsátá. 5. Es· szélvén nekik,
mondá: Ha valakinek közületek szamara vagy ökre kútba esik, nem
húzza-e ki azt rögtön szombatnapon? 6. Es erre nem tudtak, felelni.
7,. A hivatalosaknak pedig példabeszédet monda, észrevévén, . miként
válogatják az első üléseket. így beszélvén hozzájuk: 8. Mikor lakodalomba hívnak, ne ülj az első helyre; nehogy ha náladnál elő
kelőbb ember volna meghíva, 9. oda jövén az, ki téged és őt meghítta, azt mondja neked: Adj helyet ennek, s akkor szégyenszemre
az utolsó helyet kelljen elfoglalnod. 10. Hanem mikor meghívnak,
eredj, telepedjél az utolsó helyre, hogy mikor jövend, ki téged meghívott, azt mondja neked: Barátom! menj följebb. Akkor dicsőséged
leszen az egész asztaltársaság előtt. l!. Mert míndaz, aki magát
fölmagasztalja, megaláztatik, és aki .magát megalázza, fölmagasztaltatik.

Felmagasztalás és megaláztatás .

·Aki önmagát fölmagasztalja, megaláz)atik. A 4. század utolsó
éveiben a keleti császárság legnagyobb hatalmassága, Arcadius császár különös kegyeltje, a birodalmi konzul: Eutropius volt. A legkényesebb ügyekben ő ítélkezett. Aranyszájú Szent János többször
figyelmeztette botrányos viselkedése miatt a császár rosszéletű tanácsadóját. Az érseken e miatt többek közölt úgy állt bosszút, hogy
az Egyház menedékjogát ,eltörölte. Amiben vétkezett, igazán abban
bűnhődött. Mikor Tribigild néptribun kieszközölte, hogy letétessék
és a nép dühének velessék áldozatul, Butroptus a császár ésa nép
haragja elől a bazillkába nienekült. a szentélyben húzta meg magát,
s az érsek a szószékről így beszélt hozzá:
"Minden időben, de most legjobban mondhatjuk: Hiúságok hiúsága és minden csak hiúság. Hol van a konzuli méltóság fényköre,
hol van a fáklyák ragyogása? Hol vannak az örömünnepek és táncvigalmak, a díszes lakomák és a nyilvános összejövetelek? Holvannak a koszorúk és kárpítok, a város zaja, a színkör magasztalásai
és a nézők hízelgései? Mindez eltűnt. Egy erős vihar elsodorta a
leveleket s lekopasztva mutatja a fát, amelyet már tövében is megingatott ... Hiúságok hiúsága és minden csak hiúság. E mondatnak
kellene a falakon, az öltönyökön,a téren, a házon, az utcákon, az
ajtókon, az előcsarnokokban és méginkább mindenkinek az öntudatában bevésve lennie s szünet nélkül az elmében forognia. Nem
mondtam-e neked szüntelen, Eutropius, hogy a kincs múlékony dolog,
de te nem tűrtél engem. Nem mondtam-e, hogy hálátlan szolga, s
te nem akartál hinni. Most látod. megmutatta a tapasztalás, hogy
nemcsak múlékony, nemcsak hálátlan, hanem embergyilkos is, merI
téged most félelemmel és rettegéssel tölt el'"
XIV. Lajos pénzügyminisztere, Fouquet Miklós, azzal kérkedett.
hogy mínden politikust meg tud nyerni ·a maga számára. Meg is
tette. Azzal dicsekedeit, hogy minden művész az ő dicsőségét hirdeti. EI is érle. Arról álmodott, hogy Illezei lakása felülmúlja a király
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palotáját. Földbirtokán dombokat hordatott le, mocsarakat csapoltatott le, erdőt ültetett, csatornát vágott, tavakat készitett. Szobái
telve voltak büszke címerekkel, mindegyik fölírása: Quo non ascendom? - Mílyen magasra nem jutok még?
Eszébe sem jutott; hogy neki is szól a próféta szájában az Úr
szava: -"Ha úgy fölmagasztaltatsz is, mint a sas és ha mindjárt a
csillagok közé helyezed is székhelyedet, onnan ls lehúzlak." Egyszer
csak elkezdték beszélni, hogy a pénzügyminiszter folyton gazdagszik, az állam pedig szegényedik. Végre 1661. szeptember 5-én a
király elbocsátotta őt s 1680. március 23-án teljes nyomorúságban
halt meg. Úgy történt, ahogyan az Udvözítő mondta: aki önmagát
fölmagasztalja, megaláztatik.
"Láttam a gonoszt elterpeszkedetten,
Mint nagy lombú fát, szét gyökerezett en,
S átmenék és íme nem volt,
Kerestem őt és helye sem volt."
(Zsolt. 36, 35-36.)

Akit Isten magasztal fel, az felmagasztaltatik. Parentucellí Tamás 1391. november 15-én egy szegény sebész családjában született.
Gyermekkorában nagy nyomorral küzdött. Bolognában megkezdett
tanulmányait abba kellett hagynia, hogy nevelósködéssel a további
iskoláztatás költségeihez jusson. Míután Albergati Miklós bolognai
érsek meglátta a fiatal ifjúban a nagy tehetséget, Florenebe került s
Medici 'Cosimo a hires San Marco-könyvtárban alkalmazta, ahol
könyveket másolt, rendezett és gyüjtött. IV. Jenő pápa 1444-ben
bolognai érsekké, 1446-ban bíborossá tette, 1441 március 6-án pedig
pápa lett s első pártfogója iránt való tiszteletből az V. Mfklós nevet
vette fel. S azt a szegény papot, akiről valamikor a florenciek azt
vélték, -hogy az Egyházban csak harangozónak jó, Floreneből 120
lovasból álló küldöttség kisérte Rómába. A hatalmas Medici Péter,
Cosimo fia volt az élükön. Míkor a választás után a portugál bíborostól kérdezték, hogy kit választottak pápának: "Mast Isten választott pápát, nem abiborosok" - volta felelete. Életírója "az
Isten Egyházának és századának világosságát és díszét" látta benne.
ÖIlAHGYALOK UNNEPtN

Szentlecke Exod. 23, 20-23. 20. Ime, én elküldöm angyalomat.
hogy előtted. menjen és őrizzen az úton s bevigyen arra a. helyre.
amelyet neked szántam. 21. Féld őt és hallgass a szavára s ne véld,
hogy megvetheted, mert nem nézi el. ha vétkezel és az én nevem
van benne. 22. Ha hallgatsz szavára és megteszed azt, amit mondok,
akkor ellensége leszek ellenségeidnek és szorongatni fogom szorongatötdat 23. és előtted megy angyalom.
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Október 2-án, Örzőangyalok ünnepén, amely az Egyházban a
a liturgia szövege az összes angyalokról megemlékszik, de maga a nap elsősorban az őrzőangyalok tisztelete miatt
kedves. A napot nem fűzik olyan közvetlen 'szálak az Egyház hitrendszeréhez. mint a karácsonyt, a húsvétet. a pünkösdöt vagy a
Szentszűz annyi szép ünnepét, de azért tartalma nem kevésbbé szívünkhöz szól, s gondolata a létnek 'sokszor rideg valóságában meleget
áraszt. Földi zarándoklásunk idején sokszor kívánunk magunk mellé
valakit. aki több legyen, mint húsból. és vérből való emberlény. Igy
érezzük magunkat biztonságban.
Amikor a sziámi király Magyarországot járta, az ujságok bőven
leírták a Dunapalotában lévő Iakosztályának berendezését. Meg_ említették, hogy a hálószoba ajtaja előtt vigyáz a királyi pár személyes testőre, aki a királynak gyermekkora óta hűséges kísérője
és soha egy percre sem mozdult el mellőle -. A pogány világ képzelete az ilyen személyes testőrnéj hatalmasabb földöntúli segítőre
vágyott. S a kinyilatkoztatás nyomán a mi Egyházunk rámutat az
Isten megbizatásában körülöttünk tevékenykedő valóságos lelkekre,
az angyalokra. Vannak az egész emberiség sorsára és történelmére
fontos megbizatásokban tevékenykedő főangyalok (Szent Mihály,
Szent Gábor, Szent Ráfael), s aztán azok az angyalok, akik az egyesek közvetlen segítségére vannak, Ezek a Jákob-létrán (Gen. 28, 12.)
le- és feljáró angyalokhoz hasonlóan állandóan ég és föld között
mozognak. Az Úr elé viszik az igazak imáját, a szerencsétlenek jaját.
a hitvallók bátorságát, az árvák panaszát. a bűnbánók siránkozását.
"Mentők-napja",

..Ime. én elkWdöm angyalaimat .....

Mint a Gondviselésnek közvetlen eszközei, az Úrtól kapott külön
megbizatás értelmében állandóan mellettünk vannak, hogy lépéseinket irányítsák, tetteinket ellenőrlzzék és róluk a Mindenhatónak
számotadjanak. Ellenségeink acsarkodásait meghiúsitják, bár éppen
a kötött programm míatt, aminek lebonyolítása feladatuk, nem tudnak megszüntetni minden nehézséget. Plenus est orbis terrarum remediis, quia plenus est et laqueis - mondja Szent Ambrus {In Ps.
118, 2.). A föld tele van nehézségekkel és ellenünk kivetett tőrök
kel, telve van segítséggel is és elsősorban angyali lényekkel. De
amint láthatatlanok a romlásnak minden képzeletet felülmúló menynyiségben létező munkésai, .a gonoszlelkek, és csak szenvedjük
létüket, az üdvösségnek harcosai is láthatatLanok. A földtől elvonatkozott tisztultabb látás kell ahhoz, hogy valamit észre lehessen
belőlük venni, és segítségük látható legyen.
" . .. bogy

őrizzen

aa úlon"

Amikor Lindberg százados gyermekét amerikai gangsterek elrabolták. számos milliomos a Long' Island-i villanegyedből átkölttb
zött New-Yorkba. S volt -család, amely két-három detektívet szer-
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zödtetett háza körül, hogya gyermekek biztonságához kétség ne
férjen. Milyen elégtelen semmiségnek és kicsinyeskedésnek tetszik
ez a mennyeí Atya nagy szeretetből származó gondoskodása mellett.
aki nagyon tudja azt, hogy tapasztalatlanságuk és gyámoltalanságuk miatt a gyermekek legjobban rászorulnak a külön gondoskodásra
és éppen azért minden elképzelést felülmúló módon részesednek is
benne. A gyermekük jólétéért aggódó anyák tudják csak megmondani. hogy minden gondoskodásuk dacára is mennyi veszedelem
fenyegeti szemük fényét, a gyermeket. S hogy minden aggódás és
gond és lelkiismeretesség dacára is mennyire Isten csodája, hogy
felnőnek a gyermekek. Igen, Isten külön csodája az angyalok révén.
Nekik természetesen elsősorban a lélek tisztaságára és ártatlanságára való felügyelet a kötelességük. amit a gonoszlélek elsősorban
igyekszik megrontani. S bár a földi élet nem a legnagyobb jó s a
fiatal lélek sokat nyer, ha a földről a tiszta lelkek seregébe kerülhet, mégis Istennek lehetnek külön céljai egy·egy élettel, amelyet
a' rázúduló veszedelmek idején felsőbb segítséggel kell megvédeni.
Azért azok a képecskék. amelyek az őrangyalt úgy ábrázolják. hogy
a virágotszedés közben s a szikláról már-már leeső g;yermeknei\ segít; vagy mellette áll, mikor a keskeny hídon. a rohanó víz hab jai
felett átbotorkál; vagy mikor a folyó partján, a meredek szikla szelén szendereg és egy mozdulattal a mélységbe zuhan; vagy amint
kígyó szrszeg rá a bokorból. melynek szép virágaiból éppen szakítani akar: nem csupán a képzelet csapongását állitják elénk, hanem a mindennapi élet ezer és ezer esetét juttatják eszünkbe. Ki
ne latott volna már faluhelyen a kút szelén őgyelgő fiúkat. amint
arra lesnek. hogy senkitől 'sem láttatva, követ hajithassanak a kútba
és abban gyönyörkődjenek, hogya kő a vízbe loccsan? Vagy hogy
valamelyik a kútba ereszkedik. hogy a kövek kőzt fészkelő madarak
'tojásait megdézsmálja?! Csak egy csúszás. és a vakmerő vállalkozó
menthetetlenül a halál fia! - gondoljuk mí, de esett már gyermek
il vizbe úgy, hogy hajaszála sem görbült meg. Lemerült a viz alá
s felbukkanáskor véletlenül arra ment valaki, aki a kiáltást mp,<J,allotta s kihúzta a veszedelemből.
Egy faluban éppen akkor szabadult el a tüzes csikó, midön a
kicsinyek a porban játszottak. Megrémült az egész utca, ahogy meg.átták egyenesen a gyermekek felé vágtató féktelen állatot. Mindenki azt hitte. hogy agyongázolja őket, s az utolsó pillanatban ke:esztüiugrott a minden ijedtség nélkül tovább játszó gyermekeken.
A 'siófoki bíró néhány évvel ezelőt! hatéves gyermekével kocsin
ment a határba. Hazefelé indulóban a lovak m~bokrosodtak. Ö
maga lemaradt a kocsiról. s a tüzes állatok a kocsin ülő kisgyermekKel vezető nélkül, völgynek le~ hazafelé rohantak. Mándenkiben megfagyott a vér a borzasztó látványra. A bíró háza előtt 'a két ló
szeliden megállott, és a mosolygó kisgyermek sértetlenül szállott le
'
a kocsiról.
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Nem maradhat el még néhány eset az
vonatkozólag.

őrangyalok

segítségé le

Egy kisgyermek lezuhan/ a máscaik emele/ről. A nyíreqybázi
pénzügyigazgatóság székházában borzalmas eset történt. Kiss György
József pénzügyi biztos 4 éves Tibor fia a második emelet ablakpárkányán a virágcserepet akarta megnézni s e közben velőtrázó
sikoltással az udvar kövezetére zuhant. Az eszméletlen gyermeknek csodálatosképen nem történt semmi baja: ülő helyzetben al
udvaron levő beton víztartály szélére esett, csonttörést sem szenvedett. Rövid élesztés után magához tért. Az orvosok véleménye
szerint súlyosabb belső sérülést nem szenvedett.
Kisgyermek CI tűzben. Kedden délelőtt Újpesten. a Baross-utca
66. számu ház lakói arra lettek figyelmesek, hogy az egyik földszinti lakásból sűrű gomolya-gban tör elő a füst. Begkartak nyitni
a lakásba, azonban annak ajtaját zárva találták. Mire feltörték, a
szobában már minden berendezési tárgy lángokban állott. Asztal.
szék, díván és ágy lánggal égett, a szoba egyik sarkában pedig
szepegve, sírva a lakás főbérlőjének. Bossányi Jánosnénak 3 kis
.gyermeke szorongott. A házbeliek kimentették az égő szobából a
három kisgyermeket. majd kihívták a tűzoltókat, akik azonban csak
lokalizálni tudták a tüzet: a lakás egész berendezése menthetetlenül
elpusztult. Valami isteni hatalom őrködött a három gvermek fölött
mert az égő' szobában egyik sem sum vedett sérülést. A mozdonyvezető lélekjelenlé/e megmentell egr emberélete/o
Vasárnap délután vérfagyasztó jelenet játszódott le a kiskúnfélegyházi palvaudveron. Mikor félöt tájban a szegedi gyorsvonat berobogott az állomásra, az állomás közönsége megdöbbenve vette
észre, hogy a sínek közt mintegy 80 méterrel a mozdony előtt egy
2-3 éves gyermek nyugodtan játszadozik. Mentésére gondolni sem
lehetett, mert a gyorsvonat feltarthatatlanul közeledett hozzá és
mindenkit megelőzve ért volna oda. Ekkor vette észre a gyereket
a vona t vezető je és hirtelen lassított, majd a gyermek elót t egy
méternyire a vonat rettenetes zajjal megállt. A gyermek csak akkor
vette észre a mozdonyt és miután rninden ijedtség nélkül eltipegett,
a vonat lassan folytatta útját. A közönség lelkesen megéljenezte a
mozdonyvezetőt. Hasonló dolog az életben szüntelenül megismétlő
dik. Az őrzőangyal ugyanis úgy tesz, mint Ráfael főangyal, rnikor
Tóbiást hosszú úton hazakalauzolta és édesatyját meggyógyította:
mikorra elismerésüket fejezték volna ki, eltünt, láthatatlanná vált.
Az embereknek eszükbe- sem jut, hogy másra gondoljanak és mást
ünnepeljenek. mint aki a mozdonyt megfékezte,' aki ,a lovat megállította, aki a gyermeket .a kútból kihúzta, aki a tüzet észrevette
és elfojtotta, aki pedig egy láthatatlan magasabbrendü tényező kezében csak eszköz voll-
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..Féljed 6t és De véld, bogy megvelbeled ..."

Ezt a sokszor elmaradó hódolatot akarja az Egyház pótolni, míkor örzöangyalok ünnepén égi védőnk re hívja fel figyelmünket, és
rajta van, hogy kijárjon nekik a szolgálat legértékesebb- jutalma
reverenlia pro praesenlia et custodia.
Gyönyörüen átérezte ezt a gondolatot Gonzága Szent Alajos,
mínt az néhány sor írásából kitűnik:
..O lelkem, a Teremtőnek legszebb képmása, ha tudnád azt, hogy
Isten méltóságod miatt mennyire szeret és értékel tégedet, és milyen
megbecsülésben tartanak az angyalok, semmiesetre sem engednéd.
hogy szenny érjen hozzád és a bűnök útálata megbecsültetésedet
csökkentse megbántására annak, aki téged annyira felmagasztalt és
bosszantására leghüségesebb őrződnek. Ha egyetlen bűnös megtérésén az ég összes angyalai közt olyan nagy lesz az öröm, elgondol. hatod, milyen bánatot és fájdalmat érez angyalod, 'ha csak egyetlen
bún állal is kegyvesztett leszel Isten élött. S ha. volna kíontésra vére,
feláldozható élele, milyen örömmel áldozatul adná míndkettöt üdvösségedért, amint azt az Úr Jézus tette. Légy tehát rajta, díszílsd magadat azon erényekkel, amelyek az angyaloknak örömére és Tererntődnek hódolatára vannak, hogy te e kiváló szolgálatok magvából
az angyalok erényeível egyértékű gyümölcshöz juss, az angyalokat
megillető dicséretben részesülj '"
Igy beszél az .,Angelicus Juvenis" az angyalokról írt értekezésében. (Rosa S. I. - Leufkens Briefe u. Schriften des hl. Aloysius
Gonzaga, 118. l.)
Egy levélben Seneca, a pogány bölcs, a saját cselekedetei és
szavai felett való uralom biztosítására azt ajánlja egyik barátjának.
hogy eatót, a szigorú bírót lassa maga előtt mindíg. Mi keresztények
e tanács értelmében minden tettünknél fontoljuk meg, hogy mellet1ünk állnak az örzöangyalaink, a mi nagyon szigorú bíráink, s ez az
elgondolás segítsen bennünket tetteinkben és _cselekedeteinkben a
kellő figyelemre. Mert ha nem így járunk el, félnünk kell attól. hogy
most Istennél védőink az utolsó napon vádlóink lesznek." (U. o.
1921.)

Evangélium Szent Máté 18. 3-\0. 3. Az idóben mondá Jézus tanítVányainak: ..Bizony, bizony mondom nektek, ha meg nem változtok
és nem lesztek, mint a kisdedek, nem mentek be a. mennyek országába." 4. Aki tehát megalázza magát, mint a kisded, az nagyobb a
mennyek országában. 5. És aki befogad egy ilyen kisdedet az én
nevemben.· engem fogad be. 6. Aki pedig megbotránkoztat egyet a
kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb volna annak, hogyha
malomkövet kötnének a nyakára és a tenger mélységébe vetnék.
7. Jaj a világnak a botrányok miatt, mert szükséges ugyan, hogy
botrányok legyenek. mindazonáltal jaj annak az embernek, aki által
a botrány történik. 8. Ha pedig kezed vagy lábad megbotránkoztat
téged, vágd le azt és "esd el magadtól: jobb neked az életbe be-
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menned bénán vagy sántán, mint két kézzel vagy két lábbal az örök
tűzre vettetni. 9. Es ha szemed megbotránkoztat téged, vájd ki az]
és vesd el magadtól: jobb neked egy szemmel az életre menned,"
mint két szemmel a gehenna tüzére vettetni. 10. Vigyázzatok, hogy
meg ne vessetek egyet a kicsinyek közül: mert mondom, hogy angyalaik az égben mindenkor látják Atyám orcáját. ki mennyekben
vagyon.

M.íg a szentlecke a különféle bajok miatt, főként a bűn ellen
bennünket védő angyalokkal foglalkozik, az evangélium a legveszedelmesebb bajt, ,a botrányt emeli ki s annak büntetését idézi emlékezetünkbe.
'a) a vUágnak a botrányok miatti

A fizikai test hangjára a környezetben több test vele együtt
rezeg, és mindegyik új hangforrássá válik. Érzékeink korlátoltsága
nem engedi nyomon követni a hang terjedését, majd elhalását. Valami hasonló dolog történik az erkölcsi világban is, azzal a különbséggel, hogy a rossz a jónál mintha jobban ragadna. S az erkölcsi
világban a rossz nemcsak hogy másban is hat, de szinte elhalás
nélkül tovább folytatódik. Az ilyen rosszra való hangolódás, lelkí
elnyomorodás, küzdelmek felkeltése, bukás előidézése elevenedik
meg az Udvözítő sztgorú ítéletében. S ha a legkisebbnek adott pohár
vízért örök jutalmat helyez kilátásba, egy tiszta lélek tükörtiszta
vizének eliszaposítását is örök kárhozattal bünteti. A Ieszérnoláskor
a kárhozatba zuhanó lélek jajszava a botrányra következő legszörnyübb utózönge. A büntetés nagyságát az teszi indokolttá, hogy az
embereknek elenyésző része gondolkozik, tervez és kutat. A legtöbb
egyszerüen útánoz, másol. A botránkoztatás valamennyinek terhét
magára veszi.
Earlshiltenben az állatsereglet bámulatára járt az egész falu.
Megtörtént azonban a szokatlan dolog, hogy az oroszlán minden
bejelentés nélkül viszonozta a látogatást. Etetés közben az ajtón
kiugrott és vadul rohant utcáról-utcára, kertből udvarba: a falu egy
rémület volt. Ki pincébe zárkózott, ki padlásra menekült, ki a szapuló alatt vonta meg magát vagy a tyúkokkal és a kutyákkal zavartan szaladgált. Csak az egyik 'ház kis kertjében játszott zavartalanul a 3 és S éves két kisgyermek. Tudomást sem vettek az esetről, míg a kerítést átugorva előttük nem' termett a szörnyeteg. De
amikor pillantása találkozott a két pöttön gyermek tekintetével.
megtorpant. A gyermekek felkelnek, hozzá meanek. a fenevad lefekszik, a két gyermek kutyusnak nézi és játszadozni kezd, nyakát és
sörényét simogatván.
A Botrány néven ismert fenevadban nincs annyi finomság. mint
ez oroszlánban. Kegyetlenül öl lelket, tesz tönkre életet és töröl
le a gondolkodás egéről csillagokat. A gyermek, amint elkezd gondolkodni, lát és hall és olvas és tapasztal szókat, mozdulatokat, cik-
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keket, amelyek nem az örökkévalóság vágyát és reményét nevelik
.1lenne. E fenevad ártalmatlanná tételére égnek és földnek össze kell
fogni. Az ég ad apostolokat, de szülök és nevelők ís mindent kötelesek megtermi. különben az isteni ítélet ellenük is szól.
Jobb volna. ba lenger mélyébe meritenék

Próbaútra indult a francia tengeralattjáró, a Promáthé. A szellőz
kinyitása miatt 63 emberrel rögtön elsüllyedt.
szemben, hogy a betóduló viz a szerencsétlen
utasokat egyszerre megölte, a búvárok kiderítették, hogya tengeralattjáró belsejébe víz nem hatolhatott, s így· a páncélburkába zárt
katonák másfél napig a legszörnyübb kínok közt néztek 70 méter
mélységben a tömeges megfulladás halála elé. Elképzelni sem lehet,
hogya másfél nap alatt míféle jelenetek játszódtak le!
Talán erre kell gondolni, hogy fogalmunk legyen a pokol büntetéséről, a jajgatásról és fogak csikorgatásáról? Nem, mert ennek
a szenvedésnek másfél nap mulva vége szakadt. A Szentírásban
említett szenvedésnek sohasem szakad vége s azért olyan nagy jótevőjeaz emberiségnek, Igen, ennyi erővel keres az Isten. "Uram.
de szetetsz bennünket" - mondja Szent Ágoston a pokolról szólva.
Te is gondolj minél többet a pokolra, amíg azt érzed, hogy nagyobb
bűn terheli a lelkedet. Most a pokolról elsősorban nem az "igazi
bűnbánóknak kell gondolkozntok. Azok Isten végtelen irgalmasságát reméljék.
tetőcsövek véletlen
Az első feltevéssel

Ahol leszen jajgalás és fogak csikorgatása

A sziléziai Beuten siénbányában 744 méter mélyen dolgoztak a
bányászok. (1932. jan.) . Földcsuszamlás reszkettette meg a felettük
lévő házak lakóit. A robaj ra és morajra a munkások nienekültek.
hét kivételével, akik egy oldalfolyosóban nagyobb biztonságot reméltek, de egy új csuszamlás tökéletesen bezárta őket és a néhány
négyszögméter tér hamarosan örök börtönnek bizonyult. A levegő
fogyott. Minden élelmük maradék kenyér és szalonna volt. A tökéletes sötétségben a nyugtalanság rémképeket varázsolt eléjük. A
náluk lévő óra üvegét letörték, hogy a rnutató tapintásával követhessék az időt s egymásmellé rakott kövekkel tartollák számon,
hogy mennyi óra telt el a szörnyü rabságban. Szerencsere megtaláltak egy Iégcsövet, ami legalább levegőhöz juttatta öket, amelynek
nyírkosséga az éjjel bekövetkeztét ü, mutatta. Levegő volt, de már
az 52. órát jelző kő rettenetesnek mutatta a hét ember állapotát.
Egyik fejét verte a kősziklába, a másik őrültként vonított, a harmadik lámpájával szomszédja fejét akarta szétzúzni, a negyedik azt
ordította, hogy nem akar meghalni, stb.
Ilyen lehet az a hely, ahol leszen jajgatás és fogak csikorg a288

tása? Nem, mert bár állapotuk szörnyusege még fokozódott, míkor
aa, őket keresők csákányvágásaira viszont jelet adni nem tudtak.
De 144 óra után embert láttak és napvilágo t pillantottak meg: végre
megszabadultak. Eppen azért ez nem lehet a pokolnak még árnyéka
sem!
"Ha kezed megbotránkoztat téged.
vágd le. mert lobb neked az életre
bénán bemeDDed. mlDt két kézzel
örök tiizre vettetnL"

Akinek ez nehéz szó, menjen iskolába ahhoz, aki megpróbálta
a bénán való élést. Ez Zichy Géza, akinek jobbkarját 18 éves korában egy vadászaton a puskagolyó roncsolta szét. Amikor a baleset már megtörtént. eszméletének első villanásakor önkénytelenül
- életében először - balkézzel keresztet vetett. S aztán lassankint
rájött a nagy igazságra, hogy az ember félkézzel is 1ehet független.
Lett kitűnő céllövő, maradt szenvedélyes vadász, kiváló lovas, elismertzongoraművész. akinek pergő Iutamait hallva senki sem mondta
volna, hogy félkezű ember művészetét élvezi. "Ha a Mindenható
hosszú életet ad, - mondta - szándékomban van megirni a Iélkezű ember könyvét." Ezt megtette a világháborúban, amikor annyi
ember rászorult a vigasztalásra. De ez nem volt elég. Kórházakban,
üdülőhelyeken felkereste a félkezű katonákat és megmutatta nekik.
hogy az ember félkézzel is boldogulhat. Ha valakinek a karját kellett amputálni, éjjel is kész volt odamenni, hogy jelenlétével en yhítse az elkeseredett beteget. Sokan megtapsoHák zongorajátékát.
de legszívesebben azoknak játszott, akik nem tapsolhattak, mert
csak félkezük volt. (Papp Viktor: A muzsika.)
Tehát a bénaság nem a legnagyobb szerencsétlerrség. Sokkal
nagyobb baj két nem jól használt kéz miatt pdk.olba kerülni.
..Ha szemed megbotránkoztat. váld kl."

Barátomnak az orvos azt ajánlotta, hog., tartózkodjék a sós
Az ezt meg is tette s mert életét így meg toldotta néhány
hónappal, mindenki azt mondta róla, hogy 'okos ember. Az ólombányász vagy a betűszedő jó hazafi vagy jó családatya, rnert életét
másért megrövidíti. Mikor Euler matematikus elfoglalta tanszékét
(1730), s még hozzá Bernoulli Dániel tanszékét i's el kellett látnia,
a sok munka megerőltette agyát és egyik szemét vesztette. Nem
esett kétségbe. Volt olyan okos, mint Seneca, aki azt mondta: Pars
innocenliae coecitas. .Legalább kevesebb okom és alkalmam lesz
a szórakozottságra" - mondta és tovább gondolkozott, tanított. "A
tudomány hőse" - suttogják, akik példáját hallgatják.
A Szent előtt az lsten törvénye az egyetlen fontos. .Amí annak
rnegvalósítását nehézzé teszi. azt ki kell kerülni. Ami megtartását
ételtől.

19 W.ller: Napsugarak
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leheletlenné teszi, arról hallani sem kíván. Ha rajta van, kigyóokossággal leveti magaról. Ha szeme az, kivájja, a szemgödörbőI.
Erre már azt mondják, hogy bolond. A Szent ezt feleli: Nos stultí
propter Christum. Nem két évig való tengődést nyer cserébe. Nem
másoknak egy-két évig való szolgálatról, paprika és bors elhagyása
árán életének egy-két ·évvel való megtoldásáról van szó, hanem az
örök élet elnyerése vagy elvesztése forog kockán. Megéri, hogy ártalmasat ne lásson, keze ilyet ne érintsen, lába ne legyen vagy
legalább is míntha nem volna. Gonzága Szent Alajos a bűntől való
félelem míatt nem szívesen nézett anyja arcára. Alkantarai Szenl
Péter arcra nem ismerle társait. Szent Bernát egy évi noviciátus után
nem tudta, hogy cellája mennyezete gerendás vagy bolthajtásos-e.
Szent Jeromos szerint az ördögnek elég, ha szernmel kezdünk; a
folytatás az ő dolga.
PUNB:ÖSD UTAH XVlL VASABNAP

Lecke Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt lev. 4. r. I~, v.
Testvérek! t. Kérlek titeket, én, aki fogoly vagyok ez Úrban. hogy
éljetek méltó módon a hívatéshoz. amelyre hivatva vagytok, 2. mínden alázatosságban és szelídségben, béketúrésben. Szívleljétek el egymást szeretettel. 3. ígyekezzetek megtartani az egyetértést a béke
kötelékével. 4. Egy test és egy lélek, amikép hivatástok egy reménységre szól. 5. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. 6. Egy az
Isten és mindennek Atyja, ki mindenek felett és mindenekert és
. mindnyájunkban vagyon. Ki áldott örökké, Amen.
Méltó módon a hivatáshoz . . •

A mai szenUeckében az "egy Úr, egy hit, egy keresztség. egy
hivatás és egy reménység" a keresztény társadalmi élet alaptörvénye, a társadalmi béke biztosítéka és az evangélium szemében kívánatos munka ritmusának forrása. Egy az Úr, aki mindenki felett
van. Egy a hit, amelyet szentnek vallunk. Egy a hivatás, amely
közös munkára köt .össze bennünket. Legyen a munka az egy úrnak való szolgálet: folyjon a tökéletesebb szolgálatra való törekvés
jegyében.

*
Verőfényes nyári napon
mindegyik előtt egy-egy

három kőmíves dolgozott a munkatéren
és
hatalmas gránátkocka alakult lassan a
gyér kalapácsütések alatt. Egy arra menő utas szerette volna tudni,
hogy mi készül a munkába vett kövekből és a hozzá legközelebb
álló munkástól megkérdezle, hogy miben fáradoznak.
- Én követ faragok - felelte a kérdezett unottan és mérgesen.
- Hát te mit dolgozolt - kérdezte a másiktól.
- Öránkínt 10 krajcárért itt a napon görnyedek - volt mogorva válasza.
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- S te mivel foglalkozol? - fordult a harmadikhoz.
-. Mi, - felelte ez fütyörészését abbahagyva - valamennyien
templomot építünk, és az összes mlinkások között mi hárman vagyunk a legszerencsésebbek, mert oltárát készíthetjük.
Ugyanabban a munkában milyen különbözők a munkások! Ez
a képe az életnek, ahol .a legtöbb munkásra foglalkozásának keserű
terhe nehezedik. Az egyik követ farag, a másik piszkos- műhelyben
géprészeket esztergályoz, a harmadik fülledt hivatalhelyiségben aktákat fogalmaz, vagy türelmetlen betegeket vizsgál és felekkel tárgyal. Sokan csak a munkáért kapott pénzt nézik, ami természetesen
sohasem elég. :E's csak kevesen tudnak a munkában valami felemelőbb szempontot felfedezve vígan dolgozni. Az meg éppen a legkevesebbnek adódik, hogy az egy legfőbb munkaadó, az egy hivatás,
a lélek egysége szellemében az Isten országának, sőt templomának
felépítésén fáradozva vidáman dolgozzék, abban a gondolatban, hogy
oltárépítés az osztályrésze, s azzal a gonddal dolgozzék, amit ez a
munka megérdemel.

...

Egy német politikus íróasztalán egy táblára az AEBM volt felirva. Meglát-ogatta őt valamelyik barátja és beszéd közben hol a
táblára, hol a házigazdára tekintett kíváncsian s végül megkérdezte
a négy rejtélyes betü értelmét.
"A négy betű négy szót helyettesít - mondotta a politikus és munkám módjái a nézve egész évi elhatározásomat jelenti. Az év
első napjától kezdve arra figyelmeztet naponkint. hogy a négy betű
szellemében eljárva teszek eleget hazámmal, pártommal és az egész
emberiséggel szemben vállalt kötelességemnek. Az irás pedig azt
mondja: Alles etwas besser machen! Mindent valamivel -jobban
végezz!"
,
Gyönyörű és egyedül célravezető programm az Isten országában
munkálkodó keresztény számára. Mindent jobban végezz valamivel,
mint ahogy önmagától a kényelemre hajló emberi természet indít.
Mindent jobban végezz, mint ahogy a gyors siker vakmerő reménye
serkent, vagy ellenkezőleg a mult kudarcok után megcsappant kedved és erőd hajtanának. Mindent jobban végezz, mert az eredmény
csak a többre irányuló szándék nyomába járhat. Ha a vadász a nyúlra céloz, sohasem jut annak birtokába. Hogy eltalálja, fegyverét
előbbre kell irányítania. Alles etwas besser machen! Ezt parancsolja
az "egy úr, az egy hit, az egy keresztség, az egy hivatás és az egy
reménység".
Evangélium Szent Máté 22. r. 35-46. v. Az időben Jézushoz
járulának a farizeusok, 35. és kérdé öt közülük egy törvénytudó,
kisértvén őt: 36. Mester! melyik a nagy parancsolat a törvényben?
37. Mondá neki Jézus: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és teljes elmédből. 38. Ez a legnagyobb és
első parancsolat. 39. A második pedig hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mínt tenmagadat. 40. E két parancsolaton függ az egész.
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törvény és a próféták. 41. Osszegyülvén pedig a farizeusok, kérdezé
óket Jézus, 42. mondván: Mit tartotok ti a Krisztus felól? Ki fia?
Felelék neki: Dávidé. 43. Mondá nekik: Miképen híja tehát öt Dávid
lélekben Urának, mondván: 44. Mondá az Úr az én Uramnak: \ Ul]
az én jobbomra. míg ellenségeidet lábaid zsámolyává teszem? 45. Ha
tehát Dávid öt Urának hívja, hogyan lehet ö annak fia? 46. És senki
sem tuda neki egy szót sem felelni, sem nem merte öt senki többé
attól a naptól fogva kérdeni.

A legnagyobb bölcseség

"Kelj fel és kövess: Látnod kell, hogy miképen ítélem meg a
holtakat" - mondta a 'szellem az írónak és néhány 'perc mulva már
ott voltak a 800.000 kötete t számláló könyvtár közepén. Rövid
pihenő után így szólt hozzájuk az égi fény: "Ti, bármely nyelven
és bármikor írott könyvek, valamennyien adjatok vissza jogos tulajdonosának minden elsajátított ötletet, kölcsönvett eszmét, elorozott
felfedezést és átformált rendszert. Szóval minden 'szellemi termék
szálljon vissza első ,-I.Qrvényszerü tulajdonosához." E szavak elhangzását nagy vacogás, sirénkozés, búcsúzás és lótás-futés követte. A.
hatalmas kötetek üggyel-bajjal vergődtek fel a régi pandektákhoz
és átadták tartalmuk túlnyomó részét. A részek sírtak, amikor a
többszázéves szomszédság 'szálai köztük megszakadtak! A séta után
alegtöbb negyedrét kötet mint parányi pisztráng tért vissza eredeti
helyére. Sok nagyhírű munkának meg alig maradt egyebe a eimnél
és a nyomtatási helynél. Olyan is volt, amelyik még .a címet is
elvesztette. Sőt olyénok is akadtak, amelyek csak hibákat tarthattak.
meg.. Egy nagyon régi klasszikushoz 100.000 olasz, francia, angol,
német és magyar könyv vitte vissza elorozott tartalmát, éspedig olyan
furcsa formában, hogy az eredeti sehogy sem akarta sajátjának elismerni. S .az volt a legérdekesebb, míkor az első zűrzavar lecsillapultával tovább bonyolódott az ügy! Mikor a legrégibb könyvek kerültek sorra és kellett vándorolniok, igen sok esetben az eredeti
birtokos nem is volt kipuhatolható I A végén már csak néhány egészen vézna könyvecske maradt a helyén, amelyek a tudományok
legutolsó tételeit foglalták magukban. Mindegyikben csak egy-egy
tétel volt. "A bölcseség kezdete az Úr félelme" - mondotta az
egyik a bölcselőknek. nA halál ellen nincs orvosság" - mondta a
másik az orvosoknak. "Kiki magához van legközelebb" - mondta
a harmadik a politikusoknak. Végre ezek is elballagtak a könyvtár
sarkában meghúzódó poros és mindössze néhány lapból álló füzetkéhez, a Szentíráshoz.' Hát te nem mozogsz? - kérdezte tőle a
szellem.
.
- Nem, rnert nem tartozom senkinek. Eredetem régi s a földről
nem kaptam semmit. Az emberiség jobbátételére- a könyvtár 800.000
kötete együttvéve sem tartalmaz annyí bölcseséget, mint amennyi
egyik lapom e mondata:
Szeressed a te Urada! lstenedet teljes szívedből és teljes lel-
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kedből

és minden erődből és minden
todat, mint tennenmagadat.

elmédből

és ezeresd felebará-

PUNKOSD UTAN XVIII. VAsARNAP
Lecke Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt I. lev. 1. r. 4-8. v.
Testvéreim! 4. Szüntelenül hálát adok Istenemnek érettetek Isten
azon kegyelméért, mely nektek a.datott Jézus Krisztusban, 5. hog~
mindenben gazdagok lettetek" őbenne, minden igében és minden tudományban; 6. amint Krisztus tanúbizonysága megerősödött bennetek; 7. úgyhogy semminemü kegyelemnek sem vagytok híjával. várván a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését, 8. ki meg is erősít
titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus
Krisztus eljövetele napján.
Az Igazi gazdagság

Az 1907. év nyarán egy herceg Párisból kiindulva 20.000 km-es
autóútra vállalkozott. A kopár és élettelen Góbi-sivatagon is átment.
amelynek nagy csöndjét csak néha törte meg egy-egy arra vetődő
élőlény. Egyszercsak a távolban sötét és folyton nagyobbodó pont,
az oázis mutatkozik. Majd a sötét háttérből egy épület körvonalai
bontakoznak ki, ami közelről táviróállomásnak bizonyult. Utasunk
megörül a halál birodalmában az élet országával- való összeköttetés gondolatának. Belép a hivatalba. A kínai tisztviselő felveszi a
táviratot, megszámlálja a szavakat s míg az utas fizet, ö a szöveg
fölé még egy egyest ír.
.
- Ma az én sürgönyöm az első sürgöny? - kérdi az utas.
- Nem - válaszolt a kérdezett. - Ez a hivatalnak első sürgőnye.
.
- Hát hány éve dll él hivatal? - kérdezte tovább az utas.
- Hat éve.
- Akkor erre nemigen járnak emberek! - jegyezte meg az utas .
.- ...Járnak, járnak, - felelte a hivatalnok - de csak vásárokra
siető karavánok, amelyek azonban nem nagyon kívánnak otthonukkal összeköttetésbe lépni.
Hány olyan ember 'számára ez az élet képe, akik az élet sivat agát karavánnal szelve keresztül csak földi haszon után' törik magukat, a nélkül, hogy igazi otthonukra gondolva észrevennék az út
mellett hívogató oázis t és benne a kis állomásokat: a vasárnapot.
a templomot, az ünnepet, a harangszót, a reggelt és esti ima idejét,
a magábaszállás egy-egy alkalmát, amelyek mind a több erótbiztosító más élettel, igazi otthonunkkal kötnek össze bennünket és
. biztosítják azt, hogya búza-, kukorica-, krumli-, és bortermésnél értékesebb kincsek birtokába jussunk. Hányan vannak, akiket az anyagi.
haszon megvakit, karavánba állanak és azzal mennek és kereskednek és szereznek és nundenben meggazdagodnak, csak éppen a szentek tudományában szegényednek d. Tele kamra, tele pince s mindíg
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kézben a kílíncse, dea sziv üres és az Úristen nundennemű kegyelmét nélkülözik. Hála tehát az Egyháznak, a lelkeket az Úr Jézus
szerétetében nevelő igazi pedagógusnak, hogy vasérnaponkínt megállit bennünket a földi sivatagban és összeköttetést teremt számunkra
egy felsőbb világgal, igazi hazánkkal s módot nyujt a nagyobb gazdagság megszerzésére, az igében és tudományban és kegyelemben
való gyarapodásra és -a szerinte való életre, Milyen áldás ez a kultúrirány az egész émberiség javára a(mammon veszedelmes térfoglalásával szemben, amely egyest az egyes és népeket a népek leigázására serkent és .szok rovására gazdagít. Anglia három bálványával: az egészséggel. kényelemmel és főként a gazdagsággal, legnagyobb bálványával, mit nem dobott áldozatul: India népeit halomra ölette, hogy elfoglalhassa területeit. Kínára ópiumot akart erő
szakolnl, és mivel azok vonakodtak elfogadni, a méregnek fegyverrel tererntett piacot. A búrokat leigazta, mert a Fokföld kellett
neki. S ahol a szerenesés háborúk után annyi a gazdagság, ott
hihetetlenül, nagy a szegénység, és a nagyadakozások dacára is
kevés a felebaráti szeretet, mert az adományok lényege, a részvevő lélek hiányzik. Angliában mindenki csak
adakozik, mert
ahhoz van pénze, de nem segit, mert ahhoz hiányzik a lelke. Van
ott közadakozésból készült hatalmas kórház, de nincs irgalmas
néne, aki a beteget ápolja, vigasztalja. A halálra vált beteget
spanyolfallal különítik el a többitől, hogy szenvedésével mást ne
bántson. Az angol gváros százezreket tud aláírni, ha templomra
gyüjtenek, de elfordítja fejét, ha szenvedőt lát és két lépést sem
tud érte tenni.
S milyen hihetetlen értékeket dobott áldozatul a dollár-istennek Amerika!? Mindenki sínyli, hogy ott nem .a szentély, hanem
a gyár a fontos. Hogy ott a naptárak nem a szentek és hősök
neveit emlegetik, hanem a milliárdokat tartják számon. Nem a
vasárnapok. hanem a sorsjáték napjai vannak benne vörös betű
vel nyomtatva. Hogyerkölcstanában nem az erényes a jó, hanem
ami hasznot hajt. Hogy a főnök nem azt kutatj !l, hogy -alkalmazottja bec sületes-e, hanem életrevaló, ügyes-e. Hogy bölcseletében
nem az az .!gaz, ami .3, tényeknek megfelel, hanem ami beválik.
Hogy éhenhalt szerencsétlenekre bukkanni nem ritka dolog ott,
ahol a milliárdosoknak se szeri, se száma.
Ez nem az igazi gazdagság, az apostol által hirdetett gazdagság, amelyért az ~gyház. dolgozik..
Evangélium Szent Máté 9. r. l-8. v. I. Az időben beszállván Jézus
a ha.jócskába, átkele a tengeren és az Ő városába méne. 2. És ime
hozának neki egy ágyban fekvő inaszakadtat. Látván pedig Jézus
azok hitét, mondá az inaszakadtnak: Bizzál. fiam, megbocsáttatnek
neked bűneid. 3. És ime némelyek az írástudók közül mondák
magukban: Ez káromkodik. 4. És látván Jézus gondolataikat, mondá:
Miért gondoltok gonoszat szívetekben? 5. Mi könnyebb, mondani-e:
Megbocsáttatnak neked bűneid: vagy azt mondani: Kelj rel és járj?
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6. Hogy pedig megtudjátok, hogy az Emberfiának hatalma vagyon
a földön a búnök megbocsátására, akkor mondá az inaszakadtnak: Kelj föl, vedd ágyadat és menj házadba. 1. I:s fölkele és
hazaméne. 8. Látván pedig ezt a seregek, megfélemlének és
dicsőíték Istent, ki ilyen hatalmat adott az embereknek.
CsodGk n6lkW

Egyszerüen elbánt az Udvözítő az okvetetlenkedő irástudókkal! Mielőtt feleltek. volna a feladott kérdésre, az ina:szakadt már
talpon volt és megindult hazafelé. Miért nem történik meg ugyanez - ma, kérdi a modern ember az evangéliumot hallva, mikor ma
több a hitetlen, mint akkor volt; midőn köztünk járt, s olyan jó volna
látni, amint a mai írástudók megszégyenülnének és a seregek
dicsőítenék Istent..
Tehát miért vagyunk csodák nélkül?
1. Tévedés azt gondolni, hogy az emberek hite csodán fordul
meg és az egész világ térdre borulna, ha csoda történnék. Ez az
Udvözítő életében sem következett be. Mikor az úr a némát meggyógyította, az eredményt Belzebubnak tulajdonitották és új jelet
kívántak tőle. Mikor a szamariai asszonnyal beszélt, és isteni
mindenludásának bizonyítására elmondta a nő titkos tetteit, s a
mő kihívta a népet, hogy higgyenek a prófétában. némelyek hittek,
némelyek kételkedtek. (Jn. 4, 5-42.) Mikor feltámadása után megjelent a tanítványoknak, tíz hitt, a tizenegyedik pedig bizonykodott, hogy csak tapintásának hisz. (Jn. 20, 24-25.) Ha így TOlt az
Udvözítő idejében, fokozottabb mértékben történik igy ma, amikor
annyi ember készakarva fordul el az igazság megismerésének lehetőségétől.

A megromlott értelem miatt nem ismernek csodát a szkeptikusok és a természet törvényeit imádó féltudósok, a~ik szerint_a
természetfeletti lehetetlen, és azt semmi bizonyíték nem teheti
elfogadhatóvá. "Ha arról biztosítanának, hogyapárisi 'Concordiatéren escdét lehetne látni, egy lépést 'sem tennék érte" - mondja
Guéroult,a La Presse szerkesztője. "Ha végig kellene néznem egy
halott feltámasztását, talán megrendítene vagy talári hatása alatt
megőrülnék, de elhinni nem tudnám" mondja Rousseau. "Ha
szemeim láttára és 2000 ember előtt Páris piacán történnék csoda.
inkább a 4002 szemben kételkedném. mint a természet rendjében"
- mondja -Voltaíre, De még több embernek a szíve és akarata
romlott és azért nem hisz a csodákban. E lelki inaszakadtak 'Sokkal jobban belerozsdásodtak büneikbe, mint hogy azokból akár csodával is ki lehetne őket emelni. "A csoda a szerivedélyek lélekharangja" - mondja Huysmans. S akik szenvedélyeikről le nem
mondanak, a lélekharangot hallgallatják el. Ha hallanak csodáról.
azt látni kívánják. Ha látnák, vizsgáin i szeretnék. Ha megvizsgálhatnák, ellenőrök kellenének. Csak valahogy el ne kelljen fogadni!
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E lelki inaszakadtak hasonlitanak a bena koldusokhoz, akik Toúrsi
Szent Márton ereklyéinek elszállításánál meghallották. hogy egy
olyan szentet hoznak a templomba, aki életében már sok beteget
gyógyított meg: azt kérték az ott lévőktől. hogy vigyék .öket tovább, mert a Szent őket is meg találja gyógyítani, és dolgozniok
kell, a kényelmes életnek . vége lesz. Ha a geometria tételei után
erkölcsi parancsok következnének, néhány ember azokban is kételkednék. S ha a csodák tana után nem következnének a parancsok,
kevesebb ember volna ellenük.
2. A csoda nem okvetlenül szükséges a megtéréshez, amint igen
sok megtérő története mutatja. Éppen azért nem is tartozik bele
az Isten müködésének rendes menetébe. S mint rendkívüli jelenség, az úr legbölcsebb belátása szerint történik vagy nem, de azt
senki sem. követelheti. Vannak körűlmények. amelyek közt jobban
szükség van rájuk. pl. az Egyház keletkezésének idejében. "Hogy
növekedjék a hitre hajló hivők száma, mondja Nagy Szt. Gergely
(hom. 29 in M. O.), csodákkal kellett segítségre lenni. Amint a
faültetéskor mi is addig öntözzük az új fát, amíg a földdel egybe
nem nő. S mikor már meggyökerezik, az öntözés megszűnik." Máskor azonban hatásukat más tények pótolják. Ilyen tény maga az
Egyház léte. Mi cosdálatosabb annál, kérdi Bossuet. hogy kezdettől
fogva ugyanazon alapokon látjuk létezni az Egyházat, a nélkül.
hogy a mindenfelől környezö bálványimádás. hitetlenség, az üldöző
urannusok, a megrontására törekvő eretnekek és hitetlenek, az
árulásra vetemedett hitehagyók vagy csak maga a hosszú. idő,
amelv mindeh emberi alkotást tönkre tesz, ezt meg nem semmisítették, sőt még csak meg sem változtatták!
.
.
.Amí közvetlen megjelenése miatt kortársai előtt volt az Ur.
azt a mi jészünkre valami olyan pótolja, aminek viszont a kortársak voltalt híjával. Előttük csak' az alap volt, amire egy nagy
épület terveztetett. Előttünk meg itt van maga 'a nagy épület" :nondja Lessing. (Gesamm. Werke V. 164. 1.)
S ha ez csoda nélkül történt? Ez a legnagy·obb létező csoda.
Se il mondo si rivolse al 'Crestianesimo,
Diss ío. senza miracoli. quest' uno
.E tal. che gli altri non sono il centesírno
mondja Dante.' (Cant. XXIV. 106.) Ha a világ csodák nélkül lett
kereszténnyé. ez olyan csoda. aminek minden többi csode századrészét sem teszi.
PUNKÖSD UTAN XIX. VAsABNAP

Lecke Szt. Pál apostolnak az efezusiakhoz írt

leveléből

4. r.

23-28. v. Testvéreim! 23. Ujuljatok meg lelkileg bensölőkben 24
es oltsétek magatokra az új emberi. aki az lsten képére teremtelet: il::<1znak es szeritnek. 25. Azért szakitsatok a hazugsággal és
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mindenki igazat mondjon felebarátjának, tl:isz egvrnásnak testrészei vagyunk. 26. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne
nyugodjék le haragotok fölött. 27. Ne adjatok helyet az ördögnek,
28. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, önkezével tisztességgel szerezzen javakat, hogy legyen miből adjon ii
szúkölködőnek.

Ojuljatok meg lelkileg bens,ölökben

Ha a tengeri hajó már több hónapon keresztül szelte az óceán
hullámait, kikötőbe irányítják, hogy a vízben rátapadt lerakódástól megszabadulhasson. Semmi rendellenesség sem látszik ugyan
még rajta, mikor a vízben van, de ha' óriási erőfeszítéssel kiemelik
a habok közül, láthatóvá válik a moszat, hínár, spongya, gomba,
iszap, kagyló, tengerifű kocsonyaszerű kompakt anyaga, amely
folyton nagyobbodva nemcsak gyors haladásában akadályozná,
hanem legerősebb acélbordáil is átenné és az utasoknak veszedel
met jelentene. Ezért .a dokkmunkások csónakok segítségével egé
szen a közelébe mennek, kalapácsaikkal és kaparóikkal nekilátnak
a külső veszedelmes anyag letakarításának. Egyheti munka utána
hajó szinte megújulva és akadálytalanul végzi újból szelgálatát.
Minden ember az élet tengerén járó hajó. Amint a hullámokat·
szeli, lelke bizony beszennyeződik. Rendellenességek és fogyatkozások mutatkoznak rajta, amelyek kifelé nem mindjárt látszanak.
Egyelőre talán nem is nagy jelentőségűek, csak később válnak azzá.
Hány ember szenved a miatt egész életében, hogy e íogyeíkozésok
letisztítására a 'kellő alkalmat elmulasztotta, és azok a saját kárára
folyton nagyobbodtak, gyarapodtak. Az Illető nem is gondolt soha
arra, hogy nélkülük az élete egészen más folyást vett volna. Vagy
bűnök tűnnek fel
rajta, amelyek járását azonnal egyenetlenné
teszik, és későbbre még nagyobb veszedelmet jelentenek. Hány
ember van, aki csak akkor eszmél, amidőn súlyuk már elviselhetetlen vagy éppen segítség sem áll rendelkezésre.
A katolikus számára van kikötő, amelynek éppen az a rendeltetése, hogy ne kelljen tétlenül várni a pillanatot, amidőn a veszedelem már elháríthatatlan. Számára kész annak a lehetősége, hogy
a bajtól külsőleg és belsőleg gyökerében megszabaduljon. Elsősor
ban ugyan egy-egy jól végzett szentgyakorlat a révpert. ahol mindenkinek legjobb alkalma van megújulni, új emberré változni,
hazugságot és minden ördögszolgálatot elhagyni, a sokféle formában megnyilvánuló igazságtalanságot megútálni, de azonkívül sem
hiányzanak erre a jó alkalmak. Mínden lelkiismeretvizsgálat, minden szentgyónás és szentáldozás ezt a célt szolgálja. Minden ima
és szentmisehalIgatás, minden lelki olvasmány vagy elmélkedés
vagy szentbeszéd és evangéliumolvasás jó arra, hogy a lélekről
lepattogjon az időközben rárakódott salak, és a lélek és elme al
Isten képére megújuljon.
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Evangélium Szt. Máté 22. r. 1-14. v. Az időben 1. szóla Jézus
a papi fejedelmeknek és farizeusoknak példabeszédekben, mondván: 2. Hasonló a mennyek országa egy királyemberhez, ki menyegzőt szerze fiának. 3. Es elküldé szolgáit, hogy hívják meg a
hivatalosakat a menyegzőre, de nem akartak eljönni. 4. Ismét más
szolgákat külde, izenvén: Mondjátok meg a hivatalosaknak: Ime
elkészítettem ebédemet, tulkaim és hizlalt állataim le vannak ölve.
és minden kész; jöjjetek a menyegzöre. 5. De azok nem törődvén
vele, elmenének, egyik majorjába, másikl meg üzlete után. 6. Többiek pedig megfogván szolgáit, bántalmazák őket és megölék. ~.
Midőn a kírály ezt hallotta, megharaguvék, és elküldvén hadait,
elveszité ama gyilkosokat és városukat felégeté. 8. Akkor mondá
szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a hivatalosak nem voltak
méltók. 9. Menjetek ki tehet az útszélre és a.kit csak találtok, hívjátok a menyegzőre. 10. Es kimenvén szolgái az utakra, összegyüjték
mind, akiket találtak, rosszakat és jókat, és betelék a lakodalmas
ház vendégekkel. 11. Beméne pedig a, király, hogy megnézze a
letelepülteket: és láta ott egy embert. ki nem volt menyegzöi
ruhába öltözve. 12. Es mondá neki: Barátom! hogy jöttél ide be
menyegzői ruha nélkül? Amaz pedig elnémula. 13. Akkor mondá
a király cr szolgáknak: Megkötözvén kezeit és lábait, vessétek öl
a külső sötétségre; ott lészen slrás és fogak csikorgatása. 14. Mert
sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.

A mai evangélium a nagy menyegzőről szóló példabeszéd [Mt.
22, 1-14.); elmondásának külső körülményeit Szent Lukács írja le.
[Pünk. u. XIV. v.] Jézus egy főfarizeus házában mint vendég meggyógyítja a vízkórságos beteget, amin megbotránkoznak a farizeusok, mert vele a szombatot megtörte. Azután helyeket válogatva
az asztalhoz ülnek. A letelepültek mind a gazdagok közül voltak
kiválogatva, a szegények kizárásával. Az 'Úr látja a zsidó vezetők
lelki szegénységét és mindegyik mozzanatra megteszi megjegyzesét. Mikor arra utalt, hogy szegényeket ís hívni kell, mert az
örökkévalóságban éppen az ilyen viszonzásra nem számító jótettekért következik bő kárpótlás, egy farizeus közbeszólva boldognak 'mondotta az Isten-ország lakomáján résztvevőket, értsd il
farizeusokat. Ebből kiindulva egy hasonlat keretében tudtukra adta.
hogy az Isten országának javaiban' való részesedésre vonatkozó
reményük kilátástalan.
A példabeszéd érleime

"Ha az úr megadná nekem a nagy kegyelmet, mondja a középkori misztikus, hogy az örök boldogság részese legyek, három dolgon kellene csodálkoznom. Találnék ott olyanokat, akikről nem
hittem volna, hogy odajutnak. Nem találnám ott valamennyit, akikről biztosra vettem, hogy odakerülnek. S legjobban csodálkoznék
azon, hogy magam odajutottam." Ez az alázatos lelkület az első Celtétele annak, hogy valaki részesüljön a nagy vendégségben, amely
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a messiást ország lelki javait s
boldogságot jelenti.

elsősorban

azok

betetőzését,

az örök

A héztgazda, az úr. a benne való részesedésre a zsidó népet
már kiválasztásakor meghívta. Hogy a meghívás a gazdagoknak
szól és csak az ő lemondásuk után kerül sor a szegényekre, ebben
az .a farizeusi felfogás nyer kifejezést, hogya messiási ország
kizárólag a zsidóké. elsősorban a farizeusoké. A próféták útján
történő első maghívás után, már a vendégség elkészültekor, más
szolgák is gyüjtögették a hívetalosakat. akik azonban a meghívást
el nem fogadják,. söt ,a küldötteket megölik. Ellenben kész örömmel indulnak a vendégségre a szegények: az apostolok, a tanítványok. a vámosok. a bűnösök. Mikor ezek összegyüjtése után is
van még hely, a város területén kívül elhangzó meghívás a pogányság útjairól a sötétség és a halál árnyékában ténfergö pogányokat
is a vendégség felé irányítja.
A második feltétel:
az ember együttmüködéle az iiieDi kegyelemmel

\1int kisgyermek az értelmezés nagy nehézségét abban találtam. hogy a váratlan meghívásnak készségesen engedelmeskedő'
egyik vendéget kegyetlen büntetés éri: a külső sötétségre vetik>
Olybá tűnt fel előttem ez az eljárás. mintha most a tatai határban
krumpli szedő munkásokat váratlanul betelepítenék az Angol-parkba,
ahol paprikáscsirke. torta és szőllő 'várja. de mert munkásruhában
vannak. egy földalatti. folyosóba zárnák büntetésből. Nyilván
tévedés ez a magyarázat,mely a házigazdát marasztalja el, mert
a szent szövegben a többség megfelelt a követelményeknek s csak
egyet ért bántás. biztosan nem a ruha vagy valami más ruha rníatt,
Igen, az a ruha sokat jelent. Valamikor nemzeti parádénál
mindenki megnézte a komáromi főispánt. de még huszárját is. A
szinekröl meg lehetett ísmerni. Előkelő ténykedésnél vendégségben
csak előírt ruhában lehetett megjelenni. Magam láttam Rómában
püspököt. akit a szertartásmester kiszólított a többiek közül, mert
egy szalag nem jól volt megkötve.
.
A régi keleti zsidó házigazda nem előírta, a ruhát. hanem
küldte. Azt fel nem venni a házigazda legnagyobb megsértése volt.
A példabeszéd házigazdája nem azért rivallt rá az ünnepi ruha
nélkül betelepültre, mert nem volt szépen öltözve. hanem azért.
mert módjában lett volna méltóan megjelenni. A mennyei lakomához is mindenkinek rendelkezésére áll ·a megszentelő kegyelem
ünnepi ruhája. Ha beszennyeződik, ki lehet tisztítani. A hívás váratlanul érhet bárkit. A munkást a krumpliföldön, a papot az oltárnál.
a katonát a Irónton. a szinészt a színpadon. Bűnhődik, aki váratlan
hívás esetén f' ruha nélkül kénytelen megjelenni.
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Igen. az üdvözülés az emberi állásfoglalásnak, közreműködés
nek is eredménye. Hogy ezt figyeJembevéve hány meghívottból
lesz kiválasztott, emberi értelem megmondani nem képes. S ha az
úr megváltói tevékenysége ellenkezik' azzal a Iölíogéssal, hogy
olyan kevés a kiválasztott. mínt aratás után a tarlőn található
kalász vagy szüret után a tökén hagyott fürt, viszont vannak
korok, amidőn csak kevés hívás érik kiválasztottsággá: a vízözön
alkalmával pl. csak Noé, a nagy romlottságban csak Ábrahám
vállalkozott az' úr terveinek megvalósításéra. Hcsz földjén egyedül Jób maradt igaz. Szodomában egyedül Lót találtatott kifogás- .
talannak. Vannak továbbá rétegek, ahol a hívás kevés visszhangot
kelt, mert bennük az embereket évszázados előítéletek tartják
fogva. Ide tartozik a zsidóság és ott elsősorban a farizeusság. Ide
tartoznak a mai kor gazdagai közül nagyon sokan, akik az élet
örömei miatt téveszuk könnyen szem elől az üdvösségre való hívatottságot. Ide tartoznak sokan az ifjak közül, akik vallásgyakorlataikat elhanyagolva megfeledkeznek róla. hogy mint megkereszteltek a hivatalosakkal együtt járnak, de ünneplő ruha nélkül; örömeik és szórakozásaik közt a 'halál útján tévelyegnek és kegyetlen
számadás fenyegeti őket, ha valaki idejekorán fel nem teszi nekik
a kijózanitó kérdést:
Barátom, hogy Jöttél ideI

Két Irtssen vizsgázott katonatiszt ment be a parisi Mennybe·
sem vágyódott, s amint kiváncsi
szemmel nézegették a szobrokat. képeket, faragványokat, járókelő
ket, az egyik megpillantotta a gyóntatószékben a bűnösökre váró
papo!.
- Nézd, hogy várja a jó szerencsét! - mondja a másiknak.
- Talán téged vár - feleli amaz.
- Fogadjunk fel, hogy bemegyek hozzá! - szólt az első, és
mar nyitotta ís a gyóntatószék ajtaját a kintmaradó nagy csodálkozására és mcsolyára. Mindezt észrevette a gyóntatószékben a
fiatal pap, Dupanloup, a későbbi orleans i püspök. Rögtön tisztában
lévén a helyzettel. a gyóntatörácsot kinyitja és igy kezdi: ..Kedves baratom. én nagyon jól tudom. hogy miképen került ide és
hogy amit tesz, nem komolya n teszi. M.ondhatom, hogy viselkedése
egyáltalában nem rnéltó a ruhához és főképen a válldíszhez. Mível
azonban a fiatalságot, és különösen önt nagyon szeretem, továbbá
mivel ön sokkal inkább látszik meggondolatlannak. mint rossznak.
nem szégyenitem meg. Beszélgessünk közömbös dolgokról és utána
békésen elmehet. Milyen fokozata van kegyednek?
- Hadnagy vagyok - mondotta a fiatal katona, nagyon érezvén. hogy- melege van és hogy tréfáját igen rossz helyre címezte.
- S meddig marad hadnagy?
Kél. három vágy eselft>g négy évig.
vitel-templomba. Imára egyik
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- S utána?
- Aztán kapitánynak neveznek ki.
- S utána?
- Ha kedvez a szerencse. tábornokké. majd táborszernaggyá
léptetnek elő.
- S utána?
- Azt már nem tudom, hogy azután mi lesz, sőt az eddigiek
sem bizonyosak - felelte a katonatiszt bizonytalanul. amire a pap
vette át a szót:
- Igazán különös dolog, hogy ön lépésről-lépésre. tudja az
eseményeket, .amelyek bekövetkezhetnek, de nincs tudatában azoknak, amelyek biztosan bekövetkeznek. Igy azokról majd én tájékoztatom röviden: On meghal, utána következik az ítélet, s ha igy
folytatja, következik az elkárhozás és a végnélküli szenvedés.
E szavak oly ünnepélyesen voltak kimondva, hogy könnyezve
ment ki a gyóntatószékből, aki oda tréfából lépett be. Erre a meggondolásra akar ébreszteni a mai evangélium.
ISTEN OBVOSANAK UNNEPE
-

Oklóber 24. -

Lecke Tób. 12. 7-IS, 7. Udvös dolog rejtve tartaní a király titkát.
de az Isten műveit hirdetni és dicsöíteni tiszteletreméltó tett. B.
Jobb dolog a bőjttel kapcsolatos ima meg alamizsna, mint az
aranykincsek gyüjtése. 9. mert az alamizsna. megment a haláltól,
meg tisztít a bűntől és irgalmasságot és örök életet szerez. 10. Aki
pedig búnt és csalárdságot követ el. önmagának ellensége. 1I. Föltárom tehát elöttetek az igazságot és semmit sem tartok elöttetek
titokban: 12. Amikor tc könnyek közt imádkoz tál és eltemetted a
halottakat, sőt még étkezésedet is félbeszakitottad, és napközben
ott rejtegetted il holttesteket házadban, éjnek idején pedig el·
temetted őket. én az Úr elé vittem imádságodat. 13. És mivel kedvére voltál Istennek, megpróbáltatásnak kellett érnie téged. 14.
Most azonban elküldött engem az Úr. hogy téged meggyógyílsalak.
Sárát pedig, fiadnak feleségét megszabadílsam a gonoszlélektöl.
tS. tn ugyanis Ráfae! vagyok, egy a hét közül, akik az Úr előtt
állunk.

A király titkai l politikai okokból az arra hivatottaknak őrizni
kell, Isten titkait ellenben minél szélesebb körben terjeszteni kötelesség. Azért a szent főangyal Tóbiásnak és családjának. bepillantást enged az isteni gondviselés és világkormányzás titkaiba. útbaigazitásának lényeges pontja ez: a megpróbáltatás sohasem olyan
nagy, amilyennek gondoljuk. a bűn ellenben mindíg nagyobb baj,
mint amilyennek látszik.
Mikor Morgenthau amerikai nagykövet az örmény keresztények érdekében közbenjárt Enver pasánál, ezt a' kegyetlen választ
kapta tőle: ..Az orvos nem tárgyal a pestisbacillusokkal, hanem
301

azokat pusztítja." IstenküldöHe Rátael főangyalunk szintén azt
akarja. hogy a lelki pestisbacillusokkal, a bűnökkel ne tárgyaljunk, hanem irtsuk azokat, de annál több történjék a lelki pestises
betegek érdekében, akik nem tudnak magukon segítení, mert vagy
nem látnak a bűnben bűnt vagy eltompult lelkiísmeretük csak
élménynek jelzi.
.
Ha tudni akarjuk. hogy mi a bűn. kérdezzük meg a szeuteket.
akik azt végzetesen nagy bajnak tartják.
Isten irgalmával összemérve, Aranyszájú Szent János pókhálónak tartja, amely szétfoszlík, ha a kegyelem szellője meg rezdül
(Expos. 3. in Ps. 50, 30.). de- önmagában tekintve kinzó lélektüske.
rosszabb a féregnél és átkosabb az ördögnél. A bún 'szégyenletes
szolgaság, amit csak Isten szüntethet meg. A lelken ólomnál súlyosabb teher. "Semmi sem ront úgy, mint a bűn. Amint a rozsda a
vasat megtámadja, s a moly a szövetet kikezdi és megeszi, úgy
kezdi ki a 'bűn a lelk.et. " (Expos. in Ps. 9, 7.) Annyival nagyobb
baj a paralízisnél, amennyivel a lélek drágább a testnél. (Hom. 14.
in Mt. 6.) "Az embert érő minden bajnál a bűn .súlyosabb. Szegénység, betegség, megszégyenülés, gyalázat és rágalom, szenvedés és halál voltaképen nem baj. A szerencsétlenségek csak nevek.
Gondolkozó ember előtt valóságot nélkülöző nevek. Egyetlen baj
Istent megbántani:' (ad pop. Antioch. 5, 4.) Igy beszél az az Aranyszájú Szent János, akit hiába fenyegettek számkivetéssel, a püspökség elvesztésével. halállal. .Követtessetek el vele egyetlen halálos
bűnt, mondta valaki, aki őt jól ismerte. az szerencsétlenné teszi."
Csak az ellensége önmagának, aki bűnt követ el. Annak tartják
a bocsánatos búnt is.
"Ha megadatnék neked, hogy egyetlen bocsánatos bűn elkövetésével meggyógyíthatod a világ összes nyomorékjait és kiszabadíthatod a tísztítótüz összes szenvedőit és a "pokol kárhozottjait,
akkor sem szabadna azt az egyetlen bocsánatos bűnt elkövetni.
Olyan nagy valami a bűn, még ha bocsánatos is, mert nagyságát nem előttünk felfogható lényege méri, hanem az, hogy ellentétben áll a végtelen fölségű Istennel."
"Ha egyetlen bocsánatos bűnnel megszámlálhatatlan lelket
lehetne kivonni a pokolból, akkor sem szabadna azt tudatosan elkövetni" mondja Eckehart mester, a nagy német misztikus
(t 1327). "Inkább bemennék a pokolba bűntől tisztán, mintsem
bűnnel terhelten a Mennyországba tegyem lábamat ..c., (Szt. Agoston,·
sermo 9.)

*

,Régnier cambrai-i bíborosérsek egy napon híveivel arra virradt, hogya székesegyház lángokban áll. Amikor a tüzet már el·
oltották, s teljes egészében látszott a kár. a bíboros ezekkel a
szavakkal fordult az őt körülvevő és zokogó híveihez:
"Gyermekeim! Vígasztalódjatok/ A lángoktól szétrombolt gyö·
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kisebb ká" mint egyetlen haláA tQzvész Ieromboíta; 'a kőből
épített templomot, a halálos ban lerombolja az isteni kéz álfitl épiteu
lelket."
Ha valaki a háború dúlásai közt előállott volna azzal a vélenyörű székesegyház mérhetetlenül
los bűn okozta rombolás a lelken.

ménnyel, hogy Isten szemében egy halálos bún súlyosabb látvény,
mint egy történelmi emlékmű pusztulása, vagy akár egy város rettentő bombázása, bolondnak mondták volna. Nem gondolván megazt, hogy az elmarasztalás elsősorben azt éri, akire szent vallásunk
visszamegy, s- aki ennél még többet mondott, mert szerinte inkább
vesszen az egész világ, mint hogy egyetlen lélek üdve kockára
tétessék egyetlen halálos bűnnel. Isten fölségének abban megnyilvánuló megsértésével. A világ botránkozik a fenti, kijelentésen.
mert nem érzi a helyes arányt a vétkező teremtmény semmisége
és a vétekkel megbántott Teremtő végtelen fölsége közt, az örök
értékek felbecsülhetetlen java s a mulandó javak eltűnő semmisége'
között. EzEit nyűgözött le bennünket annyira a tenger mélyére
szálló hajórakományok sorsa, az életben és műremekekben egy-.egy
légitámadás okozta rombolások hire s gyászos eredményűk, amiket
tényleg nem lehet eléggé sajnálni. J\ baj csak az, hogy kevesebbet
törődtünk a bűnnel. ami rengeteg más következményével együtt
mindennek végső oka. Másszóval ez annyit jelent" hogy jobban
bánt bennünket, ami az ember jólétét 'Sérti, mint ami lelkének vagy
'éppen lsten fölségének bántás. Ez meg annyit jelent, hogy hitünk
még nem őszinte. még nem mély, még nem igazán keresztény, még
nem isteni hit, csak emberi tákolmány és ködös érzelgősség. Pedig
mindenkorra megmásíthatatlan igazság: lri1<ább vesszen az egész
világ, akár atombombák által, mint egyetlen lélek halálos

bűnnel.

Evangélium Jn. 5, l-4. Az időben: I. a zsidók ünnepe vala. és
fölméne Jézus Jeruzsálembe. 2. Van. pedig Jeruzsálemben a juhkapunál egy Iürdőtó, mely héberül Betszaidának neveztetik, és öt tornáca
van, 3. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták. sorvadtak nagy
sokasága, kik a víz mozdulását várják vala, 4. Mert az Úr angyala
időnkint leszálla a tóba és felkavará a vizet-. s aki a viz felzavarása után eföször ment bele a tóba, meggyógyult. akármiféle betegségben sínylődött.
'A juhtó az a hely, ahová a pásztorok nyájukat terelték. A jó

Pásztor is ítt keresi Izrael elveszett bárányait, hogy az előbb szenynyes gyapjú rajtuk olyan legyen, mint a bárányfelhő. Az öt tornác.
ahová a nyájat terelték, él még meg nem váltott ember öt érzéke.
amelyen át csak úgy dűl a bűn az emberre. Vagy az öt mózesi
könyv, amely mellett vigan burjánoznak az esztelen szenvedélyek.
(Szt. Agoston in Jn. tract. 17.) A tó körül a sokféle beteg a legkülönfélébb testi-lelki bajjal terhelt emberek. A testi baj nem
gyomorrontás, bőrkiütés, kis múló láz, jelentéktelen köhögés. Olyan
belegek voltak ott, amilyenek a lourdesi belegek, akikről az orvosok kimondték. hogy nincs számukra földi segítség.
.

303

Ezek Szent Ráfael főangyal fönntartott esetet, amelyeket v-agy
meggyógyít vagy megszerz.i rájuk az úr legkülönösebb kegyelmét.
hogy a szenvedés nem lesz kibírhatatlan kín. Eltűnik róla a bajok
átoksúlya, sőt az néha szent, termékeny müvészetté lesz, amil Iöként a szenteknél tapasztalunk.
Lellisz! Szent KamilIt öt súlyos betegség próbálta meg egy·
szerre. Az úr irgalmának megnyilvánulását látta bennük. Keresztes
Szent János lábán öt gennyes seb tátongott; 's mikor az úr megkérdezte, hogy mít akar jutalmul a szenvedések türelmes elviseléséért, felelete ez volt: "Uram, érted szenvedni és megvettetni."
De még ennél is nagyobbak a női szenvedők, akiknek magatertésa
,a lélek legnagyobb mélységeit mutatja. Limai Szent Rózának ez
volt hosszú szenvedésében szokásos fohásza: ..Uram, növeld szenvedésemet és növeld irántad való szeretetemet." "Számomra az életet
csak a szenvedés teszi elviselhetővé - mondja Szent Terézia. 'Legnagyobb vágyam szenvedni. Lelkem mélyéből sokszor felszakad e kiáltás: Uram, vagy szenvedni vagy meghalni! Ez hozzád az
én kérésem!" Pazzi Szem Magdolnát kimondhatatlan szenvedés
szögezte ágyhoz. Panasz helyett ezt ismételgette: Szenvedni míndíg,
meghalni sohasem akarok. Szent Lidvina 38 évig szenvedett a szánkázás közben kapott bordatörés míatt. Az évek szakadatlan során
keresztül volt fekvő beteg egy kamrában, szelmán. nyilt sebbel.
..Ha egyetlen Ave Maria elmondása árán visszanyerhetném egészségemet, nem kívánnám azt vissza" - mondta már sok szenvedés
után. Sőt a vezeklőöv sem hiányzott testéről.
"Pihenőben és nyugalomban istenesen élni jó. Fáradalmait. közt
türelemben élni jobb. Fájdalmakkal lelt életben megnyugodni, ez
a' leqjobb" - így mondja Eckhard mester, a nagy német mísztikusIt 1327). A szent még ennél is többet tesz; nemcsak belenyugszik
a fájdalmakkal telt életbe, de a reménység alapján legsúlyosabb
fájdalmaihoz is énekel. S vágyódik a szenvedések után, mint Asszíszí Szent Ferenc, akinek az öt 'Seb vételekor ez volt éneke:
Tant'é il béne ch'Io aspetto,
Che ogni pena m'é diletto.
(Olyan nagy a várt jó, hogy miatta minden szenvedés öröm.)
PUNKöSD UTAN

xx.

VASABNAP

Lecke Szent Pál efez, 5. r. 15-21. v. 15: Testvérek! Vigyázzatok,
hogy óvatosan éljetek; ne mint esztelenek, 1"6. hanem mint bölesek; jól értékesítsétek az időt, mert rossz napokat élünk. 17. Ne
legyetek tehát oktalanok, hanem értelmesek abban, mi az Úrnak
akarata. 18. Meg ne részegedjetek borral. mert benne fajtalanság
vagyon, inkább teljetek el Szentlélekkel. 19. Magatok közt zsoltárokat. szent dalokat és lelki énekeket mondjatok, énekeljetek és
'zengedezzetek szívetekben az úrnak. 20. Adjatok hálát mindenkor
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mindenért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és
Atyának. 21. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus télelmében.
Meg De részegedjetek

A részegeskedés már az apostolí időben is nagy sebe volt .az
emberi társadalomnak é.s ördöge ellen küzdeni ma sem időszerűtlen
programm.
Bene sí rem memini, causae sunt quinque bibendi:
Hospitis adventus, praesens sitis atque futura,
et vini boni-tas et quaecumque alla causa."
Az ivásra minden ok jogcímül szolgál. Az emberek isznak,
ha éhesek, hogy ne éhezzenek. Isznak, ha jóllaktak, hogy jól emészszenek. Isznak, ha álmosak, hogy ébren maradjanak, s isznak, ha
álmatlanok, hogyelaludjanak. Isznak, ha láznak, hogy melegük legyen, s isznak, ha melegük van, hogy lehüljenek. Isznak, ha egészségesek, hogy meg ne betegedjenek, s ha betegek, azért isznak,
hogy felépüljenek. Isznak, ha keresztelő van, s isznak, ha halotti
tort ülnek. Isznak, ha vigadnak; isznak, ha szomorkodnak. Derűre
borúra isznak. S a sok ivásban mennyi anyagi, de még több erkölesi érték pusztul el. A magyarországi munkásság. évi jövedelmének 20 százaléka rnent el valamikor szeszre. Van község. ahol az
adéfizetők mindíg hátralékban vannak, de azért sok alkoholt fogyasztanak, pedig egy gerezd szőllőjük sem terem.
Mindenkinek megvan az elmélete arra nézve, "hogy az alkoholt milyen formában igya. Egyik a bort kedveli, mert az elősegíti
az emésztést. A másik sört iszik, rnert az táplál. A harmadik- meg
«sv tesz, mínt a csernovai atyafiak, akik az alkoholellenes előadás
után a teremből kijövén, így beszélgettek: Hogyan lehetnek az emberek olyan ostobák, hogy az ártalmas alkoholt isszák, mikor itt
van a jó pálinka!?
A mértéktelenül élvezett alkohol minden fajtája mérhetetlen
károkat okoz.
t. Az .alkohol az emberméltóság lerontója. Mikor az Úr az
alkoholt teremtette, régi monda szerint a birka, a kakas, a farkas
és a disznó véréből vett egy· egy cseppet és a vegyületet vízzel
íeleresztette. Azért, akik sokat isznak, először bárgyúak, mint a
birkák, azután lármásak, mint a kakasok, még későbben erősza
kosak, mint a farkasok, és végül fetrengenek, mint a disznók.
Azért mondja az apostol, hogy a borban bujaság van, mert aki ernberméltóságát elveszti. erkölcsi magaslatáról is lecsúszik.
2. Az alkohol az öntudat temetöje. Cyrus, a későbbi perzsa
uralkodó, 12 éves korában elkerült nagyatyjának, Astyages méd
.. Ha jól emlékszem, öt ok van az ivásra: a vendég megérkezése,
a szomjúság most és a jövőben. a bor jósága és minden egyéb ok.
20 Walle r :

Nap.u~.rak
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királynak az udvarába. Idő folytán feltünt a királynak, hogy "!. fiú
nem enged bort önteni serlegébe. Kérdőre vonta őt, hogy miért nem
iszik bort és ő így felelt: Attól félek, hogy ebben is olyan méreg
van, mint abban, amelyet születésnapodon itattatok a vendégekkel.
- De, fiam. hogy jutsz ilyen gondolatra? - kérdé Astyages.
- Jól láttam, - felelte a kérdezett - hogy akik ittak belőle,
testük és szellemük egyeránt megbénult. Először is - amit pedig nekünk, gyermekeknek szigorúan meg szoktatok tiltani - mindnyájan össze-vissza kiabáItatok, úgyhogy egyik sem figyelt a
mási.k besz~dére. Azután ostoba nótához fogtatok és azt úgy énekeltétek. mmtha a legszebb ének volna. Mikor pedig táncolni kívántatok. egyenesen állni sem bírtatok. Azt sem tudtátok, kik vagytok. Te nem tudtad, hogy király vagy, a többiek pedig nem tudták, hogy alattvalóid. - Azért az alkoholt élvező rétegekben ugyancsak nem zsoltárok, szent dalok és lelki énekek hangoznak, amint
az .apostol a keresztény családtól kivánja, hanem káromkodás. gyűlölség, átokszó.
/
3. Az alkohol a faj pusztulásának oka. Egy magastermetü,
feketehajú indián, aki ősei barna bőrével valami hadiisten benyomását tette, magánosan bolyongott Amerika .nyugati erdőségé
ben. Osszekoccant társaival egy lány miatt, s azért külön útra iért.
Belebotlott egy fehér emberbe, aki Henry Blacks volt, s ez az indiánt maga után intette. Vendége lett, sőt elvitte gazdájához. akihez nem szívesen ment egyedül, üres kézzel. Ezúttal u. i. kevés
prérnre tudott szert tenni, s gazdája neheztelését az indián megjelenésével akarta helyreütni. Astor, a milliárdos család megalapítója, whiskyt tett eléje. Az először nem tetszett az indiánnak, de
azért megitta. S amikor észrevette, hogy a "folyékony tűz" minden
lelki nehézségét megszüntette, a lányt elfeledte, s még táncra is
kedve kerekedett, miközben régi indián nótákat kurjongatott: nem
kívánkozott vissza a többiekhez, New-Yorkban maradt. Astor pedig ezentúl nem üveget és szövetet hozott az indiánoknak, hogy
azért prémet rkapjon. hanem whiskyt. Hamarosan ezrével járták
emberei az indián területeke t pálinkát vive rníndenüvé. Hajói szelték a tenger, hullámait, s viszont a prémekért összeszedte Európa
aranyát. A "folyékony tűz" áradt az indiánok közé, akik ezentúl
nem vadásztak és halásztak, hanem táncoltak, ittak és verekedtek. Igy lett a fönti találkozás t 787-ben az indián faj romlásának
kezdete, amely a részegségtől s a tüdővésztől gyorsan 'pusztult.
S John Astor, aki 178t-ben hesseni falujából egy öltözet ruhában
s tOO márka készpénzzel kivándorolt Amerikába, nagyhatalommá
lett. A veszekedő indiánokat az állam fegyverrel csitította le.
Astor már dúsgazdag volt s az állami megbízottaktól beadott jelent és egy szót sem mondott a pálinka összegéről. de annál többet
beszélt a hóbortos s bolond indiánok kiirtásának szükséges voltá-
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ról. Astor akkor már egész erdőségeket tartott a kezében, ahol az
indiánok neki vadászták a prémeket. ha inni s pusztulni akartak.
4. Az alkohol a nemzetek egyik legnagyobb ellensége, mert
a, szeszes italokélvezese a testi és szellemi munkaképesség lefokozásával, a balesetek szepcritásával.c korai halállal, a szellemi képességek kóros és tartós megzavarásával főként a maihoz hasonló
élethalálharcban csökkenti a faj ellenállóképességét. Adatok ezt
napnál világosabbán bizonyit ják.
Orvosi statisztikák szerint 350 alkoholista közül 40 /~ mutatkezott terheltnek, 300 gyengeelm.éjű gyermek szülei közül 145 iszákos volt. Sulliván· amerikai orvos vizsgálatai szerint 120 iszákos
anya 600 gyermeke közül 56.°/<, mig a mértékletesen élő anyákéiból csak 24 ~ ~ hal meg, Az iszákos anyák közül első lebetegedésükkor 34 Ú/o ·szült holt gyermeket vagy aki azonnal meghalt; ez
a szám a második szüléskor 50 ~ft, a harmadikban 52 ~/o, a negyedikben már 66 ~/o lett, Dernrne berni orvos szerint 10 alkoholista
szülő 57 gyermeke közül 12 a szülés után nemsokára meghalt, 36
Elmebeteg, hülye, nyavalyalörős, testi nyomorék lett és csak 9 maladt ép.
A l C józan szülönek 61 gyermeke közül ellenben 50 lett kifogástalan. Illetékes tényezők véleménye szerint a büntettek 50 ~~-a
szeszes italoktól van. A börtönbe jutottak 90~~-a az alkohol miatt
jutott oda. 70 ezer letartóztatott közül a bűntett elkövetésekor ittas
volt 16 ezer, iszákos, volt 11.3 :'~, rendesen szeszes itallal élt
58.5~,:', Heidelberg környékén
1115 bűnügy közül 628 vasár- és
ünnepnap, 182 hétfőn, 94 szembet este, .62 csütörtökön fordult elő;
742-nek színhelye a korcsma, 86-É az otthon. 87-é a munkatér.
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A legnagyobb temetkezési vállalata a szesznek van. Angliában 60
ezerre teszik azok 'számát, akik évente a szeszes italok élvezésétől halnak meg. Minél többet isznak, annál kisebb a születési arany'szám. Az öngyilkosság annál nagyobb valahol, minél több az alkoholfogyasztás.

*

Hogyan lehet legjobban küzdeni az alkoholjárvány ellen? Ha
tömegről van szó, elsősorban nem felvilágosító gyülésekkel, ujságcikkekkel, prédikációkkal, hanem a baj gyökeréig nyúlva, az ivási
lehetőségek csökkentésével.
Egy községben nagyon elszaporodott az iszákosok száma és az
vole-a legnagyobb baj, hogy 'sokan vasárnaponkint már a szentmise
alatt megkezdték az ivást. A képviselőtestület sok ankétezés helyett
a korcsmában a következő rendeletet függesztette ki: "Minden személy, aki vasár- és ünnepnap ai istentisztelet alatt itt iszik, fel van
jogosítva arra, hogy fizetés nélkül távozzék,"
Evangélium Szerit János 4. r. 46-54. v. Az időben 46. volt
Kafarnaumban egy királyi ember, kinek fia beteg vala. 47. Midőn
ez meghallotta, hogy Jézus Judeából Galileába érkezett, hozz:'! méne
és kéré őt, hogy jöjjön le és gyógyítsa meg fiát, mert már halálön
vala. 48. Moridá azért neki Jézus: hacsak jeleket és csodákat nem
láttok, nem hiszlek. 49. Felelé a királyi ember: Uram! jöjj le, mig
meg nem hal gyermekem. 50. Mondá neki Jézus: Menj el, a te fiad
él. HiU az ember a beszédnek, melyet Jézus mondott neki is elméne.
51. Amint hazafelé tartott, már elébe jövének szolgái és jelenték,
mondván, hogy fia él. 52. Tudakozódék tehát tőlük az óráról, mikor
jobban lett; és mondák neki, hogy tegnap hét órakor _hagyta el öt
a láz. 53. Megérlé tehát az atya, hogy éppen ebben az órában rnondotta neki Jézus: A le fiad él. J:s hitt ő és egész háza.
Mens Bana ln corpore Bano?

Amit orvosság meg nem gyógyít. azon kés ·segít. Aminek a kés
kevés, azt égetni kell. Aminek a tűz sem elég, azt gyógyíthatatlannak kell mondanunk. Igy vélekedett az ókor híres orvosa, Hippokrates (460. Kr. e.]. Utána ez volt a vélemény a betegségek gyógyítására vonatkozól-ag.
OA. mai szent evangélium bemutatja a pogány századost, a Szentföldön a hatalmas római birodalom egyik képviselőjét. aki az itt említett baj orvoslásét csak az Udvözítőtől reméli. Hittel telve megy
hozzá és beteg fia számára orvoslást eszközöl ki. S egyben rendkivül
fontos útbaigazítást ~d az okos egészségápolásban, aminek annyira
híjával vollunk és vagyunk.
Hogyan? - kérdezték sokan - egy 2000 évvel ezelőtt élő századostól tanuljunk egészségépolást. amikor közösség és egyesek anynyít gondozték egészségüket, hogy arra példát alig találunk a történelemben. Amikor mindenfelé népfürdök keletkeztek, gondosan
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Ielszerelt szanatóriumok emelkedtek, amikor nemcsak az iskolák, de
a börtönök, szegényházak is a leghigiénikusabban voltak felszerelve,
amikor mindenütt sporttelepek létesültek és testnevelési Jőískolák
nyíltak. Amikor burjánoztak a különféle testápolási rendszereket
ajánló könyvek, amelyek közül az egyik karcsúsággal kecsegtet, a
másik szépséget és üdeséget, a harmadik erős csontrendszert, fejlett
mellet ígér? Amikor a gyermeknek ís Mens sana is corpore sano
hangzik ajakán és fáradhatatlanul sportol?
Éppen ez volt a baj! E miatt egészségápolásunk. valami fél ségben megrekedt higiéné, mely csak a testre volt figyelemmel. Alapelve az, hogy "a boldogságnak háromnegyedrésze a test egészségén
fordul meg", s a mens sana in corpore sano és más Iélígezságok meg
káros jelszavak hatása alatt a testi egészségért minden kötelességet
fel tudott áldozni, de viszont rendetlen élettel azt szinte tervszerűen
rombolta. A szabad levegőtől, a sétától, ~ mozgástól távoltartotta
magát. Olvasott és szórakozott, mikor aludni kellett volna. A munkaidőben aludt. Esztelenül táplálkozott. Mértéktelenül ivott. Fürdőre
járt és nyaralt, de ott is kávéházban töltötte idejét. Mindez a roszszu l értelmezett egészségápolás eimén történt.

*

Még rosszabb úton jártak azok, akik szerint a testi egészség
izomerő, amelyet annyira értékeltek, mintha csak Kinizsi és Toldi
idejében élnének, és kifejlesztése érdekében rendkívül sok áldozatot
tudtak hozni.
Láttuk vasárnapról-vasárnapra az atlétikai rekordok téblézatát.
és tudtuk, hogy mennyi türelem, bőjtölés, trenirozás volt egy-egy'
ilyen eredmény táblázat mögött! A benevezők sanyargatták önmagukat. naponkint 2 óra hosszáig gyakoroltak, helybenfutást végeztek,
nagy gonddal megválogatták ételeiket, elkerülve mindazt, ami hízlalt és kiválasztván azt, mi izmot erősített. A sportban elszenvedtek olyan rúgásokat. amelyek 2 hónapra ágyba döntötték. Kine hallott volna versenyfutóról, aki a cél előtt összeesett; turistáról. aki az
utolsó csúcs megmászásakor a mélységbe zJ,lhant; futballistáról. akii
egy szerencsétlen rúgás egész életére koldussá tett? Micsoda ferdeség az, hogy az Úristennek szellemi életre teremtett alkotásai efféle furcsaságokban élték ki magukat, efféle durvaságokkel. fejlesztettek izmokat, olyan szenvedések árán, amelyeknek akárcsak a
felével küzdve az Isten országénak igazságaiért, nagy nevet szerezhettek volna maguknak, Igy meg azt érték el, hogy az izom erős
lett, de a lélek visszafejlődett bennük. Lettek természeternberek.
akiknek megedzett hatalmas teste félelmes bűnökre adott alkalmat.,

•

Az egészség nem azt jelenti: jól érzem magam. Az egészség
ez: nincs semmi bajom. Testem-lelkem rendbel) van, Hányszor temettek el már valakit, aki néhány nappal előbb még oly jól érezte magát.
hogy egy zsák búzát vitt a vállán. Jókedvében mulatott. Azért kö-
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telessege mindenkinek, hogy időnkint akkor is meggyőződjék róla
hogy egészséges, amikor látszólag nincs semmi baja. Amerikában
egészségvédelmi intézetek vannak, ahol szabályos időben ellenőrzik
a jelentkezők egészségét. Könnyebb a bajt előbb megelőzni, mint
a beállt betegséget gyógyítani. Akinek minden szerve duzzad az
egészségtől, az is lehet beteg. Az egészség u. i. olyan mérleg, amelynek két egyforma serpenyőjén két egyforma súly van. Az egyikben
látjuk a kifogástalan szerveket: az agyat, a tüdőt, a májat, a gyomrot, az idegeket, a másikban a lelki egyensúlyozottságot, az úgynevezett belső harmóniát. Ezt orvosi könyv rnondja. (Az Új Idők
egészségi kódexe.) Ha a mérleg serpenyői közt az egyensúly
megbillen, baj van. Ha egyik vagy másik szerv tartósan megbetegszik, akkor rendszerint a kedély is megsérül, A belső nyugtaianság
viszont testi bajt idéz elő. A beteg embert minden zavarja. A belső
összhangot nélkülöző ember meg zsémbes, zsörtölődik, nem lehet
kedvére tenni. Hát még milyen lesz a bűn súly a alatt görnyedő
lélek! Azt ugyancsak gyógyítani kell. Ehrlich professzor (t 1915), a
vérbajgyógyításnak Nobel-díjas kutatója, azzal a megállapítással
húnyta örök álomra szemét, hogy alélek egészségben tartásának
nagy fontosságát hangsúlyozta.
Igenis, a mens sana in corpore sano hamis elv, ha általánosítjuk. Az egészség nemcsak a test hogylététől függ és nem egyenlő
az izmok Iejlettségével. A sokszor idézett elv teljes formája a római
klassz íkusban ez: Orandum, ut sit mens sana in corpore sano. Imád-kozni kell azért, hogy ép lélek legyen az ép testben. (Iuv. la, 356.) ,
Tehát az egészségnek és az erősségnek nem a testi jólét, a tenniszpálya, a futball, az úszás, a csónakázás az egyetlen vagy legfontosabb feltétele, hanem szükséges az imádság és általában az Úr Jézus
szeretete.
Drei,Dinge nur vermag ich ganz zu leben.
Die stets zu echten Heil den Grund gelegel:
Cesundheit. Mut und heiteren Blick nach oben,
(Geibel: Sonelte 6.)

. Az egészség a test és lélek együttes, jóléte: a -test erősítése
józan sporttal és a lélek nevelése a kegyeln\i életben. Ami a lelket
erősíti, az a testnek is használ; ami bűntől visszetart. az egészséget
is ápol. Aki egy bűnről lemond, egy lépést tesz előre a megszentelő
dés útján, s ugyanakkor a -testápolás és az egészséggondozás te~n.
Igy megszentelődni és meggyógyulni kb. egy, amint a németben
hellen (= meggyógyulni) és heilig (= szent) egy tőből származnak.
(V. Ö. a latin sanctus = szent és sanus = egészséges.) Azért tehát.
aki a gyermekek közül nem ruganyos léptű, nem acélos tekintetű,
akin meglátszik az otthoni egészséges nevelés hiánya, hiányzik róla
a korai felkelés üdesége, aki nem ismeri a bőjtöt, az erények eledelét. akit agyondédelgettek, a pirospozsgás arcszíne mellett is be- '.
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teg. S elsősorban nem a sport való neki, hanem arra szorulna rá,
hogy az Úr Jézushoz vezettessék. Rászorulna, hogy minél többször
forduljon meg nála, elméjébe vésvén a bölcs szót. Féljed Istent és
távozzál a gonosztól, mert ez lesz egészsége ~estednek és erősítése
csontjaidnak. (Péld. 3, 7-8.) Hány ifjúnak kellene ma ezen az úton
egészségessé válnia!
KBISZTUS KIBALYSAGA

(Onnepe október utolsó vasárnapján.)

Madridnak az a területe, ahol a spanyol király trónusa van,
a tengerszfn felett 680 m magasságot rnutat, amiből az efféle téves
misztikára nagyon hajlamos spanyol nép azt a következtetést vonta
le, hogy a földön az ő királyának a trónja a legfontosabb, a legerősebb. Az úr Jézus királyi trónja méterekkel nem számítható
magasságban van minden földi trón felett, és vele jelentősségben
egyik király trónusa vagy hatalma sem mérhető össze. A hatalom
nagysága az Atya örök akaratában gyökerezik, gyak'orlására a jogot
az értünk elszenvedett kereszthalál adta.
Lecke Szent Pál apostol a kolosszaiakhoz irt lev. l. r. 12-20. v.
Atyámfiai! 12. Adjatok hálát al.' Atyaistennek, aki méltókká tet:
minket arra, hogy' részünk legyen a szentek sorában, a világosságban, 13. és kiragadott minket a sötétség hatalmából, s áthelyezett
szerétett Fián..k az országába. 14. Benne van a megváltásunk a vére
által, és a, bünök bocsánata. 15. Ö a láthatatlan Istennek képmása.
elsőszülött minden teremtmény előtt, 16. mert benne teremtetett
minden az égben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, a trónusok, az uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok egyaránt:
minden ő általa és őérette teremtetett. 17. Ö előbb van mindennél
és minden őbenne áll fönn. 18. O a testnek. az Egyháznak a feje.
ö a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy az övé legyen az
elsöség mindenben, 19. mert úgy tetszett az Atyának, hogy öbenne .
lakozzék minden teljesség, 20. és hogy ő általa megengeszteljen
magával mindent, hogy' békességet szerezzen keresztjének vérével
mindennek, ami akár a földön, akár a mennyben vagyon.
Rabság, szolgálati uralkodás

Kétezer év történelmi változásai közt változatlan fönségben áll
az Úr Jézus alakja. Sem forradalom, sem világválság, sem
elhidegülés nem vehet el abból, amit Szent Pál apostol
hatalmának jellemzésére leírt. Az Úr Jézus örök király, mert királysága az Atyától származó örök küldetésben gyökerezik. és abban a
tényben bírja alapját, hogy az Atya égen és földön minden hatalmat neki adott. Égben és földön láthatók és láthatatlanok, trónusok, uralmak, fejedelemségek és hatalmasságok érette teremtettek
és mindegyiknél előbb volt. Mikor Őszentsége XI. Pius pápa 1925.
december ll-én erre a nagy igazságra irányította a keresztény világ
előttünk
időleges
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tigyelmét, nem tett egyebet, mint a világ kezdetétől fogva létező és
a kinyilatkoztatásban félreérthetetlenül tudomásunkra hozott igazságot felújította, Elénk állítja az összes címeken, s főként az értünk
elszenvedett kereszthalál, majd a Jeltémadés révén felettünk uralkodó és az élet minden megnyílvánulését kormányzatba vevő
Krisztus-királyt, aki királyi köntösében az Atya jobbján ül és övébe
bele van himezve: Te vagy a királyok királya és az uralkodók uralkodója. (Titk. jel. 19. 16.)
Vannak. akiknek vele szemben ugyanaz a Nolo servire (nem
szolgálok!) a jelszavuk. amível Jeremiás szerint a pártütő zsidók
Istennel szemben tagadják meg az engedelmességet s büszkék arra,
hogy ők teljesen szabadok. De nyissák csak ki az ilyenek Gárdonyi
szép regényét, Az Isten rabjait, s megláthatják a mai szabad élet hü
képét s vele kapcsolatban megszívlelhetik az öreg Sicardus barát
tanítésát.
Amint ez Jancsi tráterrel Budáról a Margit-sziget felé halad,
rámutat egy részeg emberre: "Nézd, - mondja neki - ott egy
részeg ember. Úrnak látszik, valójában pedig rab, a testnek rabja."
Nemsokára egy pénzváltó asztal mellett olyan embereket pillant
meg. akik úrnak látszanak, de kezüket-Iopva nyujtják a pénz után:
"Nézd, ezek .a pénz rabjai." Jön három nemes: "Ezek a pompa rabjai."
A kis barát arra megdöbbent. .Hát- mindenki rab? Talán még a
király is rab?" - kérdezte ijedten. - "Igen, - felelte az öreg barát
- mindenki rab. A király is rab; rabja a nemzetnek." "Mi is rabok
vagyunk?" - kérdezte tovább a kicsiny. "Igen. mi is rabok vagyunk
- telelte az öreg. - Mi az Isten rabjai vagyunk."
A valóság tehát az, hogy a világban mindenki rab. Az egyik a
földbirtoknak. a mésik a pénznek, a harmadik a pompának, a negyedik a testnek, az ötödik az asszonynak a rabja. S ha már mindenkinek szolgának kell lennie, akkor igaza van a régi szónak, amely'
Assziszi Szent Ferencet lelkesítette: Mdért szolgának szolgálsz, ha
már szolgálni keli? Ha szolgálnunk kell, szelgáljunk annak, aki
igazán úr, az Istennek, az Úr Jézus Krísztusnak.
A regényben az illúzióktól megfosztott öreg barát mindenestül
rabságnak látja az életet. ami az életnehézségek között megviselt
író lelkületének tükrözése. Az illúzióktól megfosztott Gárdonyi rabságnak látja a Krisztus-követést, ami azonban nem más, mint lovagi
szolgálat annál, aki azt legjobban megérdemli, az Úr Jézusnál. a
Krisztus-királynál. s ami tulajdonképen uralkodás. Christo servire
regnare est.
Krisztus bizonyságot lesz az igazságról

Menllyi minden volt, amit a tudósok igazságnak tartottak és
úgy adtak az emberek elé, mintha nélkülözhetetlenek volnának az
élethez, pedig nem volt más, mint feltűnő és eltűnő meteor. Egyideig
világitott,azután v~~e lett, jött más meteor. Hányan hirdették pl.
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a ludomóny csalalkozhalatlansógót. Hirdették, hogy minden földit
és égit megmagyaráz. S a végén azt hallottuk, hogy nem a tudomány
a fontos, hanem a hatalom, amelynek a tudomány csak szolgája.
Köny.vtárakat betöltő könyváradattai hirdették, hogy a szabadsóg
a legfontosabb eszmény s a végén odajutottunk, hogy nem kell
szabadság, . mert a kis nemzeteknek egyetlen büszkesége, hogy a
jól kiválasztott nagyobbnak szolgáljon. Mennyit hirdették világszerte a löbbtermeJéstf A cél az volt, hogy minden földmívesnek
legalább vasárnap tyúk főjön fazekában, de viszont hány helyen
eltúnt a vasár- és, ünnepnap, mert minden perc kellett a többtermeléshez! S volt idő, amikor a falat kenyér is. kérdésessé vált. Ú
szegény emberek! Hogy futottunk lidércfények után, mikor csak
egyetlen világosság van, az úr Krisztus, akinek tanítása évezredek
óta változatlan igazság, s aki jószerencsében és balsorsban tanításával és tettével ugyanolyan hatékonyan emel magához egyeseket
és közösséget.
Evangélium Szent János 18, 33-37. v. Az idóben: 33. Pilátus
szólítván Jézust, mondá neki: Te vagy-e a zsidók királya? 34. Felelé
Jézus: Magadtól rnondod-e ezt vagy mások mondották neked én
felólem? 35.. Felelé Pilátus: Vajjon zsidó vagyok-e én? A te nemzeted és a főpapok adtak téged kezembe, mit mívelté!? 36. Felelé
Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való
volna országom, az én szolgáim harcra kelnének. hogy kezébe ne
adassam a zsidóknak. Most azonban országom nem innét való. 37.
Mondá erre neki Pilátus: Tehát király vagy te? Felelé Jézus: Te
mondod, hogy én király vagyok. En árra születtem és azért jöttem
e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról.
A Krisztus klrálYBág kOlszeri1sége

Azt kérdezhetné valaki, hogy miért éppen most rendelte el a
pápa ezt az ünnepet, mikor az Udvözitő kétezer évvel ezelőtt világosan megmondotta, hogy ő király.
A felelet nagyon egyszerű. Amint az Egyházn.ak minden ünnepét a kor teszi időszerűvé, amelyben keletkezik, s éppen az mutatja
az Egyház nagy gazdagságát,- hogy minden kor lelki szükségletét ki
tudja elégíteni: Krisztus királyságának ünnepét is a rní korunknak
éppen Krrsztus királysága ellen irányuló s.zelleme telte indokolttá .
. Ha egy országban a hatalom eszméje szinteienedik, okos államférfiak módját ejtik annak. hogy újra fényben tündököljön, különben az ország elpusztul. Az Isten földi országában is valami hasonló
dolog történt.
Titkos hatalmaknak csak eredményében feltűnő munkája nyomán elkeseredett harc. indult meg Krisztus országa ellen, amelynek
egyetlen célja királyságának megdöntése, papjainak mellőzése, a
politikában és életben, a nyilvánosságban és a családban. a divatban és művészetben egy kereszténytelen iránynak győzelemre jut-
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tatása volt. Ez a harc a szellemi és az erkölcsi életben rettentő
örvényeket kavart. A keresztény erkölcstant leszorít otta a 'szabad
élet eszméje. Krisztus evangéliuma helyébe az Antikrisztus tanítása
lépett. A keresztény hit helyét' a szabadkutatás, a kinyilatkoztatásé t
a kísérletezés foglalta le olyan téren, ahol' annak semmi helye.
Az emberek úgy kezdtek kísérletezni egyetlen lelkükkel, mint ahogy
a praktíkáns kísérletezik a konyhasóval. S mert a szabadkutatásben
mindenki mást talált igazságnak, az egységes keresztény világnézetet bábeli zűrzavar váltotta fel. Az államok életében ez a szellem
teremtette meg éS' terjesztette ela szétválasztott államok eszméjét.
'amelyekben a törvényhozás isteni normákat nem ismer. A házasság
az állam hatáskörébe utalt polgárt szerződés, amely a társadalom
nagy veszedelmére és a családi élet melegétől megfosztott gyermekek mérhetetlen kárára a szerződő felek kénye-kedvének van kiszolgáltatva. Az iskola a tanításnak semleges területe, ahol az Úr
Jézusról és vallásáról beszélrit nem szabad. Ebben a 'szellemben a
vallas magánügy, tulajdonképen a vallástalanság lett nem magánüggyé. hanem közveszedelernmé, ha a leghatékonyabb fék eldobása
után szabadjára engedett tömegeket vesszük figyelembe és azokat
a kötelességeket tekintjük, amelyekhez művelt és műveletlen egyaránt a vallásból veszi inditékait. Ha a vallástalanság magánügy,
akkor az is magánügy, hogy az emberek élvezetet hajszolva a lét
könnyebb oldalát keresik, ha húzódoznak az áldozatos élettől, az
anyaság áldásától és a családfönntartás . gondjaitól; hogy vannak
falvak, amelyekben éveken át nincs keresztelő és a tanító lassankint fölöslegessé válik, ami akármilyen háborúvesztésnél nagyobb
veszedelmet jelent az országoknak. Ha a vallástalanság magánügy,
akkor az is magánügy, hogy veszedelmesen terjed a ni 'Dieu ni
maitre elv, vagyis az a felfogás, hogy az Istent nélkülözőknek más
kormányzóra nincs szükségük. S volt rá eset, hogy aki a vallástalanság terjedését nem vette komolyan, az utóbbitól ugyancsak visszarettent, amikor veszedelmes voltát saját személyén tapasztalta.
Akkor vette tudomásul, hogy a kormárryzéshoz a fegyver nem elég;
aki tömegeket vezet, az a katolikus Egyházat nem hagyhatja ki a
számításból. .
Ez Bismark. avaskancellár volt. aki hatalmának tetőpontján
(1872) egymás után adta ki vallásellenes rendeleteit, s mikor eljárásának veszedelmes voltára figyelmeztették, kijelentette, hogy nem
fog Kanosszába menni. De mikor Hödel bádogoslegény és Nobiling
hírlapíró rálőttek , a szerencsés megmenekülés alkalmával szerencsekívánataikat kifejező minisztereknek azt mondotta: "Legyünk rajta,
hogy a nép ne veszílse el vallását. Ennek megakadályozása első
feladatunk ...
Igen, Jegfontosabb feladatunk, mert a vallástalanságban felszabadult szenvedélyek az állam, sőt az egész emberiség jólétét veszélyeztetik. Mikor hosszú küzdelem után 1894-ben- az egyházpolitikai
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törvények náluk életbe léptek, egyik liberális lap úgy fejezte ki
örömét a neki nagyon kedves eredmény fölött, hogy az első oldalon
egy ravatalt hozott, alatta az írással: Itt fekszik az Egyház kíterítve.
De ugyanabban az esztendőben Lyon utcáján egy olasz anarchista merényletet követett el Sad i Carnot francia köztársasági elnök
ellen, akinek kormánya leginkább küzdött Krisztus királyságának
eszménye ellen. Mikor sebeibe belehalt, egyik katolikus lap nagyon
szellemesen úgy vágott vissza a liberális lapoknak, hogy szintén
ravatalt hozott, de ezzel a felirással: Itt fekszik az emberiség kiterítve.
E veszedelemnek akar gátat vetni a Krisztus kir.ályság ünnepe.
Eszünkbe hozza, hogy az élet nagy küzdőterén kJt hatalmas tábor
áll egymással szemben. Az egyiknek vezére a gonoszlélek, akinek
zászlóit sok politikus, író, rnűvész. munkás lengeti és csalogatja vele
táborába az embereket, de szemben van a Rex saeculorum immortalis el invteibilis, a századok láthatatlan és örök királya, aki szolgálatába hív bennünket, amely szolgálat a régi keresztények szerint
többet ér a föld királyainak minden kincsénél és gazdagságánál.
Emlékeztet a királyra, aki maga mondotta, hogy királysága nem e
világból való, tehát nem földi kényszerre 'van építve, de mindenki
tartozik neki engedelmeskedni, mert ha most mindenki 'számára megvan a lehetősége annak, hogy kivonja magát kötelességei alól, az
utolsó nap leszámolása annál rettenetesebbnek bizonyul a hatalom
rom bolói számá ra.
Krisztus az örökkévalóság királya, akinek minden él

Az a kopottruhás pap, aki megjelent az utolsó eucharisztikus
kongresszuson, nem sokat jelentett annak, aki nem a hit szemével
néz emberekre és eseményekre. A bukovinai ,Józseffalva plébánosa
volt. Reá volt bízva a 150 évvel előbb Bukovinába szakadt 3000 lélek
gondozása, akik mindent elvesztettek, de sértetlenül megőrizték magyarságukat és katolikus voltukat: egész idő alatt senki sem kötött
házasságot keleti szakadárraI. S az Úr kemény próbának vetette alá
Józseffalvát. Egy tavaszi nap olyan tűz támadt a községben. hogy
az Isten házán kívül minden elpusztult. A házak helyén égett gerendák és kőtörmelék hevertek. A lakosság a temetőben ütött tanyát
a plébánossal. Segítséget senkitől sem várhattak az idegenben. Csak
kérörvendő látog atókban volt részük, akik azt szerették volna, hogy
a károsultak vándorbotot vettek volna a kezükbe. Végre megjelent
egy magyar mérnök s a plébánossal egyetértve elkészítette az újjáépités tervét. Jó pár százezer vályog elkészült már, amikor egy forró
nyári nap egy második rettenetes csapás zúdult a lakosságra. Soha
sem látott zivatar tört ki, s néhány perc alatt az elkészült téglák
helyén alaktalan sártömeg volt látható. A rnezőt úgy letarolta, hogy
egy kalász sem maradt lábon.
Este a férfiak a romok közt tanácsot tartottak. Amikor látták.
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hogy egy nézeten vannak, elmentek a plébánosért s öl is beavatták
abba, amit kiagyaltak.
- eletünknek már nincs célja és értelme. Az éjjel megásunk
egy hosszú, mély árkot. Holnap reggel a rendes időben harangoztasson. Mondja el a halottas misét értünk. Az asszonyokat és gyermekeket eltemetjük az árokba. A férfiak megtalálják a nekik való
fát. Ezzel Józseffaivának vége van.
- De emberek . . .
- Az Isten először lesujtott reánk, s aztán ellökött magától.
Úgy lesz, ahogy mondtuk.
A szegény pap visszament a temetőbe. Odavánszorgott a középkereszt elé. Térdelt, állt, feküdt előtte s egész éjjel imádkozott:
Reggel a rendes időben harangozott. Az egész falu megindult az Isten
házába. Még nem fordult elő a történelem folyamán, hogy egy falu
élő lakosságáért gyászmisét mondtak volna, mint ahoqy most történt. Felhangzott az ének: Adj irgalmat, adj nyugalmat ... De az sem
fordult elő, hogy az élő halottakhoz a pap beszédet intézett volna.
- Emberek !Elhatároztátok testi-lelki veszteteket. Ebbe míndenki beleegyezhetik, csak kellő nem fog sohasem beleegyezni, az'
Úr Jézus és az ő szolgája. Ne bántsátok meg a köztünk lakó Jézust.
Ha minden elveszett is Józseffalván. ő köztünk marad és segiteni
akar. Legyetek férfiak. Ne mutatkozzék szemetekben könny. Nézzetek körül: ha megszünnétek élni, kárörvendő románok, németek
foglalnák el helyeteket. Talán megindulunk, de nem a temetőbe.
ahol a holtak laknak, hanem a határba, ahol megáldom a jövő év
kenyerének termőföldjét. Aztán kimegyünk a telepre, megkezdjük
a munkát. Magam leszek köztetek az előmunkás. Megindulunk Nagyasszonyunk, hazónk reménye ... énekszóval. Igy kivánja ezt az úr
Jézus, az örökkévalóság királya, akinek mindenki él.
Egy moraj hallatszott a templomban;
"Jézus az örökkévalóság király, akinek mindenki él."
A menet megindult a plébános által megjelölt programm szerint
s egy-két év mulva Józseffalva újból rendben volt.
Krisztus Királyaporbasujtott magyaroknak is királya. Hatalma töretlen. Irgalma végtelen. Szeretete leleményes.
HALOTTAK NAPJAN

A 17 napon át, amikor minI sebesült vártam sorsomnak inkáb')
rossz.abbodésát, mint javulását. éppen elég' időm és okom volt rá.
hogy az utolsó dolgokkal foglalkozzem. miközben lelkém a halálra.
való készülésnek sohasern halványodó emlékeivel gazdagodott. Ez
volna ala'nyi oka, oka annak, hogy most a Halottak napja után első
alkalommal állván előttetek, márcsak annak közelsége rnían - is "
gondolatkörből k íván valami szóhoz jutni. Az a körülmény pE'dig,
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hogy a Szentírás szerint. amilyen fontos a halálról való gondolkodás, a fiatal természet érthető okból annyira iparkodik előle kitérni.
:i. tárgyi oka annak, hogy veletek, a Küzdő Egyház itt jelenlevő
képviselőivel egy pillantást vetek a Szenvedő Egyházra, amelynek
segítséggel tartozunk, s a Győzedelmes Egyházra, amelynek segítségét igényeljük. Mintha a temetőben járnánk, hangosan gondolkozunk és elmélkedünk.
Requiem . . .

Eszembe jut Byron, a nagy angol költő. Első költeményes kötetéért, még diák volt, az angolok kifütyülték, s egy irodalmi társaság koszorút adott neki. Sok ok 'miatt otthon nem volt maradása'.
Görög szabadságharcos lett, s Lepanto közelében egy rövid betegség
vitte el. Végrendelkezett hátizsákjáról, s egy szót kért sirjára
A külföld magasztalta mint irodalmi nagyságot; otthon megoszlott
a vélemény. Mikor arról volt szó, hogy tetemeit hazavigyék, voltak.
akik ezt ellenezték. Amikor hazakerült. az ellenzék elzárta előle az
utat, hogy a Westminster-i apátság templomába kerüljön, ahol az
angol szellemi élet arisztokratái pihennek. Egy kis falu temetőjé
ben földelték el. Sírjára írták a végrendeletben kért egyetlen szót:
Requiem. '. Sok hányattatás után végre megnyugodott.
Byron sorsa az emberi sors. Olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek a régi időben nagyon ismert játéka, a Jancsi vagy a
pasa: egy. furcsa sapkás alak, amelynek csak egyetlen helyzetben
van nyugalma, ha feje felfelé van. Akármelyik oldalára fektetve
össze-vissza kalimpál és hi-nbálódzik. amig az előbb említett nyugalmi helyzetbe nem jut. Itt a földön a nyugtalanságot mindenki
látja és érzi. De a földi élet után következő időre vonatkozólag
mennyi szamárságot beszélnek a tudatlan emberek! "Nincs lélek!
Nincs másvilág! Nincs feltámadás!" kl.. örök igazságoknak ezerszeresen megpecsételt könyve, a Szentírás azonban egy pillanatra sem
hagy bennünket kétségben aziránt, hogy a lelkek a halál után kifejezetten élnek és éreznek. mint iLt a földön. Jobban hányódnak.
mint a földön. Kevésbbé tudnak magukon segíteni, mint itt a földön.
Azért sarkall bennünket az Egyház. hogy imádkozzunk értük. Minden megemlékezésünk célja az, hogy abba a nyugalmi helyzetbe
kerüljenek, amelyet valamikor az emberrség legnagyobb gondolkozója így fejezett ki: "Nyugtalan a mi szívünk, Uram, amíg benned
meg nem nyugszik." (Szent Ágoston.)
Tehát a halottak napján elmondott és az esti harangszóra naponta ismételt Requiem aeternam mélyértelmű könyörgés a túlvilági hányódás és gyötrődés végleges megszünéséért. hogy minél
több lélek számára megvalósulhasson a Győzedelmes Egyház lelkiállapota, amiből a végfeges és befejezett boldogsághoz semmi, de
semmi sem hiányzik. Legkevésbbé hiányzik annak alapja, Isten látása. amihez e földön nélkülözhetetlen előzmény a benne való hit.
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boldogság! Te drága szó és szerrt- eszmény, amiért az ember
nyikkanásától az utolsó szívverésig öntudatosan vagy öntudatlanul mínden történik, s jaj mennyi eltévelyedéssel.i Mennyít tévednek az emberek boldogságnak vélvén azt, aminek ahhoz nemcsak
semmi köze nincs, hanem elérésének egyenesen legnagyobb akadálya, ami talán csak pillanatnyi kielégülés. Talán múló szerencse
s nem juthat vele tovább az ember, mint az az angol, akinek a
sírján ez volt olvasható: '
Egész életemben szerencsés voltam, boldog sohasem lehettem.
első

Örök boldogság

A világ Vergiliusszal boldognak gondolja a tudóst, qui rerum
potuit cognoscere causas, s igazat adhatnánk neki, ha nem állna
elénk az egyik legnagyobb, mondván, hogy 12 életév éből egy hétre
való idő sem volt a boldogságé. Horatiusszal boldognak mondja a
szántóvetőt. De még többen boldognak vélik azt, aki a technika
révén emelkedik a többi ember fölé. Mint a pilóta, aki azt mondta,
hogy akkor volt igazán boldog, ha minél rövidebb idő alatt minél
több utat hagy maga után. Vagy a gyáros, aki szerint a boldogság,
minél rövidebb idő alatt, minél gyümölcsözőbb üzleteket kötni.
Hallja Szent Ágoston a sok dőresége] s egy kézlegyintéssel elintézi
a balgákat. mondván:
Felicitates morralium som nia sunt dormientium.
A halandó boldogsága az alvénak álomlátása.
Ez álomlátás helyébe mi a szentek boldogságát tesszük. ami
mint jutalom ott fönt Istennek bírása s mint élő feltétel itt a földön
az Isten után való vágyódás, az ő szeretete, a neki való szolgálat
\lJ inden szenvedésben, nehézségen, üldözésen keresztül. Mindez nem
kennyű dolog ~ppen ma, Azért forduljunk a szentekhez s köztük
elsősorban a Szűzanyához, hogy segítsenek. Ö kérje értünk szent
Fiát már most, amikor még erőink teljében vagyunk. De Jöként majd
akkor kérje, amikor á7. örökkévalóság küszöbén oly közel leszünk
ahhoz, amiért az életnek egyedül volt érdemes lefolynia, s ez az Úr
bírása az összes szentek társaságában.
PUNKÖSD UTAN XXI. VASARNAP

"Az ernber élete katonáskodás a földön" - állapítja meg az
igazságot a mai szentmise egyik imádságában Jób
pátriárka. (7, 1.) Ebbe a katonáskodásba harci riadóként harsog bele
a mai szentlecke. amellyel az Egyház igazodásra és serény rnunörökérvényű

kára szölítja hívölt.
Lecke Szt. Pál apostol az efezusiakhoz iri lev. 6. r. 10-17. v.
Testvérek' 10. Erösödjelek meg «z Úrban, az ö erejének hatalmából. II. Oltsélek fel az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az
ördö~ cselvetéset ellen. 12. Mert: nem él' rest és él vér ellen kel!
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tusakodnunk, hanem a fejedelemségek és a hatalmasságok ellen,
ennek a sötétségnek világkormányzói ellen; a gonoszságnak égi
magasságokban levö szellemei ellen. 13. Ennélfogva vegyétek fel
az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, s megállhassatok, mert mindent megtettetek. 14. Úgy álljatok tehát, hogy
derekatokat felövezzétek igazsággal, s rajtatok legyen az igazság
vértje. 15. Lábatok saruja legyen a felkészültség a béke evangéliumának hirdetésére. 16. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amelylyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 17. Azonkívül
vegyétek fel az üdvösség sisakját és a Lélek kardját (vagyis az
Isten igéjét).
BODU.

mUes ebrlsU

r. A harc, a katonák és a lirv ezét, Az itt említett katonáskodás
nem kényelmes cserkésztáborozás, hanem kemény küzdelem, az Úr
Isten harca. (II Kor. 20, 15.) Kelléke a teljes elszántság és fegyelme
a fönntartás nélküli engedelmesség. Amint a keresztesek "lsten
akarja" felkiáltással és mindenüket áldozatul hozva mentek neki a
törökkel kezdett küzdelemnek, a kereszténynek is igy kell harcba
állnia. Fővezér a "Christus vincens. Chrístus regnans, Christus imperans".
II. S ki az ellenség? Ezer és ezer vesz körül bennünket.. Veszedelmesek, mert valamennyit egy cél tüzeli: az emberek megrontása. Volunt perditi perdere. S az ellenségek nem hozzánk hasonló
árnyak, fáradékony hús- és vérlények, hanem hatalmasságok. Egykor angyalok, az úr trónusának szolgáí. fölségének tükrözöt s most
a sötétség urai. A lelki sötétség hálójával szerencsétlen áldozataikat elzárják a hit világosságátó!. Békóbaverten távoltartják őket
a kegyelmi élet forrásaitól. Ahol az emberek közt hitélet nincs, ott
találják magukat otthon. Hazugság, nagyravágyás, rágalmazás,
irigység, tunyaság, fajtalanság, mind az ő sugalmazásuk eredménye.
De azért az apostol félelmet nem ismer velük szemben: ellenkezőleg "Tetőtől-talpig fegyverkezzetek" a jelszava.
.
III. Krisztus katonájának ieqvverzete. Ha a római katona nagyon erős akart lenni, a fejéré sisakot, a mellére vértet, a karjára
pajzsot,a lábára sarut és védöt erősített és bátran ment a csatába.
A mai szentleckében az apostol is ezt a készletet ajánlja; csakhogy annak a szellemi harcban szelleminek, sőt isteni eredetűnek
kell lennie. Kinálja az apostol az övet, a hős díszét és ruháinak
átfogó kötelékét. kardján ak fönntartóját: az őszinteséget és igazle/kűséget önmagával és mindenkivel szemben, akinek azzal tartozik. A katonának csak az övvel van lovagi fellépése, a kereszténynek csak az őszinteséggel van szilárd tertésa. Hányan váltak
szomorú alakokká azért, mert e .dísz leesett róluk. Látszatra szabadok és függetlenek lettek, valójában pedig titkos dolgaik zavartalanul a teljes romlásig értek. V édőfegyverül páncélt és pajzso t
kínál az apostol. Az első a mell fontos felszerelése, a másik az
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egész embert védi, azért olyan értékes." A mantieai csatában megsebesült Epaminondas öntudatához jutva először azt kérdezte, hogy
megvan-e a pajzsa. S mikor előhozták, megcsókolta. A spártai anya.
e szavakkal adta át gyermekének a pajzsot: Ezzel vagy ezen! Számunkra is ilyen fontos és megbecsülendő a páncél és pajzs, vagyis
a hít. Elettelen lesz, aki azt nem őrzi és vallásgyakorlataival nem
erősíti. A sisak, a galea salutis, az ~gy szükségesre való irányítottság, amely nem enged támolyogni, és egyúttal a saruval , lábvédővel együtt erős állást, szilárd járást biztosít. Az egész felszerelést pedig kiegészíti a kard, lsten igéje, amely természetesen csak
abban válik hatalomma, aki jól megfigyeli és magáévá teszi. A
monda szerint Eszak legendás hősének, Frithjofnak kardja, a "villám testvére" villámként csillogott. A rávésett betűk békében
elhomályosultak, de a csatatűzben lobogó "lánggal világított le
róla a bátorítás. amelynek engedelmeskedve ellenségeit ártalmatlanná tette. Aki Isten igéjét jól lelkébe vési, csendben talán homélyos, de a kisértésben. felvillan az "Előre!" Nincs az a veszedelmes
ellenség, amelyen általa uralkodni ne lehetne. Az apostol mondja,
hogy Isten igéje hatalmas, hatékony. mélyebbre hatol a kétélű
kardnál. (Zsid. 4, 12.)
Igy felkészülve kell kiállni a *küzdötérre Krisztus katonájénak.
rninden kereszténynek, aki a keresztség és a bérmálás szentségében
elkötelezte magát örökös szolgálatra. Cosidera pactum, conditíonem attende, mililiam riesce. pactum quod spopondisti, conditionem,
qua accessistí, militiam, cui nomen dedisti. (Aranysz. Szt. János,
sermo de. mart.) IV. Henrik francia király egyszer csak ennyit
.nondott buzdításul katonáinak: "Ti franciák vagytok; ott az ellenség!" Az apostol szavai után ma az Egyház is röviden intheti
katonáit: "Ti keresztény katolikusok vagytok! Tudjátok, ki és mi
az ellenség! Ismeritek a fővezért, tudjátok parancsét!" Mindenki
mint jó katona kűzdjönaz el nem hervadó babérért. az élet koronájáért. a nagy küzdelem egyetlen méltó jutalmáért. .
Igy tett a francia-német háború egyik kiváló alakja, De Sotüs
Gaston francia tábornok; hű fia volt nemzetének, de nem kevésbbé
"olt hű katonája az Úr Jézusnak. Megfogadta az apostol tanítását:
"Munkálkodjál, miként Krisztus Jézus jó harcosa," (II Tim. 2, 3.)
Temetéséről (t 1886 aug. IS-én) maga intézkedett: ..Szegényesen.
minden pompa nélkül temessenek el. Hangzatos dícséretekkel tell
emléket siromra ne állítsanak. hanem csak egyszerű követ kérek
e felírással:MiJe.'> Christi."
Két példabeszéd

Tiberius császár idejében egy előkelő római polgárt a tulajdon
íia azzal vádolt be, hogy összeesküvést szőtt a császár ellen. A gonosz fiú azért vetemedett erre a gaztettre. mert remélte, hogy
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atyját ki fogják végezni es ő előbb beülhet a birtokába és hivatalába. Az apát tényleg láncraverten és bilincsekben vitték a bíró
elé. Amikor szembesítették vele a fiút, hogy mégegyszer mondja
el a vádakat s az fülehallatára is mindent össze-vissza hazudott
ellene, nyomban kimondották rá a halálos ítéletet. De az ártatlan
atya az ítélet végrehajtása előtt a bíróság engedelmével kemény
szóre nyitotta ajakát: "Nézd, édes fiam, ezek a kezek valamikor
apai szerétettel öleltek téged s most te azokat bilincsekbe veretted. Ez a száj téged beszélni tanított s te azt meghazudloltad. Ezek
a szemek őrköd tek feletted és te most 'azokat könnybe boritod.
fejem érted őszült meg és most te gyalázatot hoztál rá. De ítéljen
köztünk az Úr. Halálod, óráján megjelenek és ezekkel a láncokkal.
amelyek kezemre nehezednek, kétségbe ejtelek."
Ez a megdöbbentő esemény a pogány Rómában azok közt történt, akiknek erkölcsi életét a nyers emberi természet törvényei
szabályozták. Attól, amit ez ártatlan atyán az álnok fiú elkövetett
a vérségi köteléknek ettől a durva megsértésétől a pogányok is
visszarettentek s a pörbefogott atyát szabadonbocsátották, ellenben
a hálátlan gyermeket agyonkövezték. Az úr Jézus a természettől
diktált kötelesség hangsúlyozása helyett a megbocsátás sokkal
nehezebb parancsára figyelmezteti hallgatóságát a következő parabólával.
.
Máté 18. r. 23-35. v. Az időben mOI!.(:I!I
e példabeszédet: 23. Hasonló a mennyek
országa egy királyemherhez, aki számot akart vetni szolgáival. 24.
Es mikor elkezdte a számvetést, eléje vivének egyet, aki neki tízezer talentummal tartozott. 25. Mivel nem volt miböl megfizetnie.
parancsolá ura, hogy adják el őt és feleségét. gyermekeit és minden vagyonát és úgy fizessen. 26. Leborulván pedig a szolga, ese·
dezék neki mondvan: Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. 27. Könyörülvén tehát az úr ama szolgán, elbocsát",
ojt és az adósságot elenged te neki. 28. Kimenvén pedig ez a szolge.
~alálkozék egyik szolgatársával, ki neki száz dénárral tartozott; é~
megragadván, fojtogatá öt, mondván: Add meg, amivel tartozol. 29.
leborulván szolgatársa, kéré öt, mondván: Légy türelemmel iránram. és mindent megfizetek neked. 30. De amaz nem engedett, hanem ment és tömlöcbe veté öt, mig csak meg nem fizeti mindeu
adósságát. 31. Látván pedig szolgatársai a történteket, igen megszemerodának és urukhoz menvén, elbeszélék neki mínd, ami történt. 32. Akkor elöhiván őt ura, mondá neki: Gonosz szolga! mínden adósságot elengedtem neked, mivelhogy kértél engem; 33. nem
kellett volna-e tehát neked is könyörülnöd' szolgatársadon, mint
ahogy én is könyörültem rajtad? 34. Es megharagudván ura, átadá
)t a poroszlóknak. mig csak meg nem fizeti miuden adósságát. 35.
[gy fog cselekedni mennyei Atyám is veletek, ha meg nem' bocsát~'Jk. kiki az ó atyjafiának, szivetekból.
Evangélium

Szt.

J ézus tanítványainak

cS

Ez a parabola mindent magában foglal, amit a megbocsátásról
tudni kell.' Megmo.ndjaa megbocsátás számát. Szent Péter ezután
21 W.l'O" Napsu~ar.k
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érdeklődv e azt kérdezte, hogy hétszer kell-e megbocsátani, amit a
zsidó írástudók mondottak s az Udvözítö így felel: Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer
számtalanszor, vagyi'sannyiszor, ahányszor mi kívánjuk, hogy a mennyeí
Atya nekünk megbocsásson, Az pedig, bűneink számát tekintve,
ugyancsak sok. A megbocsátás tárgya rninden rendű és rangú
sértés, amely mind csak csekély, 100 dénár tartozás a 10,000 talentumhoz képest; amellyel mi Istennek tartozunk és amelynek elengedése fűgg ~ttól a nagylelkűségtől, amellyel mi mások rovatából töröljük a 100 dénár adósságot. A megbocsátás legfőbb indítéka
az, hogy egy atyának vagyunk gyermekei. Nem bocsát meg, aki
megbántóját megvetésből nem bántja vagy nem veszi észre, amit
Trajanus tett, mikor császárrá lévén ezt írta legnagyobb ellenségének: "Megmenekültél. Császár lettem, méltatlan hozzám, hogy
hitvány férgen bosszút álljak." Úgy kell megbocsátani, mintha a
mennyei Atya ítélőszéke elé mennénk, ahol ítéletünket halljuk.
Akármilyen sertésről legyen is szó, dehogy jutna akkor más
eszünkbe, mint a megbocsátás! M.ég életünk megsértése esetében
is csak az következhetnék.

=

Rómát 1925 október l2-én nagy izgalomban tartotta az a gyilkosság, amelyet egy 20 éves katona követett el. A gyilkos a vizsgálóbíró előtt kijelentette, hogy áldozatát nem ismerte, csak gyű
lölettel volt eltelve a papok iránt s elhatározta, hogy aznap az
útjába kerülő első papot meggyilkolja. Ez a francia származású
P. Geny S.-J., a pápai Gergely-egyetem rajongásig szeretelt filozófiatanára volt. A katona vagy 10 percig kövelle őt s egy csendesebb
utcában hirtelen kirántott oldalfegyverét teljes erővel beledöfte . az
ártatlan papba, aki azonnal összeesett. A járókelők autóba emelték, útközben még néhányszor ezt az egy szót mormolta: .Petdono
- megbocsátok." Mire a kórházba vitték, meghalt. Nagy Kanut,
Dánia királyát pedig éppen akkor ölték meg, amidőn az oltár előtt
ellenségeiért Imádkozott. (t l086.)
PUHKÖSD UTAN XXIL VASABNAP

Lecke Szt. Pál apostol a filippiekhez írt lev. l. r. 6-ll. v.
Testvéreim' 6. Bizunk az Úr Jézusban, bogy aki megkezdte bennetek a jó művet, teljessé teszi Jézus Krisztus napjáig: 7. amint
illó is, hogy így gondolkozzam míndnyéjatokról, mert szívembe
zártalak titeket, kik mindnyájan társai vagytok örömömnek a
bilincseimben, valamint az evangéliumnak megvédelmezésében és
megerősítésében. 8. Tanúm ugyanis az lsten, mennyire vágyódom
mindnyájatok után Jézus Krisztus szeretetében. 9. S ezért imádkozom, hogy szeretetetek mindjobban gazdagodjék megismeréssel és
teljes megértéssel, 10. hogy válasszátok a jobbat, hogy tiszták és
kifogástalanok legyetek Krisztus na.pjára, 11. telve az igazságnak
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Jézus Krisztus által szerzett gyümölcsével, az Isten dicsöségére és
dícséretére.

. A Jelesebbeke. válasszátokI
.

A nagy írodalmí túHermelésben, mely özönével szórja világgá

főként

,a regényeket, sok megfontolandó gondolatot sugalmaz a
népek apostolának a. mai vasárnapra előírt levele. S főként befejezése nagy memento mai regényirodalmunk igen sok kifogás alá
eső termékével szemben. E regények közül az egyik' hiszterikét. a
másik kacér személyeket. a harmadik könnyűvérű játékosokat, a
negyedik gyilkosokat állit a középpontba, akiknek hatása alatt az
olvasók féltékenyek, kapzstak. erőszakosak, igazságtalanok; az ő
terveik szerint rohannak egymásra gyilkos és kacagó dühvel, próbálják meghóditani· az aranyat. megostromolni a becsületet.
A jó fa rossz gyümölcsöt nem terem, de a rossz fának se lehet
jó gyümölcse, akármilyen kertész ültette, akármilyen kertbe ültették. Mikor Goethe a világba dobta a Wertheri, tüstént megszaporodtak az öngyilkosságok. Emil terroristákká és gyilkosokká tette
azokat, akiket Rousseau a természethez. akart visszavinni. Igy folylalhatnánk ezt vég nélkü!. A mai regények túlnyomó része tele van
gyengeidegzelü szereplőkkel. Lelkiviláguk a munkés élet szeretete
es a valóság keretei közt való megelégedett elhelyezkedés helyett
a folytonos örömkeresés szeJlemét leheli. Miliőjük folytonos kalandokat sürget. Eletük örökös izgalom. Állhatatosság, hűség, a kötelességteljesítés. valamint a lélek mélyén rejtőző más erények iránt
semmi érzékük sincs. A beteges szerelmi mámor éppen olyan nélkülözhetetlen táplálékuk, mint a sárga fajnak az ópium és az eszkimónak a zsibbasztószer. A szép szó varázsával elvonják a lelket
vitális forrásától, az Úr Istentől. aki nélkül az ember olyan. mint
a gyalogfenyő-csemete: soványan senyved lakatlan földön. (Jer. 17,
5-E.) Megnehezítik az állástoglalést a kötelességteljesités dolgában, mikor egyrészt a szabad életirányt ideális szinben tüntetik fel;
másrészt állandóan kételyt támasztanak aziránt. hogya törvény
javunkra válik-e, vagy éppen bizonyítgatják. hogy a tilos út semmivel sem rosszabb, rnint a megengedett. Apolják az ábrándozést,
. ami nem kevesebb veszedelme a léleknek, mint a féreg a fának,
a moly a ruhának, a gaz a mezőnek: sentina omnium malorum mondja Szent Jeromos. Es éppen az ifjúság falja legjobban e regényeket. mikor ezek nélkül . is hamar rábizz.a magát a képzelet
csapongásaira és látja azt, ami nincs; várja azt, ami lehetetlen;
esküszik annak valóságára, amit szeret. Szeret kőnyítani ahhoz,
amit tudni kellemes. Igy lesz regény magából az életből, hold ba
való jelenetekkel, émelygős érzésekkel, félszeg gondolatokkal, amelyeket minden szeliö megtép. Természetesen nehéz ebből az álomvilágból a való életre ébrední, ahol ugyancsak meg keii- fogni az
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önérvényesülés kormányát! S _a felébredés helyett hánynak sorsa
az örök halál?
Evangelium Szt. Máté 22. r. 15-21. v. Az idöben 15. elmenvén d farizeusok, tanácsot tartának, hogy megfogják Jézust beszédében-. 16. És hozzája küldék tanítvényaikat a. heródiánusokkel.
mondván: Mester! tudjuk, hogy igazmondó vagy, és az Isten útját
igazságban tanítod, és nem törödöl senkivel, mert nem tekinted az
emberek személyét; 17.. mondd meg tehát nekünk, mit gondolsz.
Szabad-e adót fizetni a. császárnak vagy nem? 18. Tudván pedig
Jézus az ö álnokságukat, mondá: Mit kísértetek engem, képmutatók! 19. Mutassátok meg nekem az adópénzt. Azok pedig hozának
'neki egy dénárt. 20. És mondá nekik Jézus: Kié ez a kép és e
felirás? 21. Felelék neki: A császáré. Akkor mondá nekik: Adjátok
meg tehát él császárnak. ami él császáré, és Istennek, ami Istené.
Kié a kép és a löUrás?
(A rossz olvasmány, rádió, mozi és színdarab hatása.)

A gyógyszertárban a tégelyek tömkelege közt az eligazodás a
legnagyobb mesterségek közé tartozik. Külsőleg a tégelyek bent.
egészen a patika mélyen olyanok, mint a többiek; csak az a különbség, hogy halálfej, veri rajtuk, alatta az írással. bogy m.éreg. A kép
és a fölirás él halálé, mert a tartalom is azé. Ez a becsületes és az
óvatos eljárás.·
De jó volna, ha m.indennek ilyen őszintén megvolna a jelzése
és hogyha az emberek mindig fCltennék a kérdést, amivel az Udvözitö a pénzt kezébe vette: Kié a kép és a fölirás? De jó volna,
'ha hitetlenségen, vétkes zárkózoltságon, minden hazugságon, rnohóságon, irigységen, rossz kivánságon és minden bűnön rajta volna
'a halál ijesztő képe és fölírása. De jó volna, ha minden mozin vagy
színházon ott volna, hogy az életé vagy a halálé-e a benne előadott
darab, a lélek -életét vagy halálát segítik-e elő, s a halál képe úgy
visszatartan á az embereket az oda való tódulástól, mínt ahogy
örizkednek a villanyoszlopoktól, amelyeken ezt olvassák: /Vlegérinleni veszélves!

Hát az ujságokat, könyveket és zenedarabokat. a képeket, a
rádióközleményeket és táncokat nem kellene-e hasonlóképen az
élet vagy halál képével ellátni?
Elterjedettségük miatt a könyveknél a legfontosabb, hogy az
ernberek éber szernmél fürkésszék azt a bizonyos képet és fölírást.
mert amennyire nagy kincs és minden figyelmet megérdemel a jó
könyv, kezdve a jókarbantartástól egészen a ritka tiszteletig, amelylyel egy tudós tüntette ki könyveit, aki mindíg gálába öltözve
ment könyvtárába: éppen oly sok rosszat tehet az ártalmas könyv.
Valóban a halál szolgálatában áll.
1. Lelket öl minden rossz könyv betűje. Ilyenek a vallásról
tárgyaló könyvek, amelyeket az Egyház tudta nélkül rendesen
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hozzá nem értő emberek ellenséges sz.ándékkal adnak ki. Hány
lelket mételyeznek meg az ilyen könyvek! Arnpere (1777-1836.)
lelkét pl. hosszú időre a francia enciklopédia mérgezte meg. Brunetíére . Ferdinándot (1849-1906.) egy buddhizmust magasztaló
könyv három lusztrummal késleltette a katolicizmushoz való visszatérésében. Le- Mennaist- (1782-1854.) 12 éves .koréban Rousseau
könyvei tették hitetlenné, s miattuk 22 éves koráig nem gyónt.
Ezeknek a nagy lelkeknek később sikerült megtalálniok az igazságot;
hogy azonban hány ifjú lélek veszíti azt el véglegesen, arról csak
az tud tiszta képet alkotni, aki a fiata'1sággal foglalkozva beletekinthetett a vallási élet pusztulásának szomorú világába. Hány
fiatal lelket kábított el egy·egy ilyen könyv, s utána a romlás örvényébe sodorta, magára hagyta segítő nélkül! Mert
A könyvet szép, de csa'lfa tündér lakja;
Ha felnyitod, megkapja szívedet
ts föl visz a legragyogóbb csillagra.
De le nem hoz ... a magasból levet.
(Petőfi:

Szomorú éj.)

2. Testet öl. Színte hihetetlen, nogy mi történik ezen a téren!
A rendőrök elvezetik közülünk abetörőket, szanatórtumaink nagy
fáradsággal gyógyítják az idegbetegeket, e~yesületek akarnak
gátqt vetni az élet nyomorúságából táplálkozó öngyilkossági járványnak, gyóntatószékek próbálják talpr aállitani él lelki bénákat
és sántákat, s a sikert ezerszeresen ellensúlyozza a rosszirányú
regényirodalom. Calamus calamítatum auctor! A rossz regények és
egyéb lelketlen könyvek szinte hajigálják köz énk adémonokal.
hogy csábítsák, szinte megszállják és elpusztítsák az embereket.
Erich Steger szüleinek egyetlen gyermeke volt. Már a negyedik egyetemi félévre iratkozott be. Egy vasárnap estefelé maga
volt otthon. Elővette a forgópisztoly t 's egy golyót bocsátott homlokába: Mire hazamentek szülei, idegenek állták körül az ifjú holttestét. Utolsó olvasmánya Nietzsche "Jenseits von Gut und Bösv
című szerencsétlen könyve volt tele édes méreggel, amelyből nem
egy lélek szippantott már halált. Mint Pignatelli herceg is a 20. szúzad küszcbén. aki menyegzője előestéjén vetette el az életet
Asztalán volt él könyv s a Szűzanya megfordított képe .
. Egy forró nyárí délután písztolydörrenés hallatszott a nyeralóból. A megrémült szülők a kertbe sietnek, ahol 16 éves leánvuk
holtteste feküdt; előtte nyitott könyv. egy regény, amelyben c;
következő sorok vannak ceruzával aláhúzva: "Ha ábrándjaid nem
teljesedtek és a tagjaidban lüktető erős érzékiség jogos kielégílésl
nem nyer, akkor az élet nem érdemes arra, hogy élj .. ," Ezt a
leányt tehát nem a pisztoly, hanem a regény. ölte meg, S ugyan
kí vállalkoznek arra, hogy stetiszukét állítson ki mindazon szerencsétlenekről, akiket a rossz könyv testileg is tönkre tetl.
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3. Hazát ront. "A francia nemzet Corneille tragédiáinak köszönheti hőstetteinek egy részét. Ha szerzőjük élne, fejedelemmé tenném" - mondotta Napoleon a francia irodalom e kitűnőségéről.
Hány rossz könyv szerzőjének ígérhetne ezzel szemben bitófát.
mert derék polgárokat szerencsétlenségbe dönt vagy gonosztevökké
nevel. és ezáltal országokat mételyez meg! S ugyanakkor mennyi
az anyagi kár! Memnyi a gonosztéleknek fizetett adó! Egy tudós
számitása szerint a zsákban hordott és ponyván árult méreggel,
amely 2.000,000 olvasó lelki életét rontotta meg, sőt oltotta ki, Németország és Ausztria területén 6000 üzlet 24,000 alkalmazottja
és 5000 árusa foglalkozott. Voltak. a könyvek között 150,000200,000 példányszámban nyomtatott regények, amelyek közüt volt
100 kiadást ért regény. Németországban a "Geheimnisse von Mariaberg" c. ponyvaregény t 200 füzetben és 200,000 példányban nyomtatt,ák. Volt olyan ponyvaregény, amely 15 millió füzetben jelent
meg. Rövid számítás meggyőz arról, hogy micsoda óriási összeget
tesz ki a sok 20 fillér, amennyibe egy szám kerül. 15.000,000 >,20 =
300,000.000 fillér. "A berlini hóhér"
200,000 példányáért a kiadó
2,000.000 M-t tett zsebre. Ennyi adót fizetnek a gonoszléleknek
azok, akik rossz könyveket olvasnak.
Hatásuk alatt a lélek meg telik káros benyomásokkal, romboló
képekkel, amelyek a nevelés alatt lappangva tengődnek, azonban
később íelerösödve egyeduralomra jutnak, s mint valami láthatatlan ellenség hátráltatják a nevelés jót.ékony hatását. Iskola és otthon úgy vannak az ilyen hatás elatt lévő gyermekkel, mint Ptolemaeus Philadelphos király a Pharosz-toronnyal. Mikor készíttette.
azt akarta, hogy az az ő dicsőségét hirdesse az utódok előtt. Nevét
felvésette a toronyra. 'Idők folyamán azonban a toronyról eltűnt
a király neve s az előkerült betűk az építőmester [eleményességét
hirdették. Az építőmester ugyanis titokban a saját nevét véste a
márványba s arra gyenge anyagból készült lemezen a király nevét
erősítette. A lemez lekopott és a mélyre vésett nevek feltűntek.
Ez a mi sorsunk a mostani mozikultúrában. Hiába akarjuk,
hogy fiaink lelke az iskolából kikerülve elvhűséget és szelídséget
sugározzon. A lélek mélyére más írás kerül. A gyermeken ugyan
még az iskola betűi látszanak., devaz i'fjún már sokszor elő tör a
másik fölírás. Hány gyermek fordul ki egyszerre önmagából s idétlenedik koravén kamasszá, aki tiszta öröm és remény volt, Hasonló káros hatása van a rossz mozinak, rádiónak, saínhéznak.
Félre tehát minden rossz könyvvel. mozival, színházzal, rádióval! A bárány nem követi a farkast, a kakas a rókát, a nyúl a
kutyát. A vigyázatlan ember ellenben megy az ördög után, mert
ez okos és nem beszél, hanem mást beszéltet, 'se nem mondja, hogy
rosszra tanít. A zsugoriságot elnevezi tekarékosségnek, a lopást
ügyességnek, a gőgöt önérzetnek. a vétkes szenvedélyt emberi
gyengeségnek, a hitetlenséget értelemnek. A szórakozás és a pihe-
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nés örve alatt néha jó embereket is rávezet a vasárnap megszentségtelenitésére. Az ilyen könyvekkel szemben mindenki tartsa magát az evangéliumban adott szabályhoz. ),v1\eg kell kérdezni, hogy
kié rajtuk a kép és a fölírás. S ha rossz vagy ismeretlen kép van
rajtuk, nem szabad kézbe venni! A kisgyermeket az' okos szülök
rászoktatják arra, hogya talált v.agy idegen embertől kapott cukrot
nem szabad megenni. A felnöttek méltán húzódoznak ismeretlen
helyen az ismeretlen ételektől. Istenr törvény szerint a szellemi
táplálékkal szemben is ilyen óvatosnak kell lenni. A szeritlecke.
szerint a legkülönbeket kell kiválasztani (latin legere = kiválasztani. olvasni. a német lesen
gondosan 'szedegetni, olvasni). hogy
az ember botrány nélkül lehessen az Úr napján.

=

PUNKÖSD UTAN XXIII. VASABNAP
Lecke Szt. Pál a.postol a filippiekhez írt lev. 3. r. 17-21. v. 4.r
I-3. v. Testvéreim! 17. Kövessétek a példámat és figyelmezzetek
azokra, akik a szerin.t élnek, amint példát adtunk nektek. 18. Mert
sokan élnek úgy, - sokszor mondtam nektek s most is sírva mondom - mint Knsztus keresztjének ellenségei. 1.9. Ezeknek végük
pusztulás, istenük a hasuk, s dicsekvésük az, ami a szégyenük. Ök
földi dolgokat hajhásznak. 20. A mi hazánk azonban a mennyekben van, ahonnan várjuk Udvözítönket is, az úr Jézus Krísztust.
21. Ö újjáalakitja gyarló testünket és hasonlóvá teszi az ö dicső
séges testéhez azon erejénél fogva, amellyel hatalma alá vethet
mindent. - I. Azért szeretett testvéreim, kedveltjeim, kik örömöm
és koronám vagytok, íg'f. maradjatok meg az úrban, szeretettjeirn.
2. Evodiát igen kérem, szintúgy Szintichet is nagyon kérem. hogy
értsenek egyet az úrban. 3. Téged is felkérlek igazi munkatársain.
légy nekik segítségükre, kik velem együtt dolgoztak az evan~6·
liumban, . Kelemennel és a többi munkatársaimmal. kiknek neve n
élet könyvében van.

Krllalul kerelztjének eUenlégei
Kik azok? Egy szerzetesfőnök igen elszomorodott azon. hogy
valamelyik alattvalója a gonoszlélek hálójába került. Várva-várta
a javulási, ami azonban nem következett be. Sokat gondolkodott
rajta, hogy miképen férközhetnék a különben kiváló ember lelkéhez és miképen tudná vele megértetni -eljárásénak káros voltát.
Mikor a Szentírás fönt idézett helyét elolvasta, a Ieladat meg volt
oldva. Magához hivatta eltévelye<;lett testvérét, de előbb a földre
helyezett egy nagy feszületet, betakarta lepellel es egy kis beszélgetés után nagy ámulatára azt kívánta tőle, hogy jelenlétében
tapossa meg.
- Hogy taposhatnék lábbal az én Udvözítőm szentséges testére? - kérdezte nagyon felindulva.
- Az nagyon szép dolog, hogy az Úr szeretete most ennyire
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visszatart a vakmeröségtől, de. mikor a gonoszlélek késztet a
kereszt megtaposására, elhatározásod miért nem éppen ilyen erős,
és lelkiismereted miért nem éppen ilyen éber. Hiszen minden bűn
a kereszt megtaposása s minden bűnös Krisztus keresztjének
ellensége.
A házastárs elhagyása a kereszt megtaposása. A nagymise
után bánatosan lépett be a plébániára András. Aki azelőtt sohasem
látta, meg tudná mondani, hogy most valami igen nehéz járatban
van. Rövid üdvözlés után mindjárt elő is adja -a kérést, ami már
oly régen gyötri és csak most érett meg annyira, hogy szóba
önthesse.
-r-r- Plébános úr, el rakarom hagyni
a feleségemet. Meg lehet
nt tennit - kérdi remegő hangon.
- Hogyne! - feleli a plébános kurtán és határozottan.
- Komolyan lehetséges? kérdi meglepetten András. aki
ilyen kedvező válaszra nem volt elkészülve.
- Lehetséges - erősíti meg mégegyszer a plébános előbbi
szavait. - Mindjárt meg is csináljuk - mondotta tovább s ezzel
bemegy a szomszéd szobába, kihoz onnan egy feszületet, odateszi
eléje a padlóra s azt mondja neki:
- Taposd meg!
- E nélkül nem lehetséges? - kérdezte András meghökkenve.
- A feleség elhagyásának ez szükséges feltétele, 'sőt az ezzel
egyenlő mondta a plébános:
Amire András szó nélkül fogta a kalapját s elment, mert tudta,
hogya kereszt megtaposásának nagy ára van.
Mi vár Krisztus keresztjének ellenségeire? Krisztus keresztjének ugyanaz a hatésa, mint a róla lecsurgó vvérnek: volenti salus.
nolenti supplicium, tisztelőinek üdvösség, ellenségeinek veszedelem. Gyalázat a dicsőségük és veszedelem a végük azoknak, akik
nem becsülik vagy éppen üldözik a keresztet.
A Réunlon-szígetnek Szent Pálról nevezett városában az 1828-i
jubileum emlékére a templom előtt nagy keresztet állítottak fel,
amelyet az egész város részvételével körmenetben vittek arra a
helyre, ahol majd a világ megváltását hirdeti s két karjával rníntegy az egész várost őrködően átfogja. A szertartást maga a püspök
végezte, vitelét és helyreállitását pedig azókra a hajós1egényekre
bízták, akik legméltóbban töltötték be a cirenei Simon szerepét .
Mikor a felállítással már készen voltak, még a felszentelés előtt
a püspök hatalmas beszédet mondott a Krisztusban való hítnek s
kereszt jéhez való ragaszkodásnak szükséges voltáról. "Ha a tenger
hullámai valamikor kilépnének medrükből s eddig jövén, kimosnák
a keresztet helyéről, készek volnátok-e azt újból helyreállítani? .-kérdezte őket beszédje közben.
- Püspök, mindig számíthatsz ránk - volt a határozott íelelet. A tenger megkímélte a keresztet, de az emberi gonoszság nem
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tudta sértetlenül tűrni: 1831-ben négy rakoncátlan fickó elvakul,
ságában egy éjjel vakmerő tettre veternedve, a jubileumi Krisztus
karját letörte. Az egész város megrémült s a feszület meggyalázása
miatt igen nagy bűnbánattai engesztelték ki az Urat. De szinre
hihetetlen biztossággal a büntetés is bekövetkezett, Az egyik merénylő hamarosen gyilkosságnak esett áldozatul, a másik elhagyottan fogságban halt meg, a harmadik élete delén siralmas egy'ügy~.:
ségbe esett: eszméletét és beszélőképességét vesztve a vegetatié
élet érzéseinek szinte állati hangon adott kifejezést. Legtovább és
legtöbbet a negyedik szenvedett, aki a merényletkor az őrködés
szerepét vállalta. A lelkiismerel gyötrésében egyetlen Ioglalkozéss
az volt, hogy kíült az udvarra s botjával a homokba kereszteket
. rajzolt. Az arrajárók 1904-ben még láthatták és hallhatták,amint
szüntelenül azt mormogta hozzá: "Ne bántsátok a keresztet, mei t
abból nagy baj származik!" Krisztus keresztjének ellenségeire
mindig ez a sors vár.
Rákoskeresztúron történt, Áldozatát 1930 november ll-én szállitották be a halottas házba. Kocsma után hazafelé menve találkozott a kereszttel.
----; No még ehhez a Krisztushoz felmászom! - mondotta gúnyosan és nekikapaszkodott a kőkeresztnek, felmászott rá. Az azonban eldőlt, a tettes fejére vágódott, aki szélloccsant agyvelővel
maradt a földön. A hivek 3 napi ájtatosságot tartottak a kereszt
kiengesztelésére.
Ludendorlf Erich porosz generális élete vége felé kérlelhetetlen
ellensége lett míndannak.Larní katolikus, sőt keresztény. A német
katolikusellenes mozgalomnak, ha nem lelke és megindítója, de
mindenesetre hathatós támasza volt, A sors különös játékából
súlyos betegséggel katoljkus kórházba került. Kedves nővérek
szolgálták ki a legnagyobb gondossággal. ·Sok éjjelt virrasztott ti t
álmatlanul, amikor nem volt mellette más, mint a keresztrefeszítet:
Udvözítő. Meglátogatta a Birodalom szerencsétlen emlékü kancellárja. Ismervén a beteg felfogását, megkérdezte tőle, hogy )1em
bántja-e a kereszt jelenléte, rnert ha úgy kívánja,' eltávolíttatja éi
szobából.
Nem akarom megbántani a nővéreket.
Ime, egy feleletben ennyi következetlenség vagy kíkutathatarlan jele a kegyelem járásának. A nővéreket nem akarta megsérteni
aki előbb olyan szókkal illette Krisztust, amelyek közül mindegyik
súlyos káromkodás volt. Vagy talán a világháború bátor generálisa nem rnerte megmondani, hogy a halálhoz közel már látja az:
a Krísztust, akit itt a földön szabádon. le~et gyalázni, de ott t(l!
kegyelemre kiszolgáltatottan kell neki a szemébe nézni. Talán meg-
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érintette lelkét a kegyelem sugara" de nem volt hozzá bátorsé gu,
hogy azt megmondja'.
Evangélium Szt. Máté 9. r. i 8-26. v. Az időben. 18. midőn
Jézus ezeket beszélte nekik, ime egy elöljáró jövén hozzá, imádá
öt, mondván: Uram, leányom most halt meg; de jer. tedd rá kezedet,
és élni fog. 19. Erre. fölkelvén Jézus, követé őt tanítványaival együtt.
20. Bs íme egy asszony, ki vérfolyásban szenved val-a tizenkét
év óta, hozzá járulván, hátulról megilleté köntöse szegélyét., 21.
mert mondá magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok.
22. Jézus pedig megfordulván- és meglátván öt, szóla: Bízzál, leányom; a hited meggyógyított téged. Es meggyógyult.-az asszony
abban az órában. 23. Amint pedig Jézus az elöljáró házába ért
és látta a fuvolásokat és a zajongó sereget. mondá: 24. Távozzatok;
mert nem hal] meg a leányzó, hanem alszik. Es kineveték őt.
25. Míután pedig eltávolították a sereget. beméne. megfogá kezét,
és a leányzó fölkele. 26. Es híre méne azon az egész földön.
Dermedt virágok

Egyetlen hervadt rózsát látni is rossz, nemhogy egy egész
virágoskertet. amelyet korai nyárban váratlan fagy lepett meg és
másnap eldermedt virágok lekonyult feje mutatja a nagy természeti csapást. A mai evangéliumban az egy Jairus-lény koraí halála
miatt szánalom ébred az Úr Jézus szívében, pedig nem tartozik a
dermedt virágok közé. Dermedt virágok ugyanis nem azok a lelkek,
akiket a természeti csapás visz el, akiknek gyenge . szarvezetét a
rák, oa tüdővész emészti meg, míg lelkük ép és erős marad. Dermedt virágok azok, akiket hervadás fonnyaszt. Nem napsugárba,
hanem őszi ködfoszlányokba öltöztek; . akiknek nem a napsugárben
kacagó pipacs' vagy az ég szemléletéből s szerelméből égszínbe
kékülő búzavirág, hanem a vérszegény, kedvetlen őszi kikerics a
szimbolumuk. Dermedt virágok, akik először lelkileg mennek tönkre: összezsugorodnak, ifjú gondtalanságuk, vidámságuk és pajzánséguk eltünik, Istenre irányított lelkiségük elpusztul és azután
sokszor testük is sírba hanyatlik. Nem a novemberi dérben-ködben,
hanem májusi és júniusi virányban elpusztult igazi dermedt virágok! Amint a kert bimbóit a hirtelen rájuk borult dér és fagy dermeszti meg,a lelki dermedtséget és elpusztulást is egy sajátságos
dér és fagy idézi elő: az örök nap hiánya, az Úr kegyelmének
elmaradása, tanításainak, parancsainak figyelmen kívül hagyása.
S hogy sok a dermedt virág a fíatalok közt, az azért van, mert közülük soknak a nevelkedése az Úr Jézustól távol folyik, vagy később,
talán éppen akkor távoznak el az Úr Jézustól, amidőn a legnagyobb
szükség volna arra, hogy kegyelmeinek hatása alatt maradjanak.
Lelkipásztorok hány szomorú példára tudnak gondolni e sorok
olvasásánál: uA leányzö nem halt meg, csak aluszik." Ez ugyanis
a baj kezdete. A lelki álomkórságban szenvedő leány szomorú
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diagnózisát jelentik e szavak! Olyan modern leányokét, akik az
élet komoly kötelességeit távolról sem ismerik, vagy akikben ez
az ísmeret a tudat elatt lappang; akik ez álomkórság miatt a szórakoz ásnál alig ismernek egyebet. még a különben megengedett
szórakozásokból is mérget szívnak. Olvasmányaik mételyezettek.
Képzelétük a mérget fokozza és a lélek legrejtettebb redőibe szétviszi. Az ilyen szerencsétlenekről áll igazán az Irás szava: "Az a
neved. hogy élsz. de halott vagy." [Titk. jel. 3. 1.) S a mai szerencsétlen korban hányszor kell ezt mondani: "A leányzó meghalt!" Igazi feljajdulás ez a mai világban. amikor a lélek halála
után bekövetkezik a testi halál.

*

Régebben ís előfordult, hogy egy-egy szerencsétlen ifjú különleges eltévelyedés eredményeképen eldobta magától az életet. Ami
azonban eddig elszórtan történt, az a rossznak uralomrajutása és
a lelkek egyensúlyának megzavarodása rniatt szörnyű világjelenség
lett. Az egész világon érezhető forradalmi szellem időset és fiatalt
egyaránt veszedelmes utakra vezetett. Mintha az eldobandók inventáriumába vették volna fel az igénytelenséget, az egyszerű életet.
tartózkodást.. az életnek és kötelességeinek hódolatos tiszteletét, a
szenvedések türelmes elviselését, szóval -az evangéliumot. Es ernint
e miatt a nagyok közt annyi a jaj és baj s az elrontott élet, úgy
történik a fiatalok közt is. Az ujságok napról-napra hírt adnak e
,szomorú tünetről. Most egy kereskedelmi iskolai tanuló "útálja
meg a világot" és összeroncsolt holttestét a sínpár mellett találják.
Majd egy gimnazista "nem tudja folytatni az életet" és gyilkosa
lesz önmagának. Ma egy egyetemi hallgató "veszili el minden bizalmát az élet komoly voltában" és szublimátoldatot iszik. Holnap egy
müvészifjú távozik erőszakósan az élők közül. S ami azelőtt egészen ismeretlen volt, a leányok közt is bőven van ilyen dermedt
virág.
Előttem egy gyászjelentés. Egy nagyon előkelő pesti család
22 éves leányáról szól. Otödéves medika volt. Szépségben és kedvességben ritkította párját. Egyszercsak azt kezdte emlegetni, hogy
neki madárcsicsergés meg virágnyílás közt kell meghalnia. Aprilis
27-én vígan eltávozott hazulról s mikor sokáig hiába várták, keresni
kezdték. M'egleIték a szobában a következő néhány szót papírra
írva:

"Anyukám. ne bonco/lassatok iett'

Kereséssel testét még melegen, de holtan találták.

*

Nemrég történt, hogy egy mulatozás után lányokból és fiatalemberekből álló társeség azzal az elhatározással ment aludni, hogy
egy kis idő mulva autökörutat lesz a városban. Autójuk éppen
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déli 12 érakor vonul el egyik, a Dunaparton levő budai templom
előtt, ahonnan a hivők éppen istentiszteletről mentek kifelé. A sok
nép láttára a még nem egészen tisztafejű vezető bravúroskodni
akart és a lányok nagy ijeclelme közt az alsópart peremére kor"
mányozta a kocsit, amely egy váratlan iramodással a zajló Duna
jégtáblái közé ugrott. Velőtrázó sikoltás után a habok közül halálos
csend, majd kétségbeesett vergődés hallatszott. A vakmerő társaság nagy ijedtség és több halott árán tanulta meg, hogy az életnek
sírásója lehet az a könnyelműség, amely az életet komolyan nem
veszi és még a megengedett szórakozásokban is vesztét lelheti.
S a tánc, zsúr és a korcsolyázás hány gyógyíthatatlan bet-egségnek vagy éppen korai halálnak volt már saülöanyja! Hány SZE'rencsétlenséget könyvelnek el a gleccserek tövében, a tengerpartokon, fürdőhelyekenI S hány leányzót altatnak el végleg a rossz
könyvek, a szenvedélyek korlátlan uralmát hirdető regények, ameIyeknek szerzői csak rontani akarnak s testet-lelket tönkretesznek!
u' •• Én talán az emberek iránt való szeretetből írok? kérdi
az egyik író. - Nem! Azért írok, mert gondolataimnak a világban
létet akarok biztositani. Ha előre látnám is, hogy gondolataim nyugalmatoktól és örömeitektől fosztanak meg titeket, ha gondolatvetésem nyomán a legvéresebb háborúk és sok nemzedék pusztulásának keletkezését látnám is, mégis elhinteném vetésemet! Csináljatok góndoi'ataimmal, amit akartok és tudtok, semmi közöm az
egészhez ... Nem az igazság kedvéért mondom ki azt, amit dalolok, gondolok; azért dalolok, mert énekes vagyok. Titeket pedig
felhasznállak, mert hallgató fülekre van szükségern!"
S a hallgatók hányszor fizetnek rá keservesen a hallgatásra
úgy, hogy elalusznak s fel sem ébrednek többé. Néhány évvel ezelőtt így lett a regén yolvasé snak szerencsétlen áldozata a szülei
lakásán vérbeborultan és a gyomortáján kés szúrással talált 19 éve~
lány. Először azt hitték, hogy gyilkosságnak esett áldozatul, de magáh~z térve környezetének megvallotta, hogy egy izgató regény
hatása alatt rögtönézte a jelenetet..
"Leányzó. mondom neked. kelj iel': Hányan próbálkoznak
szembeszállni a nagy veszedelemmel! Hányan próbálnak mentö-

eszmét ajánlani. amelyet hatékonyabbnak hirdetnek, mint amilyennek azt valóban hiszik.
Az örök igazság kijelentése szerint sem a politikában, sem
d gazdasági életben, sem a társadalmi kérdések bogozgatásában
nincs más alap, mint ami vettetett, az Úr Jézus Krisztus, s a szóbanlévő kérdésnek is csak ő lehet a megoldója. Szórakoztató helyek
és intézetek és társadalmi berendezkedések csak úgy érnek valamit.
ha ez alapon épülnek fel. Mint az életnek és halálnak feltétlen ura,
ma is ugyanazzal a nundenható akarattal rendelkezik, mint valamikor. De jó volna, ha sorba járné a látszólagos halottakat, az akara-
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tukban meggyöngülteket és megállna mellettük, mint Jairus leányának ágya mellett, és az ott lejátszódó esemény megismétlődé
seként elmondaná az igéket: "LeáI!YZó, mondom neked, kelj fel!'
- és megfogná a kezét és a felébresztést igénylők mind felkeln ének és járnának és az élet himnuszát énekelnék. Az örök istenj
bölcseségnek megvannak az okai, hogy míndenhatósága nem ebben
a formában nyilatkozik meg. De más formában szabad, sőt kell javulást várni. Akihez mások vezetése tartozik, legyen rá gondja.
hogy kicsinykorukban az Úr Jézushoz kerüljenek, mellette nagykor~~ban kitartsanak.
PUNKÖSD UTAN XXIV. VASARNAP
Lecke Szent Pál apostol a kolossz alakhoz írt leveléből 1. r.
9-13. v. Testvérek' 9. Nem szűnünk meg értetek imádkozni és k önyörögni, hogy az Isten akaratának az ismerete teljes legyen bennetek minden lelki bölcs,eséggel és megértéssel együtt, 10. és méltóan éljetek az Istenhez, mindenben tetszésére legyetek, minden jócselekedetben gyümölcsöt hozzatok, s gyarapodjatok az Isten m evismerése által. ll. Meg is erősíttessetek az ő dicsőségének a hata'mából minden erővel, hogy végig kitartsatok. béketűrők legyetek,
örömmel 12. hálát is adjatok az Atyaistennek, aki méltókká tett rninket arra, ho!':y részünk legyen a szentek sorsában a vílégosságb au.
1:3. és kiragadott minket a sötétség hatalmából és áthelyezett szerétett
Fiá'nak az országába.

Vlhigosság és sötétség

A világosság a természetben nagy

hatalol~)

és jótétemény.

A fénytől kérdé egykor az erő:
"Mondd, nem unatkozol, semmittevö i
Mit én építek, vagy ha kell lerontok.
Te csak szernléled s nincsen semmi gondod, dolgod".
S felelt a fény: Hol én hiányzom, ottan
Erő hiába működik, kaosz van.
(J\l'\'jC'zhy:

Fénv.)

Igen, a világosság a természetben nagy hatalom és nagy jótétemény. Minden a világosság felé törekszík. Ha nyári este a kertben
gyertyát gyujtasz és magas helyen leteszed, a nekitámasztott deszkát
csigák lepik el. Nagy fáradsággal házaikat felvonszoljáka lejtőn a
világossághoz, mert az nekik jót tesz. A koromsötét pincében ki:kelt vírágszár az ablakig nyúlik, hogy elérje a világosságot. S a szervezetek alapvető törvénye a heliotropizmus, a világosség forrásá. hoz, a Naphoz való irányítottság, mert élet csak a vilégpsságban van.
Még nagyobb jótéternény a lelki tavasz, sőt a nyári a szellemi és erkölcsi világosság, amel y a szavakban, üzletben, politlkában, hivatalban és az egész erkölcsi életben inegnyilv..m ul és a márciusi napsugár báját hozza magával. Ennek forrása a sötétségnélküli
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teljes világosság, amelyhez képest a mi naprendszerünk napja csak
árnyék. Ö választotta el a dolgok létezése kezdetén a világosságot
a 'sötétségtől. hogy a szellemi. életben is ez legyen a világosság és
sötétség teljes elkülönödésének munkája. Ö küldötte egyszülött
fiát, hogy világitó napja legyen egész erkölcsi életünknek. Először
a keresztség szentségében irányulnak .feléje a lelkek. Kiszolgáltatása azzal' fejeződik be, hogy Krisztus világosságának jelképezésére
a pap gyertyát gyujt és ad át e· szavakkal: "Vedd az égő lámpát és
feddhetetlenül őrizd meg keresztségedet. Tartsd meg Isten parancsait, hogy a mennyei szentek seregével a mennyei lakomára siető
Úr Jézus elé siethess az égi terrnekben és mint az örök élet részese,
örökké élj." Az első áldozó is gyertyát kap, rnikor a keresztségi
fogadalom megújításakor az Egyház arra figyelmezteti. hogya sötétség bírodalmából kiszabadulva mint a világosság gyermeke járjon,
ellentmondva a sátánnak és minden pompájának és minden munkájának, a trágárságnak és paráznaságnak és bálványimádásnak és
fösvénységnek.
A Szentírás sokszor emliti a világossággal szemben álló másik
nagy hatalmat, a sötétséget: sötétséget a szavakban, jellemben, gondolatokban, tervekben. Ezt foglalja össze Szent Pál e két szóban:
Opera lenebrurum. (Róm. 13, 15.) Hát még minő hatalom a potestas
tenebrarum harum, a gonoszlélek! Mennyire ért hozzá, hogy a napot
elhomályosítva az embereket a ,;s.ötét úton" (Péld. 2, 13.) vezesse,
sötétségben tartsa, gondolataikat és vágyaikat a sötétség szelleme
szerint alakítsa. Hogy az emberek látását elhomályositsa, a néző
teret besötétiti, rnint ahogy a darab megkezdésekor elhomályosodik
a nézőtér a szính'ázakban is, hogy benne á díszletek megszépüljenek,
a szereplők megfiatalodjanak, Sötétből a megvilágított vászon néhány fája erdőnek tetszik, a rámázolt kék festék a tenger benyomását teszi. Sötétből nézve az ócska bódé középkori lovagvár. Hány
elsötétedett embert bódít meg igy vágyainak csalfa világitású tárgya! Egyiket a vagyon űzi-hajtja, a másikat a kitüntetés nem hagyja
nyugodni. A harmadikat valamely veszedelmes 'élvezet gondolata kerítette hatalmába. Az utcán ezer és ezer ember szalad olyan cél
után, ami a világ világességének csak parányi fénye mellett sem
okozna nyugtalanságot.
S ha a gonoszlélek országa sokat veszít a Krisztus világosságához vezetett kisdedek által, viszont nagyon sokat nyer a keresztség
után bűnbeesők révén. S ha nagy jótétemény kisdedkorbap a keresztség által a sötétből világosságba jutni: még nagyobb jótétemény felnőttkorban botlás után a penitenciatartás révén újra visszakerülni
a világosságba.
Kezdet és vég

A milánói székesegyház főoltára mögött egy körben az X és P
betükön egy A és O nyugszik. Ez az ábra a katakombák egyházának
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gyakori rajza. Most az oltárok előfüggönyén, szentségmutatón, öröklámpán. a temetőkereszteken és kriptaköveken alkalmazott gyakori
disz. Valaki Szent Ambrusnak következő -versét véste alája:
Circulus hic Summi continet nom ina Regis,
Quem sine principio et sine fine vides.
Principium cum fine tibi denetet AO.

A P tulajdonképen görög R, az előtt álló X-szel együtt Krísztus '
nevének rövidítése. A másik két betü az Udvözítő szavára emlékeztet, aki mondja magáról: En vagyok az alfa és omega, a kezdet
és Q vég. [Títk. jel. J. 8.) Tehát Ö a kezdet és a vég, az alap és
a tetőzel. Szegletkő, amelyen a tört-énelem egész épülete áll és a
bolthajtásnak ptolsó összekötő köve; minden ügyben az első és.
az utolsó -szó. Sokszor úgy látszik, mintha ellenségei átmenetiíeg
felü1kerekednének, de a végén mégis Ö győz. Vannak a történelemben korok, amikor csak isteni értelem tud eligazodni és eligazítani,
amint Jeruzsálem pusztulásának idejében történt. Erről szól az evangélium 15-28. versig terjedő része. Ezek a pusztulás útálatosságának,
a történelmi istenítéleteknek korai, amilyen a két világháború volt,
amikor úgyszólván az egész Földön Jeruzsálem pusztult. Az evangélium többi része az utolsó itéletről szól. Ha máskor nem, hál
ebben az utolsó felvonásban győzödünk majd meg róla, hogy milyen
jól egymásba vágnak életünk derüs és borús mozzanatai, felemelő
{,5 büntetésszerű eseményei. Sőt mennyire jól történt mínden a történeti istenítéletekben is. Nem mintha Isten hozta volna létre eseményeíket. de engedelmével hozhatták azokat létre mások. Míndennek teljes értelme az utólsó napon lesz teljesen világos előttünk.

*
Evangélium Szenl Máté 24. r. 15-35. v. Az időben mondá
Jézus az ö tenttvényaínak: 15. Midőn látjátok a pusztulás útálatosságát, melyet megjövendöll Dániel próféta, állani a szent helyen: aki olvassa, értse meg! - 16. Akkor, akik Judeában vannak, fussanak a hegyekre, 17. és ki a héjazaton vagyon, az le ne szálljon valamit elvinni házából, 16. és aki a mezön, vissza ne térjen, hogyel·
hozza palástját. 19. Jöj pedig a nehézkeseknek és szoptatóknak ama
napokban! 20. Imádkozzatok azért, hogy futástok ne legyen télen
vagy szombaton. 21. Mert nagy szorongatás lészen akkor, amilyen
még nem voll világ kezdetétől mindeddig és nem is lészen. 22. És
ha meg nem rövidittetnének ama napok, egy élő lény sem szabadulna meg: de a választottakért megrövidittetnek ama napok: 23.
Akkor, ha valaki mondja nektek: Ime itt a Krisztus vagy amott, ne
higgyétek. 24, Mert támadnak hamis krisztusok és hamis próféták;
és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy tévedésbe ejtsék, ha lehet,
még a választottakat is. 25. Ime eleve megmondottam nektek. 26: Ha
tehát mondják nektek: Ime a pusztában vagyon, ki ne menjetek; íme
a rejtekhelyeken, ne higgyétek. 27. Mert valamint a villámlás napkeleten támad és látszik nepnvugatíg, úgy lészen az Emberfiának
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eljövetele is. 28. Ahol a holttest vagyon, oda gyülnek a sasok is.
29. Mindjárt pedig ama napok szorongatása után a nap elsötétedik,
a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égröl és az
egek eröi megrendülhek. 30. Akkor majd feltünik az Emberfiának
jele az égen; és jajveszékelni fognak a föld minden népei és J1!eglátják az Emberfiát, amint jön az ég felhőiben, nagy hatalommal és
fönséggel. 31. És elküldi angyalatt nagy harsonaszóval. és egybegyü.itik az ö választottait a négy szél felől, az egek egyik végétől másik
határáig. '32. Vegyetek példát a fügefáról: Mikor ága már gyönge
és levelei kihajtottak, tudjátok, hogy közel van a nyár. 33. Azonképen ti is, midőn mindezeket látjátok, tudjátok meg. hogy közel
van az ajtóban. 34. Bizony mondorn nektek, el nem múlik e nemzedék, mígnem mindezek meglésznek. 35. Ég és föld elmúlnak, de az én
igéim el nem múlnak.

IslenUélet a lörténelem folyamán t
Az óra lüktet lassú percegessel.
Kimérve a megmérhellen időt;
Ébren a honfigond virrasztva mécsel.
Homlokára összébb gyűjti a redőt.
Vajúdní meddig tart még e világnak?
Sors! Oramüved oly irtóztató:
Hallom kerekid, amint egybevégnak.
De nincs azokhoz számlap, mutató (ápr. 1861.).

Ha Arany János ma írta voln-a. e költeményt, mindössze egy
szó hangzanék másképen. Ma t. i. nem a honfigond mécsel, hanem
!JZ egész emberiség virraszt, mint egyetlen és olyan beteg, akit sok
betegségénél és a kórágy keménységénél jobban gyötör az, hogy a
hosszú éjtszaka után a reményteljes hajnalnak, a forgalmas reggelnek és a napkeltének még semmi, de semmi jeiét sem látja. Homlokán 2000 millió ember gondja vonja összébb a redőt. Sőt számlap
és mutató nélkül lassankint a legnagyobb államférfiak sem f-ogják
tudni, hogy a barbár világ végén, a népvándorlás kezdetén vagy
éppen az utolsó ítélet küszöbén vagyunk-e. Akik csak emberi bölcseség után indulnak, úgy gondolkoznak, hogy az irtóztató sors vak
véletIene lökdös bennünket idé-oda mint értéktelen tár~yakat. Mert
azt, ami most történik, nehéz összeegyeztetni egy felettünk lévő jóságos Isten szerető gondviselésével és mindenható kormányzásával
(s a Szent Szívnek adott ígéretével). Az örök bölcseségnek felelete
pedig most is az, ami volt 3000 évv.el ezelőtt: A balga mondja az ő
szívében, hogy nincs Isten. (Zsolt. 13, 1.)
A szövetség Istene

telt

A bölcs számára a mostani sohasem tapasztalt nehézségekkel
legkomolyabb bizonyítékai egy nagy és rettegett hatalom-

idők
1
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Készült közvetlenül a második világháború kitörése elölt.

nak,' akit a Szentírás számtalan helye alapján a szövetség Istenének mondhatunk. (Jer. 31. 31.) ..J:n szövetséget szerzek ... " Isten az
egész emberiség fölött a teremtésben szerzett legfőbb jogát és uralmát szövetséggé kívánta tenni, amelyet az egyesekkel a keresztségben megújított és a Kálvárián vérével megpecsételt. S ezt éi szövetséget azzal a féltékenységgel őrzi, ami csak a szeretetnek sajátja.
De egyúttal olyan szentesítéssel látja el, amire csak egy nagyfölségű
és független és számadásra senkinek sém tartozó ,hatalmaS'Ság képes.
"Ha megtartjátok szövetségemet, az én népem lesztek" - igy
beszél ez az Úr. (2. Móz. 19, 5.) "Az Úr táblára irta Mózesnek a
szövetség tiz igéjét .. ." (2. Móz. 34, 28.) "Tudjad meg, hogy a te
Urad Istened erős és hűséges Isten, aki megörzi a szövetséget."
(5. Móz. 7, 9.) "Ha rendelésem szerint jártok el és parancsolataimat
megtartjátok. a föld megadja termését ... De j~j! ha rám nem hall.gatok és nem cselekszitek meg parancsaimat ... (3. Móz. 26. egészen:)
..'" Mert átkozott, aki nem hallgat a törvény szavaira." (1. Móz.
27, 26.)

S a szövetség Istene nagyon szeretvén azokat, akiket szövetségében magához kapcsolt, olyan fogások tól sem riad vissza, amire
csak a legnagyobb isteni szeretet képes. Dominus zelotes nomen
eius. Deus est aemulator. Az Úr féltékeny Isten. (Exod. 34, 14.) A derék férfit, akit boldoggá tesz feleségével kötött szent szövetsége,
szíve hajtja, hogy nehézségek felmerültével annak érvényt szerézzen. Ami tőle telik, ait megteszt. hogy minden a régi mederben maradjon. S az Úr ne védené meg azt a szövetséget, amelyet szent
Fia vérével pecsételt meg?! Deus est aemulator!
A megpecsételt szövetség

A sixtusi kápolna oltárfalára Michelangelo a harag napját festette le, amelynek szemléletekor az emberben a mai idők benyomásához hasonlé érzés keletkezik. Középpontban áll a Rex tremendae
maiestatis, a szentszövetség teljes hatalmú megbízottja, sőt korlátlan ura. Fönt a célhoz ért boldogok serege látszik, lent a kínok végleges állapotába jutottak kavarognak. S az_ég és föld közt egy végeláthatatlan tömeg törekszik a Jöjjetek és Távozzatok szók elhangzása után föl vagy le, amerre egész életükben szerzett fajsúlyuk
készteti őket. Olyan ez a kápolna most, mint az egész világtörténet. .
Tele van kisérő képekkel, amelyeknek szereplői mind a főoltár eseményét néz íkj tőle függenek, vele-viszonyban vannak. Próféták és
nagy szantek és angyalok távolról nézve a történelem e végső jelenetét, jól megfeszítík lábukat; egy-egy párkányba Jogódznak, hogy
le ne billenjenek, annyira nézik d mozgolódók erőfeszítését. Köztük
van a négy nagy próféta, akik fölséges kvartettben mondják azokat
az igéket, amelyek már többezer évvel ezelőtt elhangzottak, s ott
vibrálnak a történelem minden alakulatában és mínden legkisebb
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eseményben, de voltaképen az ítéletben látszik meg fontos szerepük, hogy míntegy a szentszövetségnek megpecsételéséül szolgálnak. S a szentek, a párkányon megtámaszkodó látnokok, a mélységbe zuhanó tömegek, a mélységból feltörők. a szülők és a vélt témaszték meztelenségébe kapaszkodó gyermekek és egyéb gyámol-tilanok hallgatják a valemfkor réges-régen már 'hallott, de _a:rtán
elmosódott és most az ítéletnél új fényben mutatkozó és zsinórmér-.
tékké tett szavakat.
.

*

r,Én vagyok minden test ura, Istene, - közvetíti az isteni szókat Jeremiás (32, 2~38-39-40,) :- vajjon nehéz-é nekem valami
dolo}? Együvé gyüjtöm Izraelt, és népemmé lesznek és én nekik'
Istenük leszek,., És örök szövetséget kötők velük és nem szúnök
meg velük jót tenni és szivükbe adom félelmemet, és egy szívet adok
nekik, hogy féljenek etlgem minden időben, -és így jó dolguk -legyen
nekik és fiaiknak, " A bölcs ne dicsekedjék bölcseségével, a gazdag
ne dicsekedjék gazdagságával, "az erős ne dícsekedjék erejével, hanem azzal dicsekedjék, aki dícseksztk.r hogy én. vagyok az .úr,"
_~ "Úgy éljek én, mondja az úr Ezekiel (17, IB-19,) által s az eskünek, amelyet megszegett és a szövetségnek, amelyet felbont~ttia terhét fején érzi", kiterjesztem ellene hálómat és megfogatik varsámban' és Babílonba viszem őt", és megtudják, hogy én,
-az Úr, szólottam","
.
" ' . , Nézék tovább - mondja Dániel (7, 13-14.) - a,z éjjeli
látomásban és íme az éj felhőiben jöve egy, mint az Emberfia. s az
Orökkéva.Ióhoz közeledett , ,. ki hatalmat adott neki". hogy minden
népek és nemzetségek es nyelvek 'sz()lgáljanak neki, , , Eliszonyodék.
lelkem, s én, Dániel, megrettenék ezeken","
"Jöjjetek hozzám I - mondja azÚr lzaiás.által (55, 3. stb.) hallgassatok meg 'és élni fog lelketek! Orök szövetséget kötök. veletek, . , Amint leszáll az eső és hó -az égből és ." megitatja
földet és megöntözi és termővé teszi azt: úgy leszen az én Igém is,
amely számból kimegyen. Nem tér vissza hozzám üresen,' hanem
véghezviszi 'míndazt, amit akartam és foganatos lesz azokban, amikre
kűldöttem . .. (13, II.) Megbüntetem l1. világot gonoszségaiért 'és az
istenteleneket vétkükért és az. elbizakodottak gőgjének véget vetek
és a hatalmaskodók gógösségét megalázom. Megrendítem az eget",
s minden kéz lehanyatlik és minden sziv eleped és görcsök és vajúdások fogják el őket, mint a szülö asszonyt. Kiki elképedve mered
térsára. Arcuk lánggal ég,.,"

a

*
A szeretet vég86 szava

A szentszövetség érvényben volt a régi zsidó teokráciábaJl,
ahol a kézmosástól az áldozatok bemutatásáig az életnek legapróbb
megnyilvánulását is Isten törvényei szabályozták. Érvényes volt a
régi hitvallásos államokban, ahol az Isten törvényei voltak az alap,
amelynek az állam törvényei .. ellent nem mondtak. Az államfók
pedig Isten megbizottainak tudták magukat és a törvények végre-
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hajtására felügyeltek. Sót érvényben voltak az -egészen mOO-erJ?'
berendezkedésú állariiban is, ahol a demokratikusan választott
államfő a hatalmat Isten nevében kapta és gyakorolta. Ahol van
ugyan erős hadsereg, de azért míadenk] úgyfudjé. ,hogy a várost
az Úr őrzi. Ahole hadseregre minden polgár büszke, de viszont a.
. hadseregnek-mínden tagja tudja, h02Y végeredményben a királynál
nagyobb .hatalmasság parenesol -neki; attól függ, őt szolgálni tartozik. Amint azt Xll. Károly svéd király katonái tudták, akiknek a király naponkint imádságot rendelt el, amelyeken maga is megjelent.
Vagy, amint' Turenne "a legnagyobb francia katona" tette, aki legizgalmas,abb csaták efótt<a puszta földre térdelve imádkozott az élet
és halál Urához és minden eredmény Iétesítőjéhez, Megvan a szövetség míndenütt, . ahol nagyon múvelik ugyan a tu'dományt, de a
bölcseség kezdete sem marad el.. Ahol Isten nevében tesznek tör-,
vényt és hoznak ítéletet és tesznek tanúságot és készítenek végrendeletet.
Ellenben szövetsége nincs érvényben ott, ahol emlegetik ugyan
szent nevét, de ez nem.komolyan, nem azza1a tisztelettel történik,
amit a szent név megérdemel és a szövetség diktál. Ahol "ore benedieunt, corde maledicunt". (Zsolt. 61. ·5.) Ahol a 'teljesen emberi erő
kön fölépülő állam mínden akar lenni; ahol a tudomány bölcseségét,
a hadsereg erejét, a1 anyagi jólét az utána való vágyat akarje.feledtetní, s tréfa pellengérére állíthatja és a gyúlölet emlékét is ki akarja
irtani, mint a zsidók Jézusét, így nevezvén Öt: Törültessék el neve
és emléke! Napoleon azt mondta, hogy öt ellenségei gyűlölhetik.
mellózhetik, de jaj annak, aki kigúnyolja. AzÚr sem gyűlöletet, sem
tréfát, sem hosszú ideig tartó mellőztetést nem enged meg. Mindezekért az egyeseken is büntetéssel vesz magának. elégtételt. S ha
fölülkerekedik egy olyan irány, amelyben nemegy katona szúrja át
Szívét, nem egy Magdolna sérti meg, nem egy szolga üti arcul, hanema gonoszlélek vezetése alatt egész seregek állanak 'vele 'Szemben és mindíg nagyobb eranyokat vesz a tőle való elfordulás; ha
templomait iskolákká, magtárakká és istállókká alakítják át és mégcsak a naptárt l'ís megváltoztatják, hogyamegszentelendő hetedik
napra emlékezni· se lehessén: akkor ... akkor a szövetségéré félté·
keny Úr megmozdul ~é's azt rnondja, amit hajdan: .
,,szálljunk alá és zavarjuk meg őket!" Úgy, amint senkihez
'Sem intézve részletenkint" külön, de már megmondta és megcsendültek a fülei az asszíroknak, a babilóniaknak, a rómaiaknak, a gótoknak, a perzsáknak, a törököknek. a görögöknek, az ukránoknak. a
lengyeleknek, az angoloknak, a finneknek és a 'magyaroknak és a
földkerekségén minden népnek, amikor egy-egy istenítélet kezdetét
vette.
I
"Ime az Úr elpusztítja és kopárrá teszi a földet. Eltorzítja ábrázatát, szétszórja lakóit. Olyan lesz akkor a nép fia, mínt a pap, olyan
a szolga, mint az úr, olyan a szolgáló, mint úrnője, olyan a vevő,
22"
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mint az eladó, olyan a kölcsönző, mint a kölcsönvevő, olyan a hitemint az adós. Egészen elpusztul a föld és kifosztatik. Bizony
az Úr mondotta ezt a szózatot. Gyászba borul, elhervad a föld. Elsorvadnak népeinek legnagyobbjai. Tisztátalanná tették ugyanis
lakói a földet, mert áthágták a parancsokat, megszegték a törvényt,
megtörték az örök szövetséget. Ezért megbűnhődnek a föld lakói és
csak kevés ember marad meg. Gyászol majd a szüret, elhervad a
szőllőtő, sóhajtoznak azok, akiknek szíve vidám volt. Elhallgat a
zene, megszűnik az örvendezők zaja. Nem isznak dalolva- bort. Keserű
lesz az ital az ivóknak." (Iz. 24, 1-9.)
telező,

Sz5.etaégUbés szö.el:kezv.

Amit a négy próféta mond, az minden történelembölcseletnek
törvénye, az egyes emberek és népek és nemzetek életfeltétele. A szövetség megőrzése és törvényeinek meg tartása nagy dologi
Ha egy ember rúgja fel a szövetséget, az az egy vagy már itt a földön, vagy a túlvilágon, de mindíg oly mértékben bűnhődik, ahogyan
törvényszegése árt másoknak, ahogyan az erkölcsi rendet megbontotta. De amikor a szövetségrontók száma nőttőn nő és szinte
ellenszövetség alakul, amikor az e miatt szenvedők jaja szinte baszszúért kiált az égbe, s amikor a szövetségtíprás már színte Isten fölségét teszi kérdésessé, akkor egy megrázó leszámolás és kiegyenlítő
dés készül. Amikor százezren és százmillióan nem törődnek a szövetséggel, amikor az egész koron keresztül a szövetség lerontásán dolgozva olyan lelkület keletkezett, amelyben az Úr a kúriáján pípázó
öreg úrnak tetszik, aki még kíváncsiságból sem szól bele az emberiség
történetébe s a világ folyásába; amikor tiszteletét szinházzal és nemz-eti ünnepekkel, kegyelmét zenével és Ielolvasásokkal, törvényeit
önkénnyel helyettesítették; akkor aztán az úr közbeszól: "Megszüntetem a hitetlenek gőgjét és megalázom egy kicsit azeröseket."
(Iz. 13, 11.) Akkor egy kisebb szabású világitélet áll be. S amí akkor
történik, azt rnintha maga lzaiás és Dániel és Jeremiás, meg Ezechiel
mondaná. Az újságak rníntha kommentárai volnának a Szentírásnak.
Nincs semmi biztonság. A pénz elvesztette értékét. Amikor mindenki
a fontban látja' a fantáziát, egyszer csak zuhanni kezd. Amikor
mindenki a dollárra veti magát, az romlani kezd.. Amikor aranyfüggőket kezdenek vásárolni, a rádión "hallják, hogy- az sem ér
semmit, illetve már nem biztos. S a fegyver? Rengeteg volt és semmit sem értünk el velük; rengeteget gyártanak ma és semmit sem
tudunk tőlük remélni. Gépek? Valamikor minden remény hozzájuk
fűzött és most? Félre velük! A sarokba velük, hogya rozsda marja
őket és elő az embererővel! De mire!? Hiszen nem kell a munka,
mert a többtermelés, mikorra feleszméltünk, áldás helyett vereséget
hozott.
..A búzát elverte a jég. de bár a szőllőt is verte volna el,
alapvető
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mert akkor legalább lehetne remélni, hogyamegmaradtnak lesz
ára." EZt írta nekem valaki Rómába.
Brazf1ia Santos városában, ahol 20 millió kávécserje terméséből
6 millió lakos él és valamikor vasárnap, hétköznap- egyaránt a hidraulikus daruk végtelen sora öntötte a kávét a hajókba: ma ott
százezer-számra öntik a tengerbe vagy égetik el és csinálnak belöle
- brikettet vagy fútenek vele kazánt.
Ceylon szigetén ez a Jajszó: Borzasztó helyzetben vagyunkl
A kakaónak nincs ára! Itt a vetés ideje s a Dagy bizonytalanság
miatt nem akarnak hozzáfogni a munkához, ami az eddiginél is nagyobb baj.
- Malacca-szigete igy panaszkodik: Sohasem hallott .gazdasági
nyomor fojtogat bennünket. Főterményeinknek. a guminak és a
einknek, nincs ára. Az ültetvényesek- több bányát elhagytak. A mu nkátlanok száma nő,
~ Madagaszkár-szigete ezt mondja: A kávé, amelynek kilója
10 frank voll. most 3-ért sem kell.
Alrikai hang: "A kereskedelem megbénult. A bennszülöttek
nem akarják nevetséges áron eladni terményeiket, s az európaiak
még ezen, a nevetséges áron sem akarnak venni. A személyzet
151'0-át elbocsátják. a megmaradtnak fizetéséből 15 %-ot levonnak.
A jövedelem kevesebb, de a betegek száma több."
Panasz a Zulu-földről: Be kell zárni az iskolákat, mert nem
lehet fizetni a tanítókat; rettenetes szárazság uralkodott, következményeként tifusz dühöng,
Maurizio-sziget: A márciusi ciklon tragikus következményeihez
járult a cukorrépa termelés paralizise. Kína, Indokína, Sziám, Szumatra,
Jáva, Borneo., Új Guinea, Salamon-szigetek egy jaja: Rengeteg a
termés. nincs ára!

Ki akárta mindezt?

A földön 'senki! Nincs olyan gonosz ember, aki ilyent csak
akarni is képes lett volna. Egy ember nem akarhatta ezt a sok
rettenet-ességet, aminthogy lopni, rabolni, megszégyenülni, börtönbekerülni senki sem akar. Amint azonban egyes ember is tehet olyant,
ami esetlegesen rablást, gyilkosságot, börtönt és egyéb megszégyenülést von maga után, mert az első szándékos törvényszegés után
következhetik az a nem akart törvényszegés is, amelynek a többi
természetszerű következménye: sok ember, a népek és nemzetek
hasonlóképen vannak. Azt mondhatják, amit Szent Agoston: .. Volens,
quo noJlem perveneram. Akarva odajutottam. ahova nem akartam
jutni. "
Világháború t egyetlen nemzet sem akart, de a háborút egyik
sem kerülte és ellenezte teljes lelki lelkészültséggel, mert többen
határozottan akarták. a háborút. Egyetlen nemzet sem akart világháborút olyan vérveszteséggel. hogy a hősi sírokat a párizsi Soldat
inconnu-emléktól egymásmellé rakva, az utolsót Vladivosztoknál a
Japán-tenger habjai mossák s amelynek befejezése után most egy
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másik világháború réme fenyeget s esetleg visszafelé ugyanolyan
hosszú és ugyanolyan retteneteos diadalút készü!. Egyetlen' nemzet
sem akarta, hogy annyi béna, vak és munkaképtelen kerüljön ki
a világháborúból, hogy egy nagy természeti katasztrófa után a h~si
halottok meg munkaképtelenek számával a régi Magyarország benépesíthető, lévén amazok száma 10, emezeké 11 millíó.
Egyetlen nemzet sem akarta azt a píacrombolást, hogy a Fokföldtől Grönlandig' jajszó legyen mindenkinek leggyakoribb sóhaja:
azt a széditő bizonytalanságot, .amelyben a ma még valahogy megy,
de a holnapért senki 'sem kezeskedik. Senki sem akart világháborút
olyan pénzveszteségekkeI. amin ma nyolc országban minden családnak egy házat, telket lehetne juttatni, hogy ott mindegyik kis Názáretet létesitsen magának és minden 20 ezer családnak lehetne egy
egyeteme, kórháza, iskola a szükséges tanárok, tanitók, orvosok
és ápolészemélyzet fizetésének mindenkori biztosítéséval.
Mindezt a sok szörnyűséget az összes nemzetek sem akarták
s mégis minden nemzet akarattal jutott oda, ahova nem akart: Mindegyik csak a másikat akarta . lehetetlenné tenni. Mindegyik akart
valami nagyon fontosat vagy legalábbis nem dolgozott teljes lélekkel bekövetkezése ellen s ez az ÚrtóJ és szövetségétől való elpártolás "ojt. Ezért sokan, nagyon sokan elhagyták az Urat. Kiért?
Az Úr örök riválisáért, a Gonoszért. "Az eget eltöltötte az Úr dicső
sége - mondja Habakuk próféta - (3, 9~11.), s a föld telve van
dícséretével, Akkor eléje lép az ördög és megáll és felméri tekintetea földét és szétbont ja a népeket. ... Ime., széfbontotta az ördög
az Úr dicséretében egyesült népeket, akik közül több egyenesen
a szövetség fel b OIJ.1á sá t akarta. Mások semleges viselkedésükkel
nem bánták, ha az urak Ura elnémul. Ebben a leqtontosabban mitiden nemzet vétkezett, amiből aztán következett mindaz. amit ném
akartak: a .piacromlás, a világháború és a.Hozzé méltó vérveszteség
és a pénzromlás és a vonatrobbantás és nyilt utcán a postasok megtámadása és fényes nappal bankok kifosztása és éjjel a pestatalak
kivájása és az öngyükosságok olyan mételye, hogy volt ország, ahol
minden Iélcráre, esett már egv-egv GJlgyiikosság. Mindez az Ítéletidő magától jött. S a nemzetek most valami konferencián egy kórusban ezt énekelhetnék: Volentes quo nollemus perveneramllS. És az
_egész földkerekség minden templomába!'! bűnbánati nap következhetnék ,és minden családban ezt kellene egy hétig esti imádsúgként
elmondani: Vo/entes, quo nollemus perveneramus!
RemélJÜnk, lmádkozzunk, vezekeljünk

S ennyi nyomor láttéra most kétségbeessünk. mint annyian,
akiknek reményük nincs? (Thess. 4, 12.) Az lsten szövetségében a
kétségbeesés ismeretlen fogalom. Csak annak van helye, hogy mint
egy ember á'lljunk meg és il multra nézve lássuk meg azt, hogy
"meséket rnondottak nekünk, amik nem voltak a Te törvényeid ..·.
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Sirassuk meg a multat s az-tán reméljünk minden emberi remény
ellen. Ar. erinniszektől agyonkínzott görög ember leroskadt,mikor
lába és tüdeje már nem bírták, mert semmi 'segítsége sem volt. Nekünk van segítségünk: a szentszövetség lelke, a Deus spet (Róm.'·
15, 13.) et Deus pacis.

A római Konstancia-kápolna egyik képén egy alak tekereset
tart, amelyen ez volt valamikor az írás: Dominus leqem dat. Ez az
ószövetség törvénye. Midőn az 5. század barbár betöréseinek a
végén a templomot kijavíttatták. a művész értelme a régi írást látta
ugyan, de szíve mást óhajtott s keze a szív után dolgozott és így
a régi"írás eltűnt és helyébe ez került: Dominus pacem aobit.
Igy. vagyunk mi is. Látja elménk a büntető törvénvt. de szívünk
törhetetlenül bizik benne, hogy: Dominus pacem da!JÚ. (Iz. 26, 12.)
Igy történik, ha a régi tévedésnek vége, Az Úr az ítéletnek és minden büntetésnek kezdete és vége, a' szövetség visszaállitásának
esetére mi.nden baj gyökeres megszüntetését kilátásba helyezi.
"Várja az Ur, hogy megkönyörülhessen rajtatok és irgalmában fölmagasztaltassék ... s boldog mindenki. aki várja őt. Nem fogtok
sírni többet, nagyon megkönyörül rajtatok ... erőt ad mindenütt,
ahol vetnek és bőséges és gazdag kenyér lesz mindenűtt, a hold
úgy világít, mint máskor a nap, és a nap meghétszerezi erejét és
világát a napon, amikor az Úr bekötözi népe sebeit." (Iz. 30, 18--28.)
Z. Aztán imádkozzunk a próféta szavaival. "Obsecro Domine!
Nagy és rettenetes Isten, aki a megkötött szövetségen őrködöl és
a Téged szeretőkönkönyörülsz,esdeklünk Hozzád! Vétkeztünk, gonoszat cselekedtünk, parancsaid tél elhajoltunk. Nem hallgattuk meg
prófétáidat, akik a Te nevedben szóltak királyainkhoz, vezetőinkhez.
őseinkhez és az egész népséghez. A Tied az ítélkezés, a mienk amegszégy.enülés, amely most osztályrészül jutott nekünk, akik itt
egybegyűltünk, akik tévol vannak és akik az egész földkerekségen
élnek. Mondom Uram, hogy a mienk a megszégyenülés, a Tied a ...
könyörület és az irgalom, ha mindjárt eltávoztunk is Tőled. Uram,
hallgass meg! Lásd pusztulásunkat és légy könyörületes!" (Dan. 8,
4-19.)

3. S időközben vezekeljünk, amíthasonló ítéletidőben Nagy
Szent Leó pápa, mint a legelső földi hatalom képviselője a római
Szent Péter-templomban prédikált: "Az idő minösége megköveteli,
hogy bőjtöljünk és összes jövedelmeink egyrészét bőkezű adóul felajánljuk, amivel Istenhez közelebb, a gonosztól távolabb jutunk.
Az erényeknek tápláléka mindig a bőjt volt ... S a bőjtöt tetézze
a nyomorultaknak adott segítség. Legyen a bőjtölő. megtartóztatésa
a szegény- megenyhülése. Legyen tehát gondunk az özvegyek védelmére, az elhagyott kisgyermekek felkarolására, Találjon védelmet
az elnyomott, segítséget a mezítelen, résztvevő gondoskodást a beteg,
hogy közülünk kiki a minden jé Szerzőjének valamit kegyességgel
feláldozva, az örök üdvösségben nyerje megérte jutalmát. Legyen
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mellettünk Szent Péter, akinek érdemei révén kéréseink teljesítését
megnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki az Atyával és a
Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Amen:'
Az uto186 itélet

Az istenitélet történelmi korai csak a jelen eseményekkel válnak borzalmassá. az utolsóítélet évezredekkel előbb érezteti hatását.
"Angelus judicii, az ítélet angyala:' Igy hivták Ferreri Szent
Vincét, a középkornak ezt a mindenütt rettegett népszónokát, akit
cellájából az utolsó ítélet gondolata hajtott ki. Elgondolta a nagy
nap rettenetes voltát és űzte-hajtotta a vágy, hogy az embereket
kiragadja aléltságukból és megismertesse velük a veszedelmet.
amely felé rohannak. Beszédeinek egyetlen tárgya az utolsó ítélet
volt. 'Mikor ezernyi hallgatósága előtt a nap rettenetes voltát vázolta, a jajgatástól nem tudta befejezni beszédét. A bűnbánók hajukat tépték és ruhájukat szaggatták össze. Fejükre hamut hintettek
és napokig bőjtöltek.
Ma nincs Ferreri Szent Víncénk, aki ilyen hatással tudna beszélni az emberiség történelmének legnagyobb drámájáról. de itt
van maga a Szentírás, amely arinyí idő óta tanítja az emberiséget
a bíztosan bekövetkező tényre, amely még a legnagyobb szenteket
Is megremegtette.
'"Ha most egy égdörgés megrettent bennünket, - mondja Szent
Efrém - hogyan tudjuk majd elviselni a harsona hangját. amely a
holtakat a sirjából felkelti?" Ezt a nagy Szentet a nap fénye, a hold
és a csillagok világossága az itéletkor bennük előforduló változásokra figyelmeztették. A csermely csobogásában az ítéletkor zúgó
tengert hallotta. Temetőben a sirok látása az ítéletre feltámadtak
képét idézte emlékezetébe.
Szent Jeromos mindíg hallotta az utolsó itélet harsonáját. "Valahányszor az ítéletre gondolok. - mondja - mindig rettegek és
borzadok. Bármit teszek; akár eszem, akár iszom, míndíg ezt hallom:
Holtak, keljetek fel és jőjjetek az ítéletre!"
Klimakusz Szent János egyszer meglátogatott egy kolostort,
amelynek tagjai szigorú bőjtölésben és vezeklésben éltek s állandó
imádsággal engesztelték az Urat. .Léttam olyanokat, - mondja a
Szent - akik az időjárás viszontagságának kitéve az egész éjet
a szabadban állva töltötték; mások állandóan. térdelve dolgoztak s
valamennyin meglátszott. hogy a könnyek utat vájtak arcukon. Ezek
a szerzetesek az ítélet miatt sanyargatták magukat:'
Az utolsó ítélet rettenetes, mert akkor minden nyilvónosságra
kerül. Mikor Rudolf császár és a cseh Ottokár 'seregei csatára készen

állottak, a nagyobb ellenségtől félve Ottokár arra szánta el magát.
hogy leteszi a hűségeskút a császár előtt. Csupán azt kérte, hogy
a lealázó aktus ne nyilvánosan történjék, hanem a császár sátorá-
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ban s az egész seregből csak a beavatott nagyok lehessenek jelen.
Úgy is készült el minden. Amint azonban Ottokár a császár elótt
hódolatra letérdelt, elóre elkészített berendezés r-évén a sátor falai
leomlottak. és a sátor körül álló hadsereg fejedelmét a császár előtt
lealázó helyzetben látta. A megdöbbenés morajlott rajta végig.
Az utolsó napon ez lesz a mi sorsunk Í'S: lehull minden fátyol.
Tudatlanság, önfeledtség, büszkeség, harag, gazdagság, jó modor.
színészkedés semmivé lesz és mint "spectaculum mundo: angeli s
et hominibus" áU'mindenki, hogy elvegye büntetését vagy jutalmát.
Az utolsó itélet egyetlen vigasztalása. Súlyos bűnökkel terhelten egy katonát vittek Cézár elé. A halálos ítélet már .el is hangzott
s akkor a vádlott alázatosan bírája felé fordulva így szólt:
- Emlékszel-e rá, ó Cézár, hogy egy napon Spanyolországban
járva ,a nagy, hőségtől és szomjúságtól eltikkadtan ültél egy fa
árnyékában? Akkor neked egy egyszerű katona nyujtott friss vizet!
- Emlékszem - mondotta a császár. - Csak nem te voltál az
a katona! Az nem volt félszeműI
- En voltam, Cézár. Akkor még két szemem volt, de azóta
az egyiket zászlód alatt elvesztettem - felelte nagy önérzettel a
katona.
Cézár jobban megvizsgálta a katonát és felismerve benne egykori jótevőjét, az ítélet helyett kitüntetéssel bocsátotta el.
Ez a megnyugtató reménye lehet míndenkíneks-akí itt a földön
az Úr törvényeinek engedelmeskedik, országának terjesztéséért
küzd. Itélószéke elé kerülve bizalommal hivatkozhatik a szegények
személyében neki nyujtott pohár vízre, a zászlója alatt teljesitett
szolgálatra, szent ügy-ének védelmére. S remélheti. hogy bűneiért
kegyelmet talál és érdemei jutalomban részesülnek.
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B6jt l. vasárnapján:
uA kellő idő" Tedq,. hogy a kövek kenyerekké legyenek! Böjt 11. vasárna~ján:
Ez az Isten akarata
Jó nekünk itt lenni Böjt III. vasárnapján:
Harc a hamis jelszók ellen A· két legelszántabb tábor B6jt IV. vasárnapján:
A szabad ember és a rabszolga
A lelkek királya
B6jt V. vasárnapján:
A legmérgesebb folt ellenszere
. Ki vádolhat a bOnről? Virágvasárnapon :
Meglátjátok az Úr dicsőségét
Aldott, ki az Úr nevében jön
A mi Urunk, Jézus Krisztus kfnszenvedése
Engedelmes vala a' halálig -

102
104
106
108
109
110
112

114
116
118

120
122
í24
126
128
131
132
134
135
136
137

A NAGYHtt
Nagycsütörtökön az Oltáriszentség:
Memoria passionis Nagycsülörtök és U'mapja Az élei eledele
Krisztusi szeretet, júdási hálátlanság
Az örök élet kenyere
U'rnapi körmenet
Aki eszi az én testemet Hogyha ti is meg nem bocsáto lok
Kérjétek és adatik A köztünk lakó ismeretlen
Nagypénteken a szentkereszt:
A szentkereszt feltalálása
A szentkereszt felmagasztalása Ha felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok
A földön a legszentebb hely
Szemlélődés a Kálvárián
-

140
140
141
142
143
144
144
148
147
149
ISI

152
153
155
156
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A mi nagy segllségünk:
Az isteni serv munkája
Szivet szivért
Jézus szentséges vére
A vér hatékonysága
A legszentebb vér értéke
Consummatum esi Szövétnek a sötétségben
Fönt a he9.yen Jézussal -

160
161
162
163
~

164
165
167
169

HUSVÉT
Húsvétvasárnapon :
Lumen Christi A leltámadt Krisztus sirjánál

172
173

Húsvéthétlón:
Az élők és holtak birája
Szenvedéssel dicsőségbe

175
177

Húsvét ulán L vasárnapon:
Hltünk meggyőzi a világot Békesség nektek
Krisztus békéje a szenvedőnek Krisztus békéje és a nemzetek -

178
180
181

181

Húsvét ulán ll. vasárnapon:
Krisztus nyomdokain
A jó pásztor

182
183

Húsvét után IlI. vasárnapon:
Némítsálok el az oktalanok tudal1ans~gát
Modlcum-Aelernum -

185
187

Húsvét után IV. vasárnapon:
Minden jó adomány felülről vagyon
Hová mégy?
-

191

190

Húsvét után V. vas4rnapon:
Jöjj és kövess engem!
JI. szől1őfürt és farkasalma -

192

Keresztjáró napokon:
Litaniae minores et majores
Indérangeable -

196
198

194

Aldozóc:sütörtökön: .
Mit álltok az égre nézvén? Fölvéteték a mennybe lIúsvét után VI. vasárnapon:
Virrasszatok az imádságban
Az Igazság lelke
-

199

201
203

204

PUNKöSDIUNNEPKÖB
A szél zúgásától az égi harsonáig -

350

-

-

-

-

-

-

207

PUNB:OSD
Pünkösdvasárnapon:
Mindnyájan betelének Szentlélekkel
Dulcis hospes animae
Pünkösdhétfön:
Loquebanlur variis linguis
A sötétség szeretete
PQ.nkösd után L vasárnapon:
Mi az lsten?
"Aki fél, az nem tökéletes a szeretetben"
Amily mértékkel mértek ... Isteni igazságosság és irgalom Szentháromság vasárnapján:
Az isteni bölcseség mélysége
Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében
Úrnapjának anyaga -

-

-

-

-

-

-

-

-

Jézus Szive ünnepének anyaga -:- Jézus szent vére ünnepének anyaga
Pünkösd 'után .II. vasárnapon:
Önfeláldozó szeretet
Ments ki engem!
Szentkereszt feltalálása ünnepének anyaga
Pünkösd után III. vasárnapon:
Az ördög' körüljár Kris;zlus körüljár
Pünkösd' után IV. vasárnapon:
Szolgaságból a szabadságba
A föld sója, a világ világossága
Pünkösd után V. vasárnapon:
Egyetérlök és testvériségszeretök
Megbocsátás és áldozal
Pünkösd után VI. vasárnapon:
Krisztusban meghalni s Vele örökké élni
A mindennapi kenyér
Pünkösd után VII. vasárnapon:
Libertate periit A hamis próféták
Pünkösd után VIII. vasarnapon: _
.
A világ örökösei
Hűtlen vq.gy .hüséges sáfár?
Urunk színeváltozása ünnepének anyaga
Pünkösd útán IX. vasárnapon:
Ne paráználkodjatok! Jeruzsálem, térj meg Istenedhez!
Pünkösd utön X. vasárnapon:
Emberi törekvés, isteni irgalom Farizeus imádság, isleni bíínbocsátás

209

211
213
214
216
218 219
220

-

-

-

223
224
140-149
-

-

160

162-164

-

225
227
151-156

230
233
234
236
237
239

241
242
245
247

-

249
250
167-169
252
254

256
257
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Pünkösd után··XI. vasárnapon:
Egy tökéletes silrgöny A királyi ilnnep
PÜDkösd után XII. vasárnapon:
A betil öl A két véglet Pünkösd után XlIi vasárnapon:
Törvény és Igéret
Az Úr csodái és a modern ember
Szentkereszt felmagasztaltatása ünnepének anyaga
Pünkösd után XIV. vasárnapon:
A lélek gyümölcsei és a test cselekedetei
Mi Atyánk Pünkösd után XV. vasárnapon:
Két iontos igazság Kötelesség a fiatal halott mellett
Pünkösd után XVI. vasárnapon:
Szeretetben meggyökerezve
Felmagasztaltatás és megaláztatás Örzőangyalok ünnepén
Pünkösd után. XVII. vasárnapon:
Méltó módon a hivatáshoz
A legnagyobb bölcseség
Pünkösd után XVIII. vasárnapon:
Az igazi gazdagság
Csodák nélkül Pünkösd után XIX. vasárnapon:
Újuljatok meg lelkileg bensötökbenl
Barátom. hogy jöttél Ide?
lsten orvosának ünnepe - okt. 24. Pünkösd után XX. vasárnapon:
Meg ne részegedjetekl Mens sana in corpore sano
Krisztus királysága Haloltak napján Pünkösd után XXI. vasárnapon:
Bonus míles Christi Két példabeszéd
Pünkösd után XXII. vasárnapon:
A jelesebbeket válasszátok Kié a kép és fe1frás?
Pünkösd után XXIII. vasárnapon:
Krisztus keresztjének én ellenségei
Dermedt virágok
Pünkösd után XXIV. vasárnapon:
Világosság és sötétség
Kezdet és vég Istenítélet a történelem folyamán Utolsó itélet -
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259
261
263
266
268
270
151-156
271
273
275
277
279
281
282
290
292
293
295
297
300
301

-

305
308
311
316
319
320
323
324
327
330
333
334
336
344

BEíÖ'SOROS TARGYMUTATÓ
amelynek a lapszám helyett több ok, nem utolsó helyen a hirtelen
római út miatt a vasárnapokra s ünnepekre utaló lelöhelyeil a Tartalom
megkülönböztetett 'betűí adják.
adakozás Jézusnak H 5, - hiúságból, p 15, természetfeletti indilék
nélkül P 18, Alamizsnás Szent
Jánosé Pl
adjonisten = fogadjisten P 1
alázatosság P 19
áldozatos élet H 5
áldozatosság Jézusnak Kp
állhatatosság A 2
angyal B 5, P 14, Ö
anyagia.s életirány s áldozatai PI8
anya megsértése cs
,
anyát szeretni kell V 2
apostolkodás szenvedésben Ká
árvák P 14
Atlanti óceán mélyén: Glória Ké
atya megsértése cs
bánkódás semmiségen B 3
bátorság hit ellenfeleinkkel
szemben H 3
"beata sohtudo" Ku
béke: fontossága H t. - s a
Népszövetség H l, ápolása
egymásközt P 5, családban V l,
nemzetek közt Hl, a társadalomban P 16, - kötés Krisztus szobránál H l, P 5; Isten békét ad
p 24
betegség = csapás, szenvedés
Betlehemi barlang K
bérmálás P
boldogság csak Istentől P 2, -ot
anyag P 2, s általában földi nem
ad, hal
Boldog újévet! Úé
botrány Ö
bosszúállás V 3

Bűn:

a legnagyobb baj 10, élettengeren lélekhez tapadt szenny
P 19, mibenléte s jelentősége 10,
lelki sötétség szülí P 23, - bevallás Ph, hiú - mentegetés B 5,
- által Krisztus meghal lelkünkben P ll, - ára B 3, bűnök útja
új, bűnök egymásután H 4, ellenszerük virrasztás és ima H 6,
bűnök
skarlátja megfehéredik
B 5, -től való szabadulás feltétele okának elhagyása Ké, bűn
tönkreteszi a lélek benső rendezettségét P 14, megszekott fogságban tartja a lelket P 7, súlya alatt a' lélek beteg P 20;
- a megváltás szükségességének
oka Vér, bűnre való felkészülés
Vér, alélektemplom romboIása 10, következményei a földön
p I, legsúlyosabb következmény
szemléltetve B 3, bűnös hajlandóság veszedelme Ké új P 6, P 7.
Bűnös: rejtőzködik, pedig rnindenütt Isten kezében van Ph, bünhödése cs V 3, P 23, nemzeteké a világháború miatt P 24,
- imája Kyrie eleison! P 1, megátalkodottsága P t. a gyóntatószékben' Ph, P 19, B l, lelke piszkos műremek P 3, - mentő körmenet P 3
búzaszentelő körmenet kn
család erényei cs, -ban egyetértés
férj és feleség közt V 1
Csapások, veszélyek, fájdalmak:
természetiek A 2, kn, H 6. kír,
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tennivaló
bennük
kir.
P 24;
"R 101" veszte H 3, hajóelsüllyedés A 2, H 2, km. Prométhé francia tengerala.ttjáró O.
Háborgó tenger
V 4. Beuten
szénbányászai O. Gyermekek a
veszedelemben O. Családi megpróbáltatása Szent Erzsébetnek
sze.
Nemzeti szerencsétlenség
sze, közveszedelem lejtőjén V I.
Világháború legnagyobb csapásunk H 6, következményei közt
vezekeljünk és engeszteljünk új
kir P 24. Szerencsétlenséggel sujtott ember, s a felebaráti szeretet
O. Hasonlóan szerencsétlen aszszony az isteni törvény hősi megtartója öt. A vak Braille megalkotja a vakok ábécéjét öt.
Az éneklő leprás P 13. Szenvedéssel apostolkodó betegek Ká
csillagot követve biztos az út V
csodák magyarázata P 13
csoda s a megromlott értelem P 18
diadalérzés. múló és örök fö
Dícsértessék a Jézus Krisztus ln
demokrácia
legfőbb
biztosítéka V2
egyetértők

s

együttérzők

PS

Egyház: leigázására készül Juliá-

nusz aposztata Uv V. történelme
egy mondatban Uv, hullám veri.
de el nem merül V 4; ellenségei
győzelmét állít ják:
Heíne V 6.
Voltaire Uv. Bosuet és Lessing
p 18, Monsabré V 6 az Egyházról.
Legyőzhetetlen Armada V 4: léte, terjedése. állandósága V 6.
Uldöztetésének eredményei VS.
V6
Élei: északsark i expedició Hh.
vezére Hh, veszélyes útja (Via
maIa) A I, A 4. (Jé: - szerepek
A 4. Utána mi jön? H 3. Végcélja
Isten H 4; felfelé irányult B 2. P 17.
Elferdült - irány P 22. - útján
eltévedés B 2. úton Becket
Gilbert eligazodása ln. - verseny befejező mozzanata he
Ember:
nyomor, árnyéka cl'{
álomnak ham. por. tesi link ilnYd-

3S4

ga ham. Természet gyermeke.
Istené, Krisztusé, Egyházé A 3.
Kemény sorsban ellenálló ember
A 2. erkölcsi ellenállásra képtelen. puhány V I; karnéleon-, szélkakas- Ph
Lehet a világ rabszolgája V I.
P 7 és ura kir.
engedelmesség cs P 7, engesztelő
ima a háborút követő megpróbáltalások közt P 24
erős és
erősebb küzdelme B 3
Valens császár és Szent Vazul V
fájdalom = szenvedés, csapás
faj pusztító alkohol P 20, tisztátalanság P 9, P 14
farizeus lelkület P 10
farizeusok s a törvény P 13
felebaráti szeretet V 4
férj-feleség egyetértve cs
"Földünk legsötétebb pontja" kf
független erkölcs P I
gazdagság = valódi és látsza.tos P 8
gazdagodásvágy s indián áldozataik P 20
gög P 16: a hitetleneké megalázva P 24
gondviselés A 2, P 14. eszközei
az Orzőangyalok O.
gyermekártatlanság a romboló
harcosok előtt B 2. annak elvesztegetése B 2
gyermeksors a pogány világban Ku, -kor a gyüjtés ideje Ku
gyermekek a veszedelemben O
gyílkos betük P 22. P 23
hadirokkantak P II Ö
halálban megnyugvás H I; ..tetteink megítélése BS
halál nem szerencsétlenség n l!j
halogatás veszedelme B 1
halottal szemben kötel..";S:'gl'nlk
P 15

hirtelen halál Sz, H 3
hitetlenség előkészítése P 7
hit és hitetlenség találkozása. V
hit hatalma a szenvedésben H I.
P 13
Hllmegva/lás: Szent Oresztesxé.
Szent Júliáé A 3. Ségur édes-

anyjáé, Zeithen tábornoké, Achtermann Vilmos Iestöé B l, Szent
HermenegiIdé B 4, íreké Hár,
Leverrier csillagászé Gy, Cauchy
matematíkusé, Voila, Arnpére természettudosóké, Nussbaum sebészorvosé In, Bayardlovagé kf
hitvallás bátran B l, -ireké Un
Hár
hitlanulás legjobb ideje ha
hősiesség
a mindennapi életben A2
hősi halottak száma P 24
húsvéti ünnepkör s tava.sz összeillenek he
hűség mindhalálig P
hősi szeretet P 1
hütlen sáfár P 8
idö értéke P 15
igazság ereje H 6, áligazság kudarca 'kir
lma: hatékonysága kn, eredménye Uk 2, - a virrasztásban másnak megnyugvás H 6; - Jézus
nevében s akaratában megnyu~odva H 5; a veszedelemben
p 24, étkezés előtt H 4. Imádkozó katonák 24. A gonoszlélek
ellen óvószer P 3
irányvesztetl utas A l, A 4
lsten: akaratában megnyugvás
Há, Háromsága Há, hosszútűrő
és irgalmas km P l, vállozatlan
Kn, igazságos A 2, türelmes VS.
nevei különféle nyelvekben
A 2, szövetsége P 24. -nek
mindenért hála sze; látogatása
p 9. Törvényeinek meg tartása és
háttérbeszorítása P 24.
Itélete
bűntettekben V 3, történelernben P 24, - halalban BS, - az
oniachi szószék feliratában A l,
- a lübecki templom feliratában
A 4. Utolsó ítéle le P 24, régi
templomok üvegportáléján A t.
Megismerése P l, szeretete Pl,
tudésa. müvészete, ereje Ké, életünk végcélja H 4; tiszleletének
bűnös elhagyása V l, P 18, P 23.
Gondviselése A 2, sze P 14. Istenország V 6, terjedése, álla.ndósága
V 6. Érle vagy töle függetlenül

jól tenni P I. - léte az emberi
értelem előtt P l. - hit az USA
elnökében s más népvezérekben
V 2. - országában nincs későn
ha. - rabjai kir. - terveit nem
látjuk Ká.
"Istenért és hazáért" Vv
ítélet, Istené V 3, B 5, P 24
ítélkezés embertársainkról A 4
Jézus: születésének jelentősége V,
halála H, vérének értéke Vér,
- vérével irt ítélet Vér, - neve
In, tisztelete In. Szíve köztünk.
munkája. Szívének szobra az
Ibér-félsziget
középpontjában
Szív. "Jók szeretetének, s rosszak
rettegésének tárgya." Hv
jótetteink indítéka Ké, P l
jószándék szemléletes kifejezése
Ké
kaméleon-ember Ph
kárhozat veszedelme P 19
katolikus névleg és tényleg A 3
kenyér a szegényeknek B 1
Kereszt: a legdrágább fa kf.
Istenország diadaljele Ker; halálunkon eligazít, az élet szerencsétleneinek jelvénye, 11 tenger
mélyén, a Szent Péter-téren: Tilly
János halálánál, Szent Fülöp számára, az aradi hős kezében kf;
Leeordeire szónok keresztje H'5,
kitünletettjének hősiessége
Sz; - et eltávolitani kórházból
p 23
Keresztjárónapok kn
keresztény férfi he
keresztrefeszítés módja, kínjai
Vv
keresztség H fönt P 16, hatékonysága P 6
királyság, Krisztusé B 4. Vv kir
könnyletörlés királyi ünnepe P 11
Ktlsztus: megvállotta a világot
p 13, élet vezére Hh, harca katonai fegyverzelük B 3, P 21.
istensége Napoleon szerint H.
",jók szeretete, rosszak rettegése"
Hv, keresztjének ellenségei P 23,
"Legyőzhetetlen nap" V. rangrejtve köztünk Uk 4, Ker, Savo-
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narola királ yságát proklamál ja
Vv, szenvedett értünk Vv, szenvedéseinek elgondolása és követése H 2 H 5, szobra az Andesek
ormán H l P 5, világosságai Hv,
mely megvilágít minden embert
Kn, - győz P 12, - király B 4,
Vv, kir, - szolgaformában Uk 4
ker, törvényeinek visszaszorítása
kir, P 24, feltámadásáról Wilde
Oszkár P 11
Legyőzhetetlen

Armada V 4
lélek a társadalom összetartó és
újjáalkotó eleme P
lelkiismeret szerepe B 5. - vizsgálás P l
lelki versengés he
lemondás, hősies O; l. önmegtagadás
léprás betegek P 13

magánügy a. vallás kir
megbocsátás Uk 3 P 5 P 2, mértéke bűneink bocsánatának PS
megtérés P 10. Szent Agostoné
A I, Dupuytren sebészé Gy
megtért pogányok erős hite V 3
megváltás az Atya tette, s a
Fiúé Vér
mindennapi kenyér P 6, kérésé
P6

misztikus érzék B 4
munkajelszó he
munkásszerepek P 17
"Majd holnap" a halálnak s az
ördögnek szava B 1
nemzetek ellensége: alkohol P 20,
rossz olvasmányok P 12 P 22
háború P24
nép elnyomatása V 2. -ek várakozása A. -ek dícsérik az Urat
A 2, -ek a téves úton A 4. -ek
Krisztus világosságában Gy, -ek
szenvedése
a világháborúban
p 24; -vezér az Úr nevében jöjjön! Vv, -ügy 'védőjének szomorú
sorsa Vv
"Ne ítéljetek!" Pl
szenvedés-emlék
Ncs, állandó templomainkban B 4,

Oltáriszentség:
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látogatása B 4. hódolat előtte a
szentségi körmenetben Kp, Jézusnézés Uk 2, nyomorban erőforrás
és enyhület Un, lakoma Jézussal
Kr szeretet, eledel Uk 1, áldozás
Pv, méltatlan - Kr szerétet. hoz ünnepi ruha P 19; .. agy vigesztalés. nagy erő, nagy mágnes,
minden romlás ellenszere, erkölcsi élet központja. kiapadhatatlan forrás Uk 1; viaticum Uk 1, Napoleon katonái közt Uk I.
önfeláldozó szeretet, testvéri és
felebará ti P 2
öngyilkosok: fiatalok P 6, P 22,
P 23. alkohol ,miatt P 20
ördög jár közöttünk s megszáll
bennünket P 3, okossága B 1, támadása ellenünk P 3, -őt űzni
belzebubbal B 3
örökkévalóság fö Hv 3. -ot veszélyeztetni B 3
öröm s Isten törvényei A 3
öröknyugalom hal
paráznaság = tisztátalanság
papok száma, toborzás P 4, gyilkosság p 21
pásztorhűség Kr, H 2
pásztorokkal Betlehemben Kp
Pater noster-templom P 6
piszkos műremek a bűnös lélek P 3
poklosok P 13
pokol kt Ö. P 19
rabszolgája a környezetnek V 1
rákos betegek szenvedése és halála H l
rossz könyvek veszedelme P 22
P 23
rossz szó következményei P 1
siratni semmiségeket B 3
sötétben botorkáló veszedelme
P 24
sötét út P 24
sportféktelenség P 20
sportolók bőj tkötelezettsége ham
szabadság. káros és hasznos P 7
szabadságharc, lelki A 1 B 1 B 3
84 P4 P7
szegénység Uv, a szenvedii

Jézusért ha
Szent Agoston s a mindjárt
Szentháromság ereje. boldogsága.
megvallása az ír alkotmány
kezdete. Hár
Szentírás: kiválósága. kódexeinek elterjedése. fejezetekre való
osztása, nagyjaink kezében, az
élet zsinórmértéke, az Egyház ,kezében, a liturgiában B-LI'C"'t.öoc..;.
Szentlélek H 6 P; - lovagrend
Pv
'
szenvedés: Krisztus-hittel nem
kín öt. néha öröm P 13. szentek
szenvedése Hh 10; -ben Krisztus
példája erősít Vv. ..-ben isteni
erő rejlik" KtI; megdicsóülésünk
feltétele Hh.
épületes és kárhozkodó
szenvedő Kál
szerencsétlen ember hősiessége s
leleményes szeretete öt Ö
szerencsétlenségben is boldog
Hár
szeretet: felebaráti -- V 4 P 12.
törvénye P 17; önfeláldozó,
testvéri és felebaráti P 2;
anyát szeretni V 2; súlyos megsértése atyai V 1 P 8 P 11 és
anyai V 1 szeretetnek. Leleméuves - öt, hősi - P I. - IstentŐl függetlenül és Isten inditékéból p I. Legnagyobb fokának
mértéke P 2. - il tökéletesség
köteléke P 16, - a hódítóban a
meghódítottak iránt Kp; - otthon P 12. - a legnagyobb kincs,
öt.
"Szívedet add nekem, fiam!" Szív
szeszfogyasztás átka Ké P 20
szövetségünk Istennel P 24
Táborhegyen nagybőjtben B 3
tetteink a halál óráján B 5; jótettein k az ítéletkor P 24
tisztaság drágagyöngye B 2, hősi
védelme B 4
tisztátalanság, áldozala megszabadul P 9; - megdöbben tó k övétkezményeí P 9, P 14
tökéletesedés P 17
tolle-lege A 1

törekvéseink összhangzata Krisztustól ha
Történelmí személyek: BouílIon
Gottfríd flórenci katonája Hv,
Emerson omnibuszon K. Dosztojevszkij karácsony-este Ké. Faulhaber bíboros pásztorai Kp. Kempis Tamás magánya Ku. Descartes elvonult élete Ku. Archimédes gépezete sze. Sebastians
del Ca us útja a föld körül sze.
II. Fülöp király nemzeti veszedelemben sze. Libániusz rétor éi: a
keresztény Uv, Byron. Napoleon, Rousseau, Diderot. Manning.
Strindberg, Lincoln, Gárdonyí és a
Szentírás B. Euler matematikus
vakon tanít. 10 Néró-napisten
A 2, Bach és Reinke találkozása
A 2, Verocchió és Leonardo da
Vinci A 2. Mucius Scaevola. Pompeji . katona. Mac Mahon, Guli
kapitány hősiessége A 2. Júliánusz aposztata. keresztsége A 3.
az Egyház letgezasare készül V.
Szent Klodvig keresztsége fö.
Plátó az imáról A 4. számára a
"legértékesebb tudomány" Ku,
írás közben hall meg, Szt. Krisztina svéd királynő katolikus lesz
B 4. Frankl in Benjamin s il kérő
szónoklat Uk 2, Kodous athéni
király rangrejtve ker. Nagy Sándor halála és temetése H, Hv,
Bach "Super flumina Babylonis"
A 2, Haydn ..Búcsúszimfóniá"-ja,
Leona.rdo da Vinci ..Utolsó vacsorá"-ja P 14, Michelangelo ..Sixtusi kápolná"-ja P 21, Wilde Oszkár Krisztus feltámadásáról P II
Szen/ek: Remete Szt. Antal s il
két udvaronc B 2, Aranysz. Szt,
János és Eutropius P 16, Szt. Mamertus püspök vezeklése kn. Szt.
Jean d'Arc v-: Szt. Tamás és az
Úrnapja. Ncs. Szt. Julianna s az
Úrnapja Ncs. Siena i Szt. Katalin
él siralomházban H l. Szt. Vazul
és a császár V. Szl. Bernát és
Jézus neve In, Szt. Erzsébet Te
Deum-a a nyomorban s:i':e, Kölni
Szt. Brúnó A 4, Gonzagai Szt.
Alajos Ö

357

törvény az élet nélkülözhetetlen
kerete P 7; maga nem elég
p 13;
Krisztus
törvényeinek
visszaszorítása az élet megrontása kir, P 24
türelem-, türelmetlenség VS
ujságok befolyása a társadalomra
p 12
ujságolvasók száma P 12
úrjövet 3 formában A 2
utolsó ítélet P 24
utolsó kenet V 3
üdvözülés feltétele fö
ünnepek megszentelése V l, P 23
vakság: testi öt,elönye öt O, lelki
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B; vakok iránytalansága öt, lelki
vakság veszedelme P 4
vallás pótléka P 2
vallástalanság közveszedelme kir
vadászok bőjtje ham
vasárnap összeköt egy felsőbb világgal P 18; - megszentségtelenítése V l, P 23
vér hatékonysága, értéke Vér
vezeklés-engesztelés kir P 24, az
utolsó ítélet gondolatára P 24,
Szt. Jeromosé új
V.igasztalónk H 6 P
világháború okozói P 24
világosság: emberi szö igazi Ku.
kialudt - H 6

