
A TITOKZATOS KRISZTUS 

KERESZTUTJA 

Nagyheti elmélkedések 



KaS z irat gyanánt. 

XII. P I US PÁPA mondta: 

"Amire ma az Egyháznak égetően szü.ksége van: hivők, 
és hivők csoportjai minden társadalmi állás és fog
lalkozás köréból, akik félretéve minden emberi félel
met, egész életüket és tevékenységüket Isten törvé
nyeihez és Krisztus törvényeihez alkalmazzá.k:." 

(1952.III.8-án Róma plébánosaihoz) 

"Tévedés volna, ha középszerüségekkel akarnók beér
ni. ~1ég nem minden pap tanul ta meg, hogy a világi a
postolok elé oly célokat állitson, amelyek őket va
lóban lelkesi tenék. Mindent, vagy legalábbis nagyon 
sokat kell tólük kivánni! Hiszen gyakran az ember 
szivesen adja magát oda egészen mint csak részben, 
könnyebben ad sokat, mint keveset!" 

( 1953. I.ll-én a San Saba plébánia évfordulóján.) 
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EI.ÓIJÁRÓBA 

Egy évfordulóhoz jutva ezeretném ezt a tizenöt éve irt keresztuti elmélkedésemet 
a külföldön élő oltártestvéreimnek, munkatársaimnak, barátaimnak f'alajáD.l.ci. Tanu
ságtételként és szolgálatként. 

Mi.előtt megmondanám, mi inditott erre, valamit előre kell bocsájtanom ez ~ 
keletkezéséről. Rekollekciós elmélkedésként mondottam el többhelyütt, komolytörek
vésü fiatalok számára 1952. nagyböjtjén, akikkel évközben közös Szentirásolvasás 
során, továbbá lelkigyakorlatokon részletesebben eegbeszéltük az itt tö~ren össze
foglalt gondolatokat. Sót, maguk ez iráara ható források is közös olvasmány és meg
beszélés tárgyai vol tak.+ 

Világos volt előttünk, hogy az uj társadalomban is inkamálnunk kell Krisztust, 
s ennek egyedüli módja a hiteles tanuságtétel, s ezt összejöveteleinken a részlete
kig igyekeztük megbeszélni. Amikor .munká.n1mak a hatóság véget vetett, s mkor IJá.r 
beláttam, hogy abban a rendszeres formában ifjusági elitnevelés népi demokráciában 
nem folytatható, teljes félrevonul tságban 1953. nagyböjtjén irtam le ez elrnélkedé-

+ Csak a legfontosabb forrásokat emli tem: M.Schmaus, Vom Wesen des ChristentuiJ; Fr. 
Tillman: Von der Verwirklichung der Nachfolge Christi; Suhard biberos pásztorleve
lei (különösen az Egyházról szóló); H.Perrin: Journal d 'un pretre ouvrier; H.Godin: 
Levain dans la pate; cikkek a francia családmozgalom lelkiségéról, a Mission de 
France munkájáról, a bécsi Der Seelsorger és a Der Grosse Entschluss közvetitésé
vel; végül Eglis I., Halász P. és Hunya D. lelkigyakorlatos jegyzetei. 
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seket, hogy ha el is lila!'ad a szervezett, közösségi önképzés, legalább a szellene, 
a lényeges magatartás foglaltaesék irásba, szinte végrendeletként. Utána Isten ke
gyeloéból megadatott a keresztut ll. állomásában jelzett "mozdulatlanság kinjait" 
is átélnec ~s az itt leirt gondolatokat ujra oeg ujra átelmélkednem, s6t násokkal 
is átbeszélnem~ 

Mi adott inditá;~ hogy rna, legalábbis ebben a sze:rény formában, közreadjam ezt 
az irást? Több sulyos inditék szerepelt, amelyek egymgukban is megind.okolják. 

l. Elsőben a történeti felelősség átérzése a tén~ekkel szemben, acelyeknek ta
nuja és részese voltam~ s ~lyek az emigráqió oagyarsága előtt általában ismeret
leneke Ez az irás is dokumentálja, hogy az uj történeti helyzetben a oagyar kato
liciznus oélyén nagindult egy elcélyülési folyaoat, és azok a gondolatok, acelyek 
most a zsinat óta oly közkeletüek, már akkor érlel6dtek bennünk: evangéliuwibb 
szelleo, tanuságtétel, a Szentlélek szavára való figyelés szecélyes felelősséggel, 
az esenényekben Isten akaratának felismerése, a mult hibáiért való kollektiv fe
lel6sségtudat és vezeklési készség, az ellenfél megbecsülése és a tőle való tanu
lási készség (vagyis a dialógus szelleme), a házasság pozitivabb értékelése, ugyis 
mint a kegyelemközösségé: "ecclesiola", a szerzetesség lényegének kihangsulyozása 
és az Istennek ezentelt állapot értékelése az "osztatlan sziv" apostoli ternékeny
sége jegyében; az ellenségszeretet, az apostolság egyetemes hivatása, a kovász-hi
vatás felismerése épp a francia példák nyomán, a hivatási munka s emberi alapérté
kek raegbecsülése,r:d.nd-mind erősebb hangsulyt kapott • .Amit a zsinat most az őskeresz
tény elv nyomán ujra kicondott: hogy a keresztény ugy legyen jelen a világban, mint 
lélek a testben, kicondatlanul benne van és következetesen végigvonul az irásan -

-II-



legfőképp pedig a lényegre korlátozódás, a megélt Krisztuskapcsolat és Krisztus-kö
~. végeredményben a nagy Passió kétfrontos feszültségének vállalása. 

Különösen azért ne~ indokolatlan ezt hangsulyozni, oert a külföldi megitélésben 
sokszor tulteng a hazai helyzettel kapcsolatban a negativ rnozzanatok kihangsulyozá
sa és kevés szó esik arról, hogy odahaza sokakban elmélyült és leegyszerüsödött. de 
a hétköznap tanuságtételében hatékonyabb a vallásos élet, amelyet elisoerni. segite
ni, e16~ozditani kellene s amelytől, oint alább erre visszatérek, tanulni lehetne. 

2. Másodszor inditott a felelősség az igazságért,és egykori hiveinkért, aynka
társainkért, hiszen a külföldi, inkább politikai kategóriákban gondolkodó közvéle
mény olykor politikai ellenállási oozgalocként itéli neg az 1946. körül megindult 
és csoportokban folyó apostoli, közösségi Qllrikát - olykor ~óg jóhiszemü, de tévesen 
inforoált fiatalabb papok is (v.ö.azürichi Orientiarung 1966,okt.31-i számában nag
jelent cikket), Holott az alapcag.atartás volt:függetlenül a külsó váltnzásokt6l és 
időpontoktól Isten akaratát teljesi teni. Ez irásunk alapgondolata. (V .ö. Dég a Pax 
Romana 1967. évi 9. körlevelében közölt irásoi:Jat). 

3. Ha.rr:la.dik inditékom: Ma egyre többet beszélnek - igy pl. K.Rahner 1968. nárai
usában tartott bécsi előadásában - hogy az egyháznak fel kell adni a tömegek presz
tizsét, s egyre inkább a diasporában élő kisded nyájak eleven közösségei fogják 
jellerezni. Elmélkedésem mottója XII.Pius pápa s51;ava, anely teljesen Krisztus Urunk 
szellemében élő hivek kis csoportjaiban látja az egyház legnagyobb szükségét. Bizo
nyara ezek lesznek a diasporában élő egyházi közösségak központi I:Jagvai, a Szentlé
lek erejében és a hierarchiával való szeros egységben. A nyugati praktikus materia
lizcusban élő világ távol van attól, hogy kiaknázza az intenziv elitnevelés és kö-
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zbsségi élet lehetőségeit. Talán érdenes volna eltünódni, hogy az erngrációban 
élő lelkipásztor munkatársaival arra törekedhet, ami otthon nem lehetséges, de itt 
lehetséges volna - és erre példával és szóval ösztönzést adna a vendégország lelki
pásztorainak. 

4. Végül e magyar példával, ennek tudatositásával szolgálhatunk: az Egyháznak ide
kint. Ma, amikor jogosan sok sz6 esik a decentralizálásr61, de itt egyesek tulzásban 
már-JJár a pápa tekintélyét is kikezdik, érd.OCtes lenne negfontolni, hogy az egyház

nak azon a részén, ahol a főpásztorok neu aindig szólhatnak, rnilyen döntő sullyal 
esik latba: hogy nit :c10nd a Pápa, a Titokzatos Test látható feje. Azon tul, hogy 
éberen igyekeztünk a Szentlélek szavára figyelni közös Szentirás-olvasásban, és az 
eseuényekre felfigyelve, a nagy bizonyosságat mégis az adta nekünk, ha láttuk, hogy 
magatartástmk a pápa tanitasával és iránymutatásával egyezik. Világosan kiérzik 
sorairaból, hogy csak elcélyült a hagyományos oogyar pápahüség, a neggyőzódés: Ubi 
Petrus, ibi Ecclesia. -

Az eolitett szempontok talán eléggé indOkolják ez el:clélkedések közrebocsájtását 
és feledtetik gyarlóságát, ahol kitünik, hogy teológiája nénileg tulhaladott, hiszen 
tulhangsulyozott természeti~természetfölötti dualiznus vonul végig rajta. ~~ ezt bi
zonyára nec igy fogalma.znók. Bár sokszor csak az elnevezés a régi, s a szealálet ruár 
az uj irányba mutat (pl.a teriJészetes e:c1beri alapok, a hivatási kötelességek értéke
lése stb.). Néha elegendő wlna a "temészetfölötti" szót a "krisztusi"-val, a"termé
szeti" szót az nevilágias" szóval helyettesiteni. De a történeti hüség kedvéért meg
hagyta:cl az eredeti fogalcazást. - E külső fogyatékosságok nem érintik a lényeget. 

VJB., anikor az Egyházban az egységet keressük, inkább azt ani egyesit, r.ri.nt ani el
választ, szolgálni akar ez az irás, kapocs akar lenni az otthoni és a kinti hivő ka.
tolikus L~arság között. 

Dr. Török Jenő 



Bevezető elmélkedés 

Ezeknek az elmélkedéseknek a kiindulópontja az a dogmatilmi igazság, amely 
Szent Pál leveleiból központi gondolatként csendül ki: az Egyházban Krisztus misz
tikus, titokzatos m6don tovább él. Mert az Egyház Krisztus titokzatos Testét alkot
ja, és Krisztus a testnek, az Egyháznak a feje" (Kol.L.l8.) Nekünk pedig azt mondja 
Szent Pál: "Ti pedig Krisztus teste vagytok és egyenkint tagjai." (Kor.l.l2,27). 
Szent .Ágoston merész kifejezése: "A Fő és a tagok az e g és z Krisztus!" A titok
zatos Krisztus folytatja Jézus Krisztus földi életét, osztozik sorsában, tehát jár
ja az Ő keresztutját is. Vannak táborhegyi órái is, de van Golgotája és Feltámadása 
is. A tagok osztoznak a Fő sorsában is - "Ha engem üldöznek, ti teket is üldözni fog
nak" - de osztoznak egymás sorsában is, "ha az egyik tag ezenved valamit, együtt 
ezenved vele valamennyi tag, vagy ha az egyik tag megdicsőül, együtt örvendez vele 
valamennyi tag." (l.Kor.l2,26) E képes beszédben ne maróben csak hasonlatot lássunk, 
mint a naturalista kor, hanem azt, ami: a hittítok realitását, amely ugyan homályos, 
titokzatos, de valós. Ezt az egészen középpanti jelentóségü és vallási életünket 
egységesen i~it6, rendező igazságot Szentséges AtyárU{ 1943-ban kiadott terjedel
mes körlevélben állítja érdeklődésünk homlokterébe: "Jézus Krisztus Titokzatos Tes
téról és Abban Krisztussal való kapcsolatunkróL" (l.Wstici Corporis enciklika). 

Akiknek az elmélkedések sz6lnak, a lelkiéletben nem kezdők, hanem igényesebb 
lelkek. A hit, kegyelem, ezeretet és gyermeki engedelmesség elszald..thatatlan szá
laival kapcsolódnak Krisztus Urunkhoz, a Titokzatos Test látbetatlan Fejéhez, és 
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a láthat6 Főhöz is. Azon igyekeznek, hogy az "örök élet magvának" birtokában, gya
rapitva magukban az isteni életet(a kegyelmi rendben) ennek megfelelóen is éljenek 

(cselekvéseik rendjében.)Nem akarnak életükkel rácáfolni hitükre, nem akarnak tanu
ságtétel he~ett botránkoztatni; nem eltakarni, meghamisitani, hanem megmutatni a
karják Krisztust - csak igy tölthetik be a só és a gyertya szerepét, amit Krisztus 
szán nekünk! Hiszen Ő mondotta: Nem aki mondja: Uram, Uram, hanem aki M9nnyei Atyám 
akaratát cselekszi, megy a Mennyek Országába. Isten ezeretetére kötelez a főparancs. 
A szaretet fóhatása, hogy egyesiti azok akaratát, akik szeretik egymást. Ha Istent 
szeretjük, akkor egyesitjük akaratunkat az Ő akaratával: alávetjük akkor is, ha em
beri természetünknek nehéz. Épp ezzel adjuk meg Istennek a dicsőséget. Erre tanit 
Krisztus Urunk, Őt akarjuk utánozni, követni, épp azért vállaljuk a szolidaritást 
Vale: mint tagok osztozni akarunk tudatosan a Fó sorsában, hiszen "ha Vele együtt 
szenvedünk, Vele együtt meg is dicsőülünk." (Róm.8,17). 

Rövidesen lejátszódik lelki szemeink előtt a Megváltás müvének drámájából az u
tolsó felvonás. Tudatositsuk magunk előtt annak lényeges mozzanatát, körülményeit. 
Az első Ádám, az emberi nem természetes képviselője fellázadt Isten ellen azáltal, 
hogy megtagadta a kötelező engedelmességet, nem adta IOOg Istennek a dicsőséget, s 
igy sulyosan megsértette Istent. Jézus Krisztus, a "második Ádám" az emberi nemnek 
természetfölötti rendben Feje, a kereszten önként megadta az Atyának a dicsőséget. 
Szent Pál tömören igy foglalja össze megváltói müvét, s ezt idézi a Nagyhét litur
giája: "l-iegalázta magát, engedelmes lett a haláláig, éspedig a haláláig a kereszten. 
E z é r t az Isten is igen felmagasztalta át ••• " Életének minden pillanatában oda
adóan teljesitette az Atya akaratát, teljesitette küldetését. Prédikált körüljárván 
és jót cselekedvén, meghirdette, majd a keresztfán felállitotta az Isten országát~ 
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lépésról-lépésre az Atya akarata vezérelte nyilegyenes utján: sem a Sátán kisérté
sei meg nem ingatták, sem a szadduceusok gyülölete el nem riasztotta, sem a fari
zeusok politikai várakozásai el nem téritették, sem tanítványainak majd értet 
lenséget, majd gyöngeséget elárulá magatartása meg nem akasztotta feladatának tel
jesi tésében o Mikor jóindulatuan figyelmeztetik Heródes gyilkos tervére, azt üzeni 
nekik: "Ime én ördögöket üzök és betegeket gyógyitok, ma és holnap és harmadnap 
bevégzem. Azonban még ma és holnap és a hátralévé napokban járnom kell ••• " (Ik.l3,32) 
Volt ugy, hogy kitért üldözői elél, de mikor tudta, hogy ütött órája, szeliden és 
nyugodtan átadta magát üldözőinek és leintette a megvédésében buzgolkodJ Pétert. 

Jézus tehát mindvégig az Atya akaratát teljesitette. Ez az az aranyfonál, amely 
végigvonul egész életén, s ami máris jelzi a tragikus kifejletet, az ütközést az e 
vonalat keresztezé sátáni és emberi akarattal. Tekintsük meg ezt a vonalat is. Jé
zus ellen a szadduceusok és farizeusok pártja fogott össze~ A szadduceusok a zsi
dó hatalom képviselói voltak, de gyakorlatilag hitetle::1ek, akik nem hittek a ter
mészetfölötti rendben, a lélek feltámadásában, s épp halott-támasztásaiért gyülöl
ték leginkább Jézust. Lázár feltámadására végképp feldühödtek és összefogtak az 
egyébként általuk gyülölt farizeusokkal. Ezek képviselték az ó hatalmi vonaluk
kal szemben a zsidóság szellemi eli t jét, vezetőrétegát. Teki::ltélyben állottak a 
nép előtt. Vallási tanitásuk kifogástalan volt, de életük rácáfolt erre, amint 
ezt Jézus keményen a szemükre is vetette. Természetes, hogy ezért is gyülölték 
Jézust, de a döntő mozzanat nem ez volt, hanem az, hogy mero'ben evilági, poli
tikai érdeklődés és várakozások jellemezték éket. Politikai M3ssiást vártak és a 
római iga al61 felszabaduló szabad Zsidóországról álmodoztak, nem tör5dvén azzal, 
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hogy Isten az Ö választott népének nem ezt a hivatást adta. Gyülölik Jézust, mert 
megtagadta politikai várakozásaikat, kijelentvén, hogy az Ő országa nem e világról 
való, s mert leleplezi kétszinüségüket. A Jézussal szemben való gyülöletben össze
fogó szadduceusok és farizeusok felhasználják eszközül Judást, aki t a pénzvágy 
szenvedélye révén ejt tórbe a Sátán. Majd kiadják Jézust [J. pogány római hatalom 
képviselőjének, Pilátusnak, akit nem igen érdekel az ügy, nem is rosszindulatu, de 
a mikor a császár barátsága forog kockán, elitéli Jézust. Saját tanitvényának an~
gí_assága, saját népe vezetóinek hatalomféltésból és hatalomvágyból táplálkozó el
vakult gyülölete és a pogányok szintén hatalomféltésból eredó gyöngesége egyesül
nek a sátáni akarattal. Ezt gyózi le Krisztus engedelmes istenemberi akarata a ke
reszten. 

A történelemben mindvégig fo!Yik, Isten rendeléséből, a küzdelem az Isten Orszá
ga és a Sátán Országa között. A mi dolgunk, mint a Titokzatos Krisztus tagjaié, 
hogy Krisztussal egyesülten vállaljuk az Isten akaratának teljesítését - a kereszt 
árán is. 

"A nagy Krisztus-keresztnek rádeső 
Részecskéjét, az éló Passiónak 
Most teljesülő rejtelmes darabját 
Vállalni szivvel: annyi a tiéd!" (Sik S.:Máglyafüst) 

Ha Krisztus Urunk nyomában .iárunk az Isten Országa és a Sátán Országa között 
folyó és sokszor saját lelkünkben is belenyuló harc mesgyéjén a Nagy Keresztutat: 
nekünk is meg kell küzdenünk a Sátán kisértéseivel - a kapzsiság, érzékiség és ha
talomvágy, kevélység fószenvedélyeinek vonalán. S ugyanakkor, mint Jézusnak is, 
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nekünk is kétfrontos küzdelmet kell vivnunk saját oldalunk és a szembenálló ol
dal felé ••• 

Rettentő sors ! Az egyik fél világ 
Felfalni készül a fél másikat: 
Testvéreid egyformán mind a ketten, 
És egyképp ellenük ke ll mondanod, 
Mert a Krisztust feszítik mind a ketten, 
Te mind a két pogánynak idegen!" (Sik:Máglyafüst) 

És vállalnunk kell megnemértést, az elhagyatottságot a legezükebb környezetünk 
részéról is, mint Jézusnak ••• 
Mind.ezeket a szempontokat figyelembevéve elmélkedjünk Krisztus Urunk keresztutjá
nak állomásain, az"éló Passióra" gondolva, mit mond nekem - itt és most - a Ti
!,Qkzatos ~us tagjának, egx-eg állomása. 
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Az elmélkedések beosztása lelkinapon: 

I. Veni Sancte. Bevezet6 elmél.lredés. 

II. l-4. stáci6, közöttük 5 perc szünet. MarLlion apát imája. 

III. 5-9.. " " 11 11 11 wyolai Szt.Ignác imája. 

IV. 10-14. " ll ll ll ll Felajánló im, Te Deum. 
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!.állomás: Jézust halálra itélik 

V.Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged! 
R.Mert szent Kereszted által megváltottad a világot! 

!.Jézus ott áll birái előtt ••• Tanitványai elhagyták ••• öntudatosan megvallja: 
Te mondád, hogy király vagyok! Pilátus kérkedő fenyegetésére nyugodtan válaszol: 
Semmi hatalmad nem volna fölöttem, ha onnan felülról nem adatott volna ••• S mivel 
Isten megengedte, elitélik ••• 

II .Nekem is meg kell vallanom, hogy keresztény vagyok, "krisztusi": Krisztushoz 
tartozóa Elsősorban életemmeL "Tanuim lesztek!" mondotta menybemenetelekor utolsó 
kivánságaként az Ur! Gondoljunk vissza a Perrin-napló megkapó karácsonyi elmélkedé
sére: "Ifi megtettük a boldogitó felfedezést - irja a börtönból kinti társainak, u
talva a karácsonyi örömre, - hogy az Atya szeret minket, de Krisztus azért jött, 
hogy az emberelalek világosságuk legyen, hogy mindnek legyen karácsonya. M:ind.en jó
akaratu embernek joga van hozzá .. S amit az Atya akar ••• a nagy feladat, ami a szá
zadok fölött lebeg, az egész világnak az egész emberiségnek üdvössége. Ezt sem az 
Atya, sem a Fiu egy percre sem vesztették el a szem:ük elől, s erre nézzünk mi is 
Velük mindenekelőtt. S ez ma könnyebb számunkra, mint valaha. Százával vannak kö
rülöttünk azok a jóakara tu emberek, akik még várják Krisztus kinyilatkoztatását ••• 
Mindezek az emberek várják a világosságot. S az Isten nem fog hozzájuk angyalokat 
küldeni, az Isten nem fog csodát tenni: általunk kell, hogy megismerjék Krisztust 
vagy sohasem fogják megismerni... Mi fogjuk nekik kinyilatkoztatni Krisztust éle-
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iünkkel és szavainkkal és nekik joguk van Inirólunk megítélni a kereszténységet!" 
Nagy felelősség rajtam ••• De nagy lehetőség is előttem ••• 

Arra is sor kerül, hogy szavaimmal is nyiltan meg kell vallanom; ha illetéke
sek, ha hivatalosan kérdezik, ez feltétlen kötelsségem. Ne lapitsak: ez gyakorlati 
hitetlenség. Ha. igazán hivő vagyok, büszke öntudattal, fölényes nyugalommal vallom 
magam Krisztushoz tartozónak. Részvétem azoké, akik nem látnak: akár mert termé
szettól vakok, szinvakok, akár mert természetfölötti világot nem látják: hitetle
nek. Nem felejtem, hogy a hit kegyelem dolga. Ők még nem kapták meg, amit én meg
kaptam~ "Hitemet sohasem szabad megtagad.nom, de megvallanom nem kell mindig" - ta
nul tam a középiskolában, s ezt mana}Ság nagyon gyakran hallom. Igazt 'nem mindig !' de 
ez nem jelentheti, hogy: nitt és most sohasem! "Jaj a botránkoztatónak! Mindez persze 
nem jelenti, hogy kell vagy szabad tüntetnem hitem fitogtatásával, tüntető megvallá
sával hitetlen környezetben. Véssem szivembe Szentatyánk szavát: "Ma nem hitvitázók
m van szükség, hanem tanuságtevékre!" 

Mind.ezt egybevéve: életem és szavaim nem lapi tás t 1m1tassanak:, nem az ~ ellen
tétek elkend.ózését, hanem határozott megvallását hitemnek, elveiiiDlek, de a személyi 
ellentéteknek szaretettel val6 áthidalását, enyhitését. Sajnos a gyakorlat ellenke
zőt mutat: elvi engedékenységet és személyi gyülölködést ••• Mily más ezzel szemben 
Szt. Ágoston eszménye: Mgy ellenfele a tévedésnek, bünnek, de a tévedót, a bünöst 
szeresd! - Ez gyakorlatilag is jól beválik, mert a másik fél is jobban megbecsüli a 
nyilt szinvallást, mint a lapitást - s ha szakmai unmkánk kifogástalan, sót minta
szerü, magatartásunk kollégiális, hi tünk megvallása miatt nem veszitjük el kenye
rünket, legföljebb vezető -, vagy jobb poziciónkat. De löilönben is: Mit használ, ha 
az egész világot megnyerjük, lelkünknek pedig kárát valljuk? Ezt most nem szóval, 
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hanem életünkkel kell mondanunk! 
Amikor belátom, hogy sohasem volt alkalmasabb az idő tanuság-tételre, mint a mai 

- a hitetlenség sötétjében a hit fényének és a gyülölet fagyában a szeretet male
gének messzire hat fénye-melege - megrémülek attól, hogy mennyi lehetőség van a bot
rár.Jmztatásra. É's jaj a botránkoztatólalaki Én ne hamisitsam meg, ne takarjam el, ne 
utáltassam meg Krisztust azzal, aki nélkülem tán megismerte ás megszerette volna, 
- amint keserü önváddal mondja magáról Mauriac egyik regényhős e. 

Ill.Gyakor l~ ti alkalmazás: 
H á z a s s á g b a n élek, vagy erre készülök: Tudatos i tottam-e, hogy mi t je

lent aranyszáju Szent János szava: "A család Egyház ld.csinyben. 11 Arról sokat halla
ni, hogy a szülók a Teremtő Isten munkatársai. De arról már kevesebbet, hogy a Meg
váltóé és a Megszentelóé is. A család kegyelemkiosztá közösség. Hitvestársammal e
gyütt épitjük a Titokzat~ Test alapsejtjét, testileg-lellcileg, természeti és ter
mészetfeletti sikon: A keresztény házassági szaretet célja, férj és feleség Isten
ben való egysége: egymást Istenben és Istent egymáson keresztül kell szeretniiDk. A 
házasság szentségi kegyelme által a hitvestársaknak Kegyelemhordoz6knak és kegyelem
közvetitóknek kell lenniök egymás számára és a gyerekek számára. Erre gondoljak, a
mikor vizsgálom é l e t e m b e n, azaz inkább házaséletünkben, hogyan teszek, te
szünk tanubizonyságot Krisztus mellett. 

A z e v a n g é l i u m i t a n á c s o k követését vállaltam, de ezerzetesi 
közösség nélkül élek a világban. Ezekre gondoljak: Isten iránti ezeretetból elsza-
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kadtam a világtól, hüséget esküdtem Istennek, meg nem osztott szivemból, élctemet 
tettem az áldozati oltárra. Szegénységet fogadtam, hogy elszakadjak az anyagtól, a 
leginkább lehuzó kolonctól. Szüzességet fogadtam, hogy osztatlan lélekkel csak Is
tent szeressem. Ó töltse be egész valómat. Benne találjam személyiségem Id.egészü
lését és beteljesedését és lelki atyaságban-anyaságban neki "szüljek" uj lelkeket. 
Engedelmességet fogadva meghoztam az akarat áldozatát, lemondtam szabadságornr61, 
hogy Isten rendelkezzék velem /elóljáróm utján/. Radikális Krisztus-követést fogad
tam és ezzel a legnyomatékosabb tanuságot vállaltam Krisztus mellett~ Ebben egykor 
a közös élet kerete volt hivatva segíteni. De néha a formától elfeledtük a lényeget. 
Most keret nélkül gyakorolva az evangéliumi tanács'okat valósithatom a lényeget: a 
gyakorlati Krisztus-követést és ezzel példát adhatok a tanuságtételre. Vajjon adok 
is? 

Végül h i v a t á s b e l i kötelességeimre, feladataimra, lehetőségeimre ~ 
dolok. 

Párperces c s e n d e s e l m é l k e d é s. 

IV. Im a t á r s a l g ás. 

XI.Pius pápa imája Krisztus Királyhoz. ("Uram Jézus Krisztus, vallom, hogy Te 
va.gs a világmindenség Ifi.rálya ••• ") Vagy: 

Szent Bernát: "Ujjongás Jézus Szentséges Nevére." ("Jézus édes emlékezet ••• ") 
Vagy Prohászka ottokár imája: "légy a mi viziónk, dicsóséges Krisztus ••• " 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk! 
Fs a tisztitótüzben szenvedó lelkeken. Amen. 
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II. állomás: Jézus vállára veszi a keresz_m 

Imádunk Téged Krisztus ••• Mert szent Kereszted~·· 
I. Az Ur Jézus öntudatosan megfogja, mgára veszi a keresztet, azt a keresztet, 

anely összeköté hid lett Ég és Föld, Isten és ember közt. E hidat meg kell járnia 
r:J.inden követőjének, testvérének. Épp ezzel kezdődik az Ő követése: "Aki utánam a
kar jönni, vegye fel keresztjét rninden nap és köves9en engem" ••• A töviskoronás Fő
nek nem lehet elpuhult tagja. (Szent Bernát). 

II. Vajjon fölveszem-e én is naponta? Elmélkedjem egy kevéssé a keresz~l, 
ez áldott fáról, üdvösséglink szent jeléről: Me!'_óleges ága az Ég felé mutat. Ez fi
gyelr:J.eztessen az Istenszeretet parancsára, az első fóparancsrao A felső ág, amely
re Üdvözitónk Fejét hajtotta arra figyelmeztessen, hogy naponta meg.adjac a dicsó
séget Istennek. Meghódolok-e neki? meghajtom előtte - legalább lélekben - térde
met naponta? Szánok-e idét az imádságra? /reggeli, esti ima, szentlilise, illetve 
szentséglátogatás, elmélkedés, rózsafüzér!/ Az alsó ág lefelé mutat: figyelmeztes
sen természetes, hivatásbeli és állapotbeli kötelességemre, lelkiismeretes és pon
tos munkára. Továbbá arra, hogy ellenemondva szenvedélyeimnek, az alsóbb, termé
szeti embert a természetfölötti eúlber uralma alá hajtsam: önmegtagadás, vezeklésül 
az állapotbeli nehézségek és adódó kellemetlenségeknek zokszó nélküli türése, böjt 
(a felmentéssel nem kell élnem!) ••• 
A vizszintes ágra szögelték Jézus Két kiterjesztett karját, amelyekkel szerelmea 
Szivére ölelte a világot. Ezekkel nyul át azon a határozott válaszvonalon, mesgyén, 
amelyet idében és térben vont meg: Vele vagy ellene! Szeliden éa türelmesen vonzó, 
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alázatosan szolgáló ezeretetével vonzza, hivja a jóakaratuakat, közömböseket: .Taj
jetek hozzám mindnyájan ••• És irgalmas megbocsájtó szaretetével várja vissza a té
koz16 fiukat, s igéri bocsánatát hetvenhétszer is, sót az utolsó pillanatban is a 
jobb latornak ••• E vízszintes ág figyelmeztessen naponta a felebaráti szaretet pa
rancsára. Egyik ága barátaim felé mutat, akik velec egyetemben szintén gyarló em
berek, s az Apostollal int:legyetek béketür6k, nyájasak, viseljétek el egymás ter
hét! A másik ág ellenfeleim felé mutat: "Szeressétek ellenségei teket: jót tegyetek 
azokkal, akik titeket gyülölnek és i~ozzatok üldözéitekért és rágalmazóitokért, 
hogy fiai legyetek Atyátoknak, ki IJennyekben vagyon, ki napját felkelti jókra és 
gonoszakra, s esót ad az igazaknak és a hamisaknak." Igazságának és ezeretetének 
napját is, kegyel.raének eséjét is ••• Ezért imádkozzam. Minden testvéremet Istenért 
és Istenben kell szeretnem: "Szeressétek egymást, amint én szerettelek ti teket ••• 
arról fogja mgismerni mindenki, nogy az én tanítványaim vagytok, ha ezeretettel 
vagytok egymáshoz ••• " 

III. Gyakorlati alkalr:lazás: 

H á z ass á g b a n ••• : Dicséség Istennek: Szentéllyé tehetem családi ott
honomat. Teszem is? Idét is szánok Istennek az idó Urának? Vagy csak pillanato
kat, id~morzsákat? ~családi ima gye~keimmel ••• Közös lelkiisceretvizsgá
lat hitvestársammal ••• Közös vasárnapi mise. Közös olvasás a Szentirásb61, lega
lább vasárnap. Hitem fejlesztésére naponta lelkiolvasmány. - Családi állapotbe-
li k:ötele:Jségeim (p.o. háziasszonyi LlUDkám) fáradsága.it, nehézségeit folyton hány
torgatom, vagy szivesen végzem? A szenvedést vezeklésül ajánlom fel? Szórakozásban, 
élvezetekben mártéktartók vagyunk? Sót idénkint önmagtagadók is? Hivatási munkámat 
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szakszerüen végzem? Tudom, hogy a keresztény ember sem nem "lazsál", sen nem "sza
botál", haner.1 Isten jelenlétében Istennek és testvéreinek dolgozik? Böjtölök? leg
alább gondolok arra, hogy asztaloD olyan oltár legyen, aQelytól időnként (pl. a 
böjtben) neo kelek fel a.ffilélkül, hogy egy kis áldozatot ne hoznék? Töröm magai!l, hogy 
ellenszenves rokonaimhoz (ap:Ss, anyós stb.) kedves legyek? Gyermekelllhez türeliJes 
vagyok? Hitvestársru:lhoz akkor is gyöngéd, ha a terw.észetes reakció más volna? Táp
lálak haragot családom rosszakaróival szemben? ImádkozoD értük és Iilinden ellensége
márt? ••• 

A z e v a n g é l ium i t a n ács ok követésében ••• : Dicsőség Istennek: 
Jelentős időt szénok-·e áldozat árán is Istennek, lelkemek? NapoD központja a ezent
ségi Jézussal való találkozás~ lehetőleg szentoisén, szentáldozáson, kivételes eset
ben csak szentáldozásban; nagyritkán - szaigálati akadályoztatás esetán - csak 
szentséglátogatásban? A szerint választom állásonat, hogy ezt a szilárd pontot biz
tosithassao? Elsőrendü szempontoo ez, ame~ért áldozatot is kell vállalnoo? Elmél
kedés alól neD mentem fel magam? Fohászok? Isten jelenlétében dolgozás? Rózsafüzér 
utközben? Példás cunkaeró vagyok? Passzióval vagy unottan dolgozom? Egész lélekkel? 
Jókedvüen is? Isten a jókedvü adakozót szereti! Vezeklés? Böjt? Én is felLlenten m
gan, anikor buzgó világiak ner.1 élnek felcentéssel? Napirendeoet betartoo? Gazdátlan 
félórák, tere-fere? Szeretet testvérein iránt: Icádkozom rendszeresen testvéreimért? 
elöljáróioért? Növendékeimért, lelkigyermekeioért? Betegekért, rabokért? Mutatok-e 
érdeklódést környezetem gondjai, bajai iránt? Baráti segitség vagy legalább is 
résztvevő eg-yüttérzés? Betegeket látogatok-e? És a munkában testvéri segítség? !I:Iád
kozon az ellenségeimért? Tompitoo személyes szaretettel az elvi ellentéteket? Irtom 
környezetemben a bosszu és a gyülölet szellemét? 
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Végül h i v a t á s b e l i kötelességeime, feladataimra, lehetóségeim'e gon
dolok. - Bárperces c s e n d e s e l D é l k e d é s. 

IV. I D a t á r s a l g ás. Az életté váltott keresztény elvek tesznek bennün
ket igazán keresztényekké, "krisztusiakká" - akkor a kereszt a dicsőség fája lesz a 
.I:Ji szár:nmkra is. Ily lélekkel imádkozzuk a "Vexilla regis" hirmuszt: 

"Fönnen lobog királyi jel 
Keresztfa titka ünnepel, 
Melyen az élet halni száll t 
S eegtörte holta a halált. 

Kegyetlen lándzsa verte át 
Gonosz vasával oldalát. 
S mly szennyet, vétket eltörölt, 
Belőle viz és vér önö l t. 

Az ősi jóslat i.tt betel t 
Mi t a hü Dávid énekel t: 
Az Ur - halljátok nemzetek! -
Kereszten tr6nol köztetek! 

Rajtad tündöklik drága fa 
Királyi vérnek bibora. 
Ó választott jeles faág, 
Ki szent Testét karoltad át! 

Világ bünének zálogát 
Boldog karjaid hordozák, 
Az ellenség gonosz fejét 
Megváltónk rajtad zuzta szét. 

Üdvözlégy kereszt, szent renény 
A Szenvedés ez ünnepén. 
Kérünk kegyelDet adj nekünk, 
Add vétkünkért vezeklenünk. 

Szenthárocság dicsérjenek 
Üdvösség kutja, mindenek! 
legyen gyózel.lilÜnk, add .cJ.eg ezt 
A diadaleas szent Kereszt. Aoen. 

Könyörülj rajtunk. • • És a tiszti t6tüzben ••• 
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III. állomás: Jézus először esik el a kereszt alatt 

~durli{ Téged Krisztus .• vMert szent Kereszted ••• 
I~ A gyönge, finom vállak neo birják el a nehéz, durva összeácsolt gerendákat, 

a sulyos keresztet ••• A lélek kész, de a test erőtlen, mondotta ••• 

II. Nálunk megforditva szakott lenni. A lélek erőtlen, még nem erősödött :eeg az 
isteni életben. Meg nen gyürte le eléggé, nem hajtotta a szolgaságba alsóbb énjét. 
És az önző, kapni akaró természeti embert nem alakitotta át még természetfölöttivé, 
krisztusi emberré, önzetlenül szeretővé, adni aka:róvá •• Szent Pál is érezte a ket
tősség kinját, de megsanyargatta és szolgaságba vetette als6bb énjét, mert hallotta 
a biztatást: Elég neked az én kegyelmem ••• ~ ceg volt győződve arról, hogy mind.ent 
megtehet abban, Aki oegerósiti őt! Istenben bizott, nem saját magában: alázatos volt. 

Ez az állomás az alázat próbája. Mi is elesünk, ha önmagunkra nézünk, ha elbizzuk 
magunkat. Tulságosan fennen hordjuk a fejünket és igy nem vesszük észre a lábunk e
lőtt heverő követ és megbotiunk benne. (H.Ghéon). A keresztény alázat: hivő önisce
ret. Szent Terézia még tovább megy: alázat: igazság. Reálisan látjuk magunkat. És azt, 
hogy minden értékünk Istentól van. Hogy cindenestül Tőle függünk: "Ecce ancilla Do
mni ••• " (loe az Ur szolgáló leánya) Az Ő segitsége nélkül neo magyünk semmire. De ke
gyelnével .t:rl.ndenre! Csak fenntartás nélkül hajoljunk meg és mondjuk ki a nagy "Fiat"
ot. legyen :t:!eg a Te akaratod! Elesteo, 101ert csak önmagamban biz tam, tlOSt felkelek, 
mert csak Benned bizom! S ha kimondtam: legyen oeg a Te akaratod!, bizhatom is. Hal
lom: Bizzál fiam... bizzál lányoo, É.1 legyőztem a világot!- De nem elég csak megin
dulni az alázat utján. Haladni kell az alázat lépcsójén fölfelé. Az még csak első 
fok, hogy tisztán látom és beisoorem hibáimt, a lelkiéletben halad6knak: szivesen el 
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kell türniök, hogy mások is lássák, sót ki is oondják hibáikat, s e ezerint is bán
janak velük. Az. már a tökéletesség fokára jellemző, ha kivánják ezt .... 

Az alázatnak van egy gyönyörü virága: az alázatos lélek, szivesen szolgál és ~
gedel.meskedik. ft Jézus is engedelmeskedett szüleinek, és azt oondta: szolgálni jöttem 
nec. kiszolgáltatni. És engedel.meskedik az Atyának. Hintakép.ink, a Szüzanya, az alá
zatosság örök igéi után - "Ecce ancilla Domini" - szeretó szivéból hozzáfüzte az en
gedelmesség halhatatlanná lett jelszavát: "Fiat oihi secunduo Verbum tuum: legyen ne
kem a Te Igód szerint ! " 

Engedelmeskedem Krisztusnak, Helytartójának, a látható Főnek. S akiket maga helyett 
rendelt: Aki titeket hallgat, engem hallgat. Egyházi elóljár6iiilDS.k. IUspökömnek. I.el
kiis~reti téren lelkiatyámnak. S egvre jobban hallgatok a lelkemben szó16 Szentlé
lek Uristen szavára. El..r.lélkedve olvasom a Szentirást, az Ó szavát figyelem, Dit mond 
nekeo. Figyelelili:lel vagyok a Szenthagyományra, az Egyház ősi tani tására. Ma. ez prak
tikusan azt jelenti: Szomjas lélekkel olvasao a pápai enciklikákat, amelyek az ősi 
hagyocányos tant - egyházatyák, egyháztanitók, zsinatok, előző pápák tanitásában -
és korszeru értelc.ezését, kifejtés ét, alkalmazását is hozzák. Számo.J:II'a mindig B6m 
szava a legfőbb tekintélyü megnyilatkozás! Ez sajnos "az Alpokon innen" a jozefi
nizDUS hatására c.inálunk nec. cindig volt igy ••• 

III. GYakorlati alkalmazás: 

H á z a s s á g b a n ••• : "Asszonyok engedel.meskedjetek férjei teknek, cint Krisz
tusnak" - int Szent Pál. Ha. asszony vagyok, próbál tB.Cl ezt szószerint venni Da is. 
Ha férj vagyok, gondolt~ felezólitásnak koc.oly eléfeltételére és sulyos felelős-
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ség,re, a.oely reá.o hárul? Én is mindig a Mennyei Atya akaratát tartoD szeDeD e
lőtt, mi.nt Krisztus Urunk? Érzen annak a felelósségnek sulyát: családonban Krisz
tusként parancsolok? Gondolunk arra életiink cinden percében és vonatkozásában, hogy 
neo hagyjuk ki Isten aimratát, sót ez az egyedüli zsinórné:-tékü*? Ő az Ur! Minde
nütt és IJi.ndig: konyhán és dolgozószobában, hálószobában és ebédlóben ... e S, ha ezt 
realizáltan caganban, fogok tudni p:~.rancsolni a gyerekszebában is. Neki nevelek, 
vagy magamnak? 

A z e v a n g é l i u n i t a n á c s o k követésében •• r: Tudatositottll.D-e ca
ganban, hogy az alázat az erények alapja? IgyakszeD-e az alázat utján fölfelé? Szi
vesen eltürö:c-e, ha I:Jások felhánytorgatják hibáimat és e szarint bánnak veleo? Tu
don-e kivánni is ezt? Sok törekvés van-e Dég ben..."leii!. önző, egyéni akaraton érvénye
sitésére - aniról leDandtai:J., amikor az áldozati oltárra tettem akaratomat? Isten 
helyettesét látom elóljáróimban? Most, Dikor a szarzetesi közösség kerete elcaradt 
és a rendszeres pu-ancsolás - csináltam magamnak olyan keretet, belső várat, hogy a 
szellen tovább éljen bennem? ElDélkede:c-e rendszeresebben az eddiginél, hogy most 
IJaga.IJ, közvetlenül lássaD Jézus példáját és jobban ooghalljam a Szentlélek szavát 
lelkeDben? G.yakorloo az engedeleességet az állapotbeli kötelességeiD vonalán? Zu
golódás? Készséges engedelmesség? Mintaszerü hivatásbeli , állásbeli cnmlm? Hatá
rozottan elutasi toD a "lazsálás", "szabotálás 11 kisértései t, szelleoét? 

Végül h i v a t á s b e l i kötelességeiore, feladataiora, lehetőségeimre 
gondolok. - Párperces c s e n d e s e l D é l k e d é s. 
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IV. !J::Jád.ság: az alázatos bizalou imája. 

A oélységból kiáltok Uram Hozzád! 
Mi.ndenhat6, halld oog szavao! 
Legyen füled figyeleezéasel 
Könyörgésen szavára én Uram! 

Ha felrovod a vétkeket, Uram, 
Ki áll ueg akkor előtted, Uram? 
Ác a bocsánat Tenálad vagyon, 
Törvényedért Benned bizakodou. 

Bizon az Urban, bizik én szivem: 
Igéjében igen reménykedelJ 
Jobban eped lelkeo az Ur után, 
Mint éji őr a virradat.után, 
~tint éji őr a virradat után. 

Bizzál az Urban, Izrael, 
Mart Nála van a kegyelem 
S a váltság nála bőségében lakik, 
És 6 oegváltja Izraelt 
És megbocsátja minden büneit. 

(129.zsoltár: Sik s. ford.) 
Könyörülj rajtunk, Uram... És a tisztit6tüzben szenvedó lelkeken ••• 
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IV. állomás: Jézus édesanyjával találkozi~ 

Imádunk Téged Krisztus. • • Mert szent Keresztedde l. G • 

I. Két tekintet mélyed egymásba ••• Az egyik azt mondja: .Anyám! f.fennyei Atyám a
karatát teljesitem! A másik azt feleli: Fiam! most is mint mindig azt mondom: Ime 
az Urnak szolgáló leánya, legyen nekem a Te Igéd szerint! ••• A megtartó, erősitő, 
biztató, bátoritó - természetfölötti szaretet állomása ez. Ide járjanak elmélkedni, 
tanulni anyák és hitvesek, szülók és nevelők, vezetők és előljárók, nehogy illethes·
se őket Szent Ágoston vádja: Ha rosszul szerettél, akkor gyülöltél. Ba rosszul: ön
zón, magadnak visszatartva, nagyonis emberi, természeti gondolkodással szerettél, ak
kor gyü.löltél. Mert, akkor nem tudtál Isten dolgával, hanem csakis ember dolgával 
gondolni, amint Jézus szemére hányta Péternek, amikor a Sátán eszközévé válván - ki
sértésnek engedvén - lebeszélte őt a szenvedésről, küldetésének kereszt árán is való 
vállalásáról. (Mt.l6,23) Ezt igazitja most helyre Szüzanya, akinek pedig legtöbb o
ka lett volna lebeszélni Gyermekét, ha emberi, természetes m:Sdon gondolkodik~ 

II. Már a pogány világ is mutat példát a nem visszatartó, hősiességre nevelő sze
retetre, a spártai anya példáját. Hadbainduló fia pajzsára mutatott: vagy ezzel vagy 
ezen! De igazi területe ennek a lelkületnek a keresztény agapé, a természetfölötti 
szeretet. Ez az Ujszövetség nagy ajándéka. Szent Blanka azt mondta fiának: Inkább 
holtan lássalak, mint halálos bün állapotában! Az ősegyházban a vértanuk kihallga
tása, vallatása, kinhalála nyomán nem pánik,. nem visszahuzódás következett be, ha
nem a kihulló vér uj, meg uj hit magva lett ••• Az ujkori naturalista-nacionalista 
rontás, fertőzet - Ininálunk a jozefinizmus átkos öröksége - megpróbálkozott a ke
resztmentes kereszténységgel: lebeszélni a keresztról, kikapcsalni esetleg átmene-
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tileg ••• Lesrófolni a mértéket, gyakorlatils g a tökéletességre törekvés kötele
zettséget "átlőcsöl te a papokra, szerzetesekre". (P.Hunya) A kitünó, francia asz
kétikus iró, P.Plus "megrostált kereszténységnek" nevezi ezt: "Evangéliummal füsze
rezett becsületes sztocizmus, amely a kortársaknak nem nagyon mogorva és a hithir
detőknek nem nagyon kényelmetlen ••• ~ jaj a tulzóknak ••• !" 

Sokszor a szülók a természeti szeretet elfogul tsága következtében, vagy néha 
szerzetes előljárók megcsontosodott helytelen hagyományok, vagy elóitéletek követ
keztében lebeszélnek a hősiességről, magasabb lelki igényekról, áldozatvállalásról 
- s vannak, akik tévesen erre alkalmazzák az elvet, hogy többet ér az engedelmesség, 
mint az áldozat, és legfőbb kincs a béke. Ebbe a természeti gondolkodásba csap bele 
kijózanit6lag az Ur Jézus félreérthetetlen szava követőihez: "Nem békét jöttem hoz
ni, hanem szakadást ••• Jtéghasonlik az atya a fiu ellen, a fiu atyja ellen, az anya 
a lány ellen és a leány az anyja ellen." Bár a végső cél, hogy "egyek legyenek", 
de az ut odáig lehet átmeneti szakadás. Ha a gyermek rátalált Krisztusra, ha vilá
gosan hallja a Szentlélek feljebb és beljebb hivó szavát, akkor nem ó hagyja el a 
megtalált szilárd utat, partot, hanem erősen megvetve lábát, szinte görcsösen ra
gaszkodik Krisztusához, odaiwádkozza, visszaimádkozza és példájával is igyekszik 
vonzani a Krisztushoz még teljesen meg nem tért testvért, szülót. 

Nem csak visszatartani nem szabad, hanem erószakosan irányitani sem. Az. Ur Jé
zus figyelmeztet: E világ nagyjai "hatalmat gyakorolnak" és "nem igy lészen ti
köztetek: hanem aki első akar lenni köztetek, az lesz a ti szolgátok: miként az 
Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgá.ljanak, hanem, hogy ó szolgáljon."(tit20,28) 
Sok lakóhely van Mennyei Atyánk házában. Ne szabjuk meg neveltjeink haladásának, 
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szárnyalásának fokát, csak irányát: Krisztus. Legyetek tökéletesek! ÉB járjunk e
lőttük példánkkal. Hivagassuk őket, mint a sas a fióká.it. ÉB örüljünk, ha tul
szá.rey'alják elképzeléseinket. "Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te Nevednek adj 
dicsőséget!" (Zsolt.ll3,1). 

III. Gyakorlati alkalmazás: 

H á z a s s á g b a n ••• : Védekezem-e tudatosan a helytelen, az u.n. 11lllajomsze
retet" veszél,Ye ellen? Több gondom van gyermekem szellemi fejl6désére, mint a tes
tire? Egyforma gond forditandó ugyan rá, de ösztönszerüleg több irányul az utóbbi
ra, azt kell tudatosan kiegyenliteni. Ugyanigy: Még több gondot forditok a lelki
kegyelmi fejlesztésre, mint a szellemire? Formálom benne a Krisztus-képet? Igyek
szem gyermekeimben nagy közösségi, szolidáris, szociális érzéket nevelni? Először 
testvéreik, szülőik irányában. Azután mások felé: szomszédok, iskolatársak, szegé
nyek. Magamat állitom oda eszményül vagy Krisztust? Ha nagyobbak, együtthaladunk a 
közös eszmény felé? Én is vallom: "legyen minden magyar utód különb ember, mint 
apja volt?"Készülök arra, hogy gyermekem pályaválasztása, majd családalapitása so
rán ne az én akaratomat keressem, hanem Isten akaratát, gyermekem javát? Inkább e
lére irányitani, mint elkésve erőszakolni! 

A z e v a n g é l ium i t a n ács ok követésében ••• : 
Tudok Krisztus szelleméhez vezetni? Szolgálva? Egyetlen vágy él bennem: Ieriaztus
hoz vezetni neveltjeimet, a rámbizottakat? Eléggé vizsgálom magam, hogy nem csu
szik-e bele intézkedéseimbe az én szempontjaimb61: nagyonis természeti, s nem a 
Krisztusi szempontból? Nagyon is rokonszenv, ellenszenv? Egyéni izlés, egyéni el
képzelések? Jelszavam mindig: excelsior, fölfelé? ÉB mondhatom:utánam! vagy csak~ 
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eléíre? Nem avatkozom be a rámbizottak lelki ügyeibe? Vagy munkájuk módszerébe? A ne
velő megmutatja az eszményt, eegiti a kezdő lendületet, de boldog lehet, ha nevelt
je tovább halad, felülrm1lja elképzelését. A sas se pányváz za ki sasfiókái t! legyek 
minél nagylelktib b! S több ezeretet! Atyákat, anyákat és nem pedagógusokat! Tisztelem 
alárendeltjeimben Isten teremtő gondolatát? Az Igazságot? Igazságos vagyok? Erős va
gyok a legnagyobb kisértésse!, a hatalom kisértésével szemben? Keresem a hatalmat? 
Tulségosan ragaszkodom hozzá? Résen vagyok a hamis engedelmesség kisértésével szem
ben, amikor ui. nagyonis természeti, emberi szempontból helytelenül akarnak megóvni 
az apostoli élet áldozataitól? Megteszek-e mindent függetlenségem megóvására csalá
dommal szemben; külön lakom-e? Vagy ha elkerülhetetlen az együttlakás, negórzöm-e 
függetlenségemet fogadalmaim vonalán? 

Végül h i v a t á s b e l i lehetőségeimre gondolok. - Rövid e l m é l k e d é 

IV. Im a t á r s a l g ás: 
Uram Jézus, megtestesült Ige, hiszem,hogy Isten vagy: "igaz Isten az igaz Isten

tól". Nem látom istenségedet, de hiszem, mert Atyád mondotta: "Ez az én ezeretet Fi
am". És mivel hiszem, egészen rendelkezésedre akarom bocsátani magamat, testemet, 
lelkemet, itéletemet, akaratomat, szivemet, érzelmeimet, képzeletemet, mi.nden er6-
met. Azt akarom, hogy megvalósuljon bennem Zsoltárosed szava: "Lába alá vetettél 
mind.eneket". Azt akarom, hogy te légy a fejem, evangéliumod legyen világosságom, a
karatod vezérem. Gondolataim a te gondolataid legyenek, hiszen te vagy a tévedhe
tetlen igazság! Minden cselekedeten tebenned valósuljon, hiszen te vagy az egyetlen 
ut, mely az Atyához vezet! Nem keresem örömemet akaratodon kivül, hiszen te vagy az 
élet foiTása! Végy e~szen birtokodba, Szentlelked által, Atyád dicsőségére! Amen. 

(M a r m i o n apát imája) 
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V. állomás: Cyrenei Simon segit vinni a keresztet 

Imádunk Téged Krisztus ••• Mert Szent Kereszted ••• 
I. Fáradtan tér haza munkájából Cyrenei Si"mon, hogy éhségét csiliapitsa és meg

pihenjen. lVIost pedig arra kérik, hogy egy elitéltnek segitsen. Felháborodottan 
tiltakozik: semmi köze hozzá. Vigye akinek kötelessége. Akkor a katonák kénysze
ri tik, nem akarják, hogy Jézus végleg összeessen az uton. Simon zugolódva enged. 
De a hagyomány szerint ránéz Jézusra és ettől kezdve könnyü lélekkel viszi terhét ••• 

II. A naturalizmus mellett a másik nagy rontás a kereszténységen az ujkorban a 
renaissanceval fellépó és a liberalizmusban tetőzódő individualizmus. Szabadjára en
gedett féktelen önzése a természetnek. Vajjon őrzője vagyok-e öcsémnek? - kérdi Kain
nal. Kivész a közösségi érzés. A Krisztusban való testvériség, az egy testhez tarto
zás tudata. Az egymásért való felelősségérzet. Oda jutottunk, hogy nem tartottuk il
lendőnek más magán~letébe avatkozni. Krisztus ugyan meghagyta, hogy elmenvén tanit
sunk minden nemzetet ••• és tanui legyünk a föld határáig. Mégis 1900 évvel a Heg
váltó kereszthalála után csak a világ egyhatoda tartozik egyházához, kétharnada. pe
dig nem is ismeri tanitását. A nagy c:i.sszi6sparancsot staniolpapir és bélyeggyüj
téssel, négergyermek-perselyfillérekkel gondoltuk teljesithetni ••• Mert az Egyház 
dolga a papok és ezerzetesek (az "egyháziak") gondja lett. Ekkor jött a nagy XI. 
Pius pápa totális mozgósitása és a lelkek harcába toborozta a világi hiveket is, 
azokat, akik a Titokzatos Test valódi eleven tagjai ••• Ezt a hivást ujra meg uj-
ra megismételte Szentséges Atyánk XII.Pius pápa is. 

Akinek fülei vannak a hallásra, hallja meg. Isten nem alkalmaz kényszert, Krisz
tus is szeliden hivott, az Egyház sem gyakorol kényszert. De a Szentséges Atyán ke-
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resztül hiv minden jóakaratu hivót, akin a keresztség szent jegye ragyog, s igy 
részese Krisztus papságának is és aki t a bérmálás kegyelme felkent a harcra: é
rezzen és vállaljon Vele szolidaritást és segitsen! Szivesen és önként! Nézzen a 
szenvedó Megvál tóra, Akit mlliók nem ismemek ••• "Mi. ketten együtt jó munk:át vé
gezhetnénk- susogja Jézus és azokra szegényekre mutat -Nélküled azok közül sokan 
elkárhoznának:. Akarsz nekem segiteni? Igen Uram száLlita rám: - igérem." (P.Plus if
jumnnkáe-elmélkedéséból) Én már nem tudnám mondani a kái.ni kifogást ... Érzem és vál
lalom a felelósséget öcsécért, hugomért! Megértettem Godin ab W példája 1\Y'Omán, hogy 
nem csak az a gyilkos, aki a szakadék felé robogó soffór autóját nem figyeliJezteti, 
hanem, aki a kárhozatha rohanó testvérét nem rántja vissza! Hogy van lelki életmen
tés és elsősegélynyujtás is! Az irgalmasságnak lelki cselekedetei! Tudom, Subard bi
boros szavából, hogy a kovász csak a lisztben fejtheti ki hatását, nem flirészporban: 
tehát alkalmassá kell tenni a talajt az Evangélium befogadására. El kell végezni az 
alapveté szociális feladatokat, ruegszüntetni a lélekölő testi nyomort! S azoknak, a
kik fogékonyak: életükkel megmutatni Krisztust! Erről már elmélkedtünk. De tovább
menóen: belevinni a közéletbe, hivatási munkába Krisztus szellemét. A Szentat,ya mond
ta a feltalálóknak: Minden találmány egy-egy ujabb tartocány, amelyet hozzácsatoltok 
Krisztus királyságához. És biztositani az Egyház müködési lehetóségét. A papsággal 
karöltve dolgozni a lelkek r.1egmentésén! A papságtól átvállalni minden rmmkakört, a
Llelyhez nem kell a papi,szentségi hatalom! Az aratás sok, a munkás kevéso És sok-sok 
ica a. lelkekért ••• a kiizdókért! Igen Uram, számita rám!! 

III. Gyakorlati alkalmazás: 

H á z a s s á g b a n ••• : Sokat gondolok arra, hogy a házasság szentségében annyi
ra eggyé váltunk hitvestársamoal, egymáson keresztül annyira Krisztushoz kapcsolód-
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tunk, hogy egycás nélkül nehezen üdvözülhetünk. Hogy e~ lelkéért legalább 
annyira felelünk, oint testéért. És közösen gyermekeinkért. Gondoltao arra ele
get, hogy gyereekeinket a családi szentélyünk fényénél és családi tüzhelyünk me
legénél a hit fényével és a szaretet rnslegével is annyira át kell világitanunk 
és melegitenünk, hogy egész életünkre jusson kint a hidegben, sötétben is? Hogy 
IilagUkkal vigyék leendő családjukba? Az én házam, az én váram, oondták a régiek. 
Ezt mi csak annyira érvényesithetjük, hogy védekezzünk a káros behatások ellen. 
De szaretetben nyitvaállunk a közösség számára. És együtt dolgozunk más családok
kal. Felelősséget érzek a lelkekért a onaládi küszöbön tul is? Nagy családunk az 
egyházközség! Az igazi családi szentélyem a plébániatemplmaom. És legsajátabb hó
ditási területem: hivatásom köre,. Csatoltan már én is egy kis tartocá.nyt Krisztus 
királyságához? Legalább egy kis talpalatti földet? Izes só vagyok, vagy ízetlen, 
eltaposásra méltó? 

A z e v a n g é l i u u i t a n ács ok követésében ••• : 
Gondoltao eleget arra, hogy a szerzetesség épp azért az Egyház ereje, mert a ke
gyeloi szentsége nellett az evangéliuci tanácsok gyakorlása lehetévé teszi a csele
kedetekben valósuló életszentséget is? ••• Hogy ne legyen kettősség, hanem a kegye
lem, a tf:'.Il és az élet egysége. Izes só, ragyogó gyertya! Gondoltao arra, hogy a 
keretnélküli szarzetesi élet épp arra jó, hogy a világ fiait és leányait segítsük 
a só és a gyertya szerepében? Hogy a szarzetesi diaspora legégetőbb parancsa: a 
mintaszerü, példás tanubizonyságtétel! Tudom-e, hogy Szentséges Atyánk az összes, 
Qég a legsze~élódóbb rendek számára is ho~oktérbe állitotta az apostoli felelős
séget, hivatást? Vagy sok imával, vagy ioával és munkával dolgozni a lelkekért. 
Mit teszek kallódó testvéreimért? A veszélyben forgókért? Gyermekeinkért? 
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Végül h i v a t á s b e l i kötelességeimre, felad.ataimra, lehetőségeimre 
gondolok. - Párperces c s e n d e s e l m é l k e d é s. 

IV8 I~ a t á r s a l g ás. 
XII.Pius pápa imája világi apostolok számára: "Uram, Jézus, Te abban a megtisztel

tetésben részesitettél bennünket ••• " Vagy: 
P.Plus elmélkedése~ "Nem szeretik Jézust! Nem szeretik Jézust! mondogatta 

Assisi Szt.Farenc. Valóban, vajon ilyen lenne a világ sorsa, ha az emberek sze
retn~k Jézust? Vajon lehetne akkor annyi bün, annyi gonoszság? Uralkodhatnék 
az igazságtalanság ugy, mint ma? Napjainkban a fiatalság alig ismeri az Evangé
liumot. Félreismeri Jézus tanitását! Ki ismeri Krisztust? Ki ragaszkodik egyhá
zához? Ki tiszteli szent Keresztjót? Ki táplálkozik szent Testével? Ki szt.vé
rével? Ami Urunknak nem volt szüksége támogatásra, hogy a világot megváltsa 
és azt mogtéritse. Mégis Krisztus leereszkedik hozzánk és kéri mindazoknak a 
közremüködését, akik készek segiteni. "Fiam, akarsz segiteni nekem?" - mondja 
most nekem és gyakran beszélt már ily hozzám. "Akarsz velem együttmüködni a 
világ megtéritésében? Mi ketton együtt jó munkát vógezhetnénk! Nélküled többen 
el ~ognak veszni és sokan nem tudják majd megszerezni a szükséges életszentsé
get. Pedig mindezt a közvetlen közeledben, mühelyedben, munkatársaid között 
fog végbemenni. Nézz szét! Akarsz nekem segiteni?" -Igen Uram! Számita rám!" 
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VI. állomás: Veronika kendőjét nyujtja Jézusnak 

Imádunk Téged Krisztus ••• Mert Szent Kereszted ••• 
I. A déli tájon, ha pár napig nei:J. esett az eső, egy karaván, egy felvonulás 

nagy homok- és porfelhőt kavar fel. Igy volt akkor is. Jézus szentséges Arcát ki
verte a veriték és a vér is gyöngyözött a töviskorona vájta sebekből: erre rakó
dott rá az ut pora és eléktelenítette a Szent Arcot. "Ivlindenki látta ezt - olva
som egy elmélkedésben - de csak Veronika szive mozdult meg. ő nem fontolgatott mire 
jó, hisz pár perc r:ru.lva ujra ellepi az izzadság és ujra rárak6dik a por; nem aggó
dott azért, vajon mit fognak mondani az emberek, hogy egy elitélttel vállalt szo
lidaritást; nem félt attól, hogy a menetet kisérő katonák lándzsájuk nyelével ta
szigatják majd; ó csak szeretó női szivére hallgatott - és megtette azt a kis fi
gyelmes szeretetszolgálatot, hogy letörölje Jézus Arcát, vagy talán csak a kendó
jét nyujtsa az Urnak, hogy letörölhesse ••• 11 Nemcsak teljes erejéMl és elméjébő!, 
de teljesszivéból szerette Jézust ••• 

II. Én is merjek a szivemre hallgatni, ha Krisztusr61 vagy a Titokzatos Krisz
tusról, illetve egyik Tagjáról van szó. Istent egész szivemból, teljes lelkemből, 
minden erőmból akarom szeretni - ne féljek tehát szivemre hallgatni. Ne mindig 
csak az észre~ Nagyatyáink, atyáink az ész büvöltjei voltak, mi a gép igézetében 
élünk - mégis. tudjunk a szivünkre hallgatni akkor is, ha Krisztusr61, vagy egy 
tagjáról Van S!ZÓ e Mert akkor ugyis tudunk, ha földi szeretteinkről és ha magunk
ról van szó ••• 

A lelkiirók egyhangu. tanitása: csak kezdőfoka a lekiéletnek, ha a kárhozat 
félelmében kerüljük a bünt, s Istent azért szolgáljuk, mert Tőle jót remélünk. 
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Ez még a szolgai szaretet állapota • Itt még Istent önmagunkért szeretjük. A hala
dók fokára jutást épp az jelenti, ha Istent megismerve most már önmagáért ezeretjük 
és szaretetból követjük Krisztust. Nagy Szent Albert ehhez kapcsolódóan állapítja 
meg a tökéletesség három fokát: l. Isten iránti szaretetból megvetni a rosszat. 2. 
Istenért cselekedni a jót, akinek az ember örömet akar szerezni. 3. Csak a Kedvest 
szeretni ••• "Legyetek tökéletesek ••• " 

Örömet akarok szerezni Istennek. Örömet szerezni Krisztusnak. Azt, hogy szivvel
lélekkel szeretem Istent, Akit nem látok, azzal mutatom ki, ha ugy szeretem testvé
reimet is, akiket látok. Először azokat, akik a testi és lelki családomban legköze
lebb állnak hozzác. Hibáik, gyarlóságaik, esetleges nagy büneik ellenére; bünüket, 
hibáikat helytelenitem,(ez logikai itélet, szabad) de 5ket nem itélhetem meg (er
kölcsi itélet), ez Isten dolga. Annál jobban imádkozom értük. Szeratetem gyakorlá
sának további köre: a tágabb testi és lelki család. Egyházközség, apostoli munkában 
testvéreim - atyafiság, földieim. Mindezek közül, akik a testileg-lelkileg rászoru
lóbbak:, ínségesek, betegek, nyomorg6k. Ezekben tudjam Krisztust látni - mint Szt. 
Erzsébet a bélpoklosban - s épp oly gyöngéden, szivból szeretni. Nem pedig csak "mö
götte'' látni Krisztust, odavetni az alamizsnát, rongyaimat ••• 

Ne legyek hideg, rideg azért, mert férfi vagyok. Életem akkor lesz meleg, szép 
értékes, ha szeretem Istent,eszményeimet, hivatásomat, testvéreimet. Szivvel is. 
Mi.nt nő, óvatosan hallgassak sziverare a természeti szaretet vonalán, de nyugodtan 
a természetfölöttin. Szúntelen égjen bennünk a szeretet lángja, a@Sly a Szentlélek
kel ársdtszivünkbe. (Róm.5,5) "Ez a láng maga az Élet. Másra nem lehet szükséged, ami 
más még van egyéb, Nélküle mind nem ér senunit, Mind elolvad, mind elomlik, mind csak 
tünó semmiség!" (Sz t .Bernát: Amor Sanctus) 
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III. Gyakorlati alkalmazás: 

H á z a s s á g b a n ••• : Gondolunk arra, hogy családi életünk egén is ott ra
gyogjon a szent cél: a keresztény tökéletesség, "Istennel a szeretet által egyesül
ni"? Sokan tévedésbe esnek s azt hiszik erre csak a világot elr..agyó ezerzetesek ké
pesek. Aranyszáju Szt. János figyelmeztet: Minden ember legszentebb céljához vezető 
ut: Isten akaratát a szeretet által beteljesíteni. Erre pedig keresztény életünk 
mindkét formájában a lehetőség megvan. Az esketés ezertartása különösen a férjet 
figyelmezteti a szeretetre, az asszonynak ezt nem tartja szükségesnek a lelkére köt
ni. A férfi természeténél fogva nem a sziv embere. A keresztény férj és apa előtt az 
Atya és Krisztus szeretete ragyog. "A teremtés munk:ájában résztvéve a mennyei Atya 
tükörképe a családban." S a Gondviselőé is. "Az apa önmagát ajándékozó szüntelen jó
ságán, éber és nagylelkü gondoskodásán, gyöngédséggel párosul t erején, türelmes ne
velő tevékenységén tanulják meg a gyermekek az Istent, mint Atyát szeretni." És a 
jó Pásztoré: Az apa a családban az, ami a p.ispök egyházmegyéjében, m.ondja Szt. Ágos
ton, arra küldve és kegyelemmel felruházva, hogy a család pásztora legyen ••• Erre 
törekszem? Ez az eszmény hevi t? Akkor családomé lesz a boldog felismerés: "lássátok 
minó szeratetet tanusitott az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk és azok is va
gyunk!" 

Az e v a n g é l ium i t a n ácsok követésében ••• : Öregek, szegények, 
betegek felé veronikás lélekkel közelitek, mint Sz.Erzsébet? Vagy csak gépiesen le
rovok egy kötelességszerü irgalmassági cselekedetet, s a feje fölött elnézve vélem 
Krisztust látni? Vagy sziv szól a szivhez? és Krisztushoz? Igyekszem a rámbizottak
ra az atyai és anyai szaretet melegét sugározni? Testvérre, barátra a testvéri sze
retet ~elegét? Ugyanakkor tudatosan vállalom az igért lemondást a megengedett viga-
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azokról, örömökrc51 is? Ha adódnak, elmerülök bennük? Ha elesem t6lük, zugolódok? 
Gondolok másnemiivel lelki kiegészülésre, holott errc51 végleg lemondtam? Résen állok-e 
a tudat alatt jelentkezeS törekvésekkel szemben? Nem koldulak maleget idegen családi 
tüzhe~él? Elég elc5vigyázatosság a részvétben másnemüekkel sz~mben? Elég érdeklc5-
dés sajátnemü világi kollégák iránt? És egyéb ezerzetek tagjai iránt? Semm rendi 
szükkeblüség,önzés! Törelmzem a cél felé ,hogy "egyek legyünk"? Érzéketlen,közönyös, 
"kc5bc51 való" - vagy együttérzc5,meleg,krisztusi a szivem? 

H i v a t ás b e l i lehetc5ségeim ••• C s e n d e s e lm é lk e d és. 

IV. I m a t á r s a l g á s. "Ments meg Uram!" (Sik Sándor verses imája) 

A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, 
A ceddc5ségtc51, lanyhaságtól, 
A naptalan és esc5telen égtc51: 
Ments meg Uram a szurkeségtc51! 

Édes az ifjak mántás koszoruja, 
Fehér öregek aranyos boruja, 
Virága van tavasznak, télnek: 
Ne engedj Uram, koravénnek! 

Csak attól ments meg, kereseSk Barátja, 
Hogy ne nézzek se elc5re, se hátra. 
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad, 
Ne türd, Uram, hogy bezáruljak! 

-,O-

Ne hagyj Ura.I:l, megülepednem, 
Sem esztlében, sem kényelemben. 
Ne türj megállni az ostoba v a n-nál, 
S nem vágyni többre kis mái magamnál. 

Ha jönni talál olyan óra, 
Hogy megzökkenne vágyam mutatója, 
Kezem kezedben ha kezdene hülni, 
Más örömén ha nem tudnék örülni, 

Ha elapadna könnyem a más bünén, 
A minden mozgást érezni ha szünném, 
Az a nap, Uram, hadd legyen a végsc5: 
Szabadíts meg a szürkeségtc51! 



VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt alatt 

Imádunk Téged, mert szent Kereszted ••• 
I. A Szüza.nya biztatott. Simon segített, Veronika gyöngédsége simogató volt, -

de olyan hangos a gyülölködő, káromló vagy legalább is részvétlen, érzéketlen tö
meg. Aszeretett tanítványok nincsenek sehol ••• Az elhagyatottság és lelki egye
düllét fájdalma, acely a Getszecáni kertben is ugy megülte Jézus lelkét, bizonyá
ra most is közrejátszott az elesésben. 

II. Igy érezzük sokszor a Titokzatos Krisztus életében is. Oly kevesen vagyunk 
és megfoghatatlan - kegyelmi és szelleci, erkölcsi - kincsekkel ékeskedünk, büsz
kélkedünk, ilyeneket ígérünk.. Odatul pedig a nagy tömeg nagyonis fogható, reális 
javak és kincsek igéretével hangoskodik. A kisértés perceiben ezt a mérkózést na
gyon is egyenlőtlennek, kilátástalannak érezzük ••• A márleg a kisértés t>illanatá
ban elhomályosult szemcel nézve nagyonis felbillenni látszik a tuloldal javára. 
Ha azonban, nint egykor Brennua a kardját, én a hivő bizalom szempontját vetem a 
serpenyőbe, ez a mi javunkra billenti azonnal. Tudom kinek hittem, tehát biztos 
vagyok, nem csüggedhetek és nem es hetek kétségbe. Ez az erős hi t talaján fa.kndó 
remény próbája! Ha erős a hitecr, ebben a viharban is kihallom az Ur szavát: "Bá
torság! Én vagyok, ne féljetek!" És ha Isten velünk, ki ellenünk? Mutassak én is 
ily erős hitet, bízó retlényt! Mint Szent Béter ••• 

Szent Péter, a tapasztalt halász azt kéri a tenger szinén feléjük jövő Üdvö
zitőtől: Urac, ha Te vagy, parancsold, hogy Hozzád menjek a vizen! És aiJikor Jé
zus hívja: Jer! - kilép a bárkából és rálép a vízre. Tudta, hogy a viz nem birja 
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el az enberi testet - de hite megszilárditotta lába alatt a vizet és biztos renény
nyel haladt az Ur felé, csak Reá nézett. De mikor a szélvihar felkavart egy hullá
not, ez eltakarta előle Jézust s merülni· kezdve, kiáltozott: Uram ments ~g engen! 
Jézus pedig megfogta kezét és kérdé: "Kicsinyhi tü miért kételkede!?" .Ahhoz elég 
volt a hite, hogy bizó lélekkel engedelmeskedjék az Ur hivásának minden emberi lát
szat és szácitás ellenére is, miközben Jézusra nézett. De anikor a felkavart hullám 
eltakarta Jézust, a kishitüségnek engedve, nen tudott a remény ellenére is remélni ••• 

De hol vagyunk ci attól, hogy kilépjünk a biztos bárkából a bizonytalanba, Jézust 
nézve és Őhozzá igyekezve? Hol van az erős hitból fakadó, bizalmas Gondviselésre ha
gyatkozás, amit az Ur Jézus kiván tőlünk: Ne aggódjunk a holnapért ••• hajunk szála 
sem esik le Mennyei Atyánk tudta nélkül? Hogy núnden eegpróbáltatás javunkra válik, 
ha Istent ezeretjük s elfogadó lélekkel, türelmesen, szivesen fogadjuk. Hol van a 
ezentek bízó lendülete, merészsége, amel~el vállaltak kockázatot Isten Országáért? 
Bosco Szent János biz6 hite, amely kilátástalannak látszó anyagi nehézségek köze
pette levenzotta az isteni Gondviselésnek sokszor rendkivüli segítségét is a Segi
tő Szüz közbenjárására? Mi kellene csak? Oly erős hit, hogy merjük magunkról, jó
létünk, jövénk biztosításáról lemondva, illetve biztonságunkkal sem aggályosan tö
rődve, csak Istennel,lOrszágaJügyével gondolni. Bízva abban, hogy amilyen oérték
ben vállaljuk az Isten~gondját, o!van mártékben gondoskodik Ö is rólunk. Nen fog
juk tudni ugy sem felülouini nagylelküségben ••• Csak erős hittel, teljesen ráha
gyatkozni és megval6sitani: "Keressétek elóbb Isten Országát és az Ő Igazságát 11 -

akkor Ö is megteszi, igérte: "a többiek hozzáadatnak nektek." Kicsit szószerint 
venni is. És kooolyan venni, hogy aki életét elveszti Érte, oegtalálja azt ••• 
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III. Gyakorlati alkal.IJazás: 

H á z as s á g b a n ••• : Valóban tudjuk családi életünk minden gondját, nehéz
ségát az evangéliumi lelkülettel Go~dviseló Atyánkra bízni? Bár ~egtesszük cinden 
megtehetót a szükséges anyagi eszközök biztosítására, egészségiink megóvására, 
a z o n f e l ü l ami a fölöslegek világába tartozik, merünk nem törődni a hol
nappal? Merjük vállalni a családi élet áJ.dozatos terheit - és "Isten áldását" bí-
zó lélekkel? Ki az erős hitnek és a belőle fakadó reménynek ére, letéteményese a 
családbon? Az édesanya. Gondol tan erre? Az esküvői liturgia az asszonyt az Egyház
anyához hasonlítja: Aki mindvégig őrzi a hitletéteményt és az örökélet zálogát. 
Nem hiába: "Az eszményi anyaság veleje a szilárd remény., Aki kimondja a szót: anya, 
az a jövendőról, az önmagát megifjitó életról beszél. Aki készen áll a halállal 
szembenézni azért, hogy uj életet szüljön - az tele van reiJénnyeL 11 (Maria Schlüter
Hertikes) És a hétköznapok apró gondjainak vállalása, az áliJatlan éjszakák, a lassu 
de boldog felőrlódás és beleépülés a gyerekekbe ••• A családi szenté~ papnőjeként 
őrködés a család jövője fölött, aoelybe beleépiti a multat. Ez a hit a bibliai erős 
asszony ereje ••• Ezt kérem magamnak ••• feleségemek ••• édesanyámnak ••• 

Az e v a n g é l ium i t a n ácsok követésében ••• : Mi rnutathat erős hi
te.l&ll'e, ezeket kutassa:m. a) Van erős hiteD abban, hogy az Isten jegyeseként el kel
lett szakadnom a világtól? Éspedig csupán azért, hogy annál azorosabban egyesüi
hessek ezeretetben Istennel? Azelőtt a ezerzetünk munkájában voltam igazán szerel
mes, abba felejtkezteD bele. S ennek következtében háttérbe szorult a Krisztus-kö
vetés, képiázás gondolata, a lényeg. És közvetve vagy hátsóajtókon egyre több kap
csolatom lett a világgal és az eszközból cél lett. Most kényszerü cunkakörben va-
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gyok: eszköz narad? Könnyen Istenhez lendülök? Többet foglalkozam e~lkedéssel: 
Krisztus életével, tanitásával, a hittitkok világával? Mbst a lényegre kell csak 
ügyelneza: erősebb lett a lelkera lényegi kapcsolata Krisztussal? Gondcm. van iiJá.d
ságos életem elmélyitésére? Több adoráció, több elmélkedés -több Istenszeretet ••• 
b) Erős hitemre mutathat még evangéliumi szegénységem és c) Isten Országa gondjá
nak vállalása~ 

H i v a t ás b e l i lehetőségeim ••• Cs e n d es e lm é lk e d és. 

IV. Im a t á r s a l g ás. 
Prohászka ii:Iája a Boldogságos Szüzhöz: Nevelj a te hitedre. 

"Megpihenek abban a tudatban, hogy van .Anyánk és megvigasztalódom az ál tal, hogy 
gyermeki bizalommal kiönthetem előtte szivemet, bánatornat s aggodalnamat, s elte
lek bizalommal, hogy Te bizonyára megértesz, s eegsegitesz engem. - Erósitsd meg 
mindenekelótt hitemet. Nevelj rá engem a Te nagy rendületlen hitedre. Történjék 
bármi is, törjön bár össze az élet sok reményt, szakitsan bár szét sok édes köte
léket, ahhoz az egy kincshez, a föltétlen hitemhem, ai:J.ellyel átadtara magam Isten
nek, ragaszkodora - az a kötelék, amely lelkemet Istenhez füzi, ne lazuljon soha. 
Kinek Boldogságos Szent Szüz, Te vagy anyja, annak hite legyen ereje! Ha. velem az 
Isten, ha egymagaza állok is, zaindig többségben vagyok. S akinek édesanyja Te vagy 
Boldogságos Szüz Mária, az nem érzi cagát elhagyatva, hiszen a Te anyai oltaliJad 
mindenhova kiséri. Fordi tsd reám szemedet, Szüz Anyára. Amen. 11 

Könyörülj rajtunk Uram! Rönyörülj rajtunlt! ~ a tisztitótüzben szenvedő lelkekért! 
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VIII. állomás: Jézus szól a siratá asszonyokhoz 

Icádunk Téged ••• Mert Szent Kereszted ••• 
I. Jézus, Aki gyöngéd szaretettel fogadta a JO es helyes szaretet megnyilvánu

lását Veronikától, most helyreigazitja, elháritja magától a helytelen ezeretet té
ves megnyilvánulását: amikor néhány jeruzsálemi asszony helytelen részvétból Őt si
ratja. Ne rajtao sirjatok, haneo nagatokon és gyermekeiteken ••• És férjeiteken, a 
várostokon, nert nem ismerték fel látogatásuk óráját. Hányszor akartam egybegyüjte
ni őket, Illint a madár a fiókáit, és ók nem akarták. Én már megsirattaLl egyszer őket: 
ha a zöldelő fával ezt müvelik, mi lesz a száraz ággal ·· s akik ezt hallották emlé
keztek arra, hogy Jézus megátkozta a terméketlen, száraz fügefát ••• Ne a zöldelő, 
gyümölcsöt igérő fát sirassátok! Hanem fogadjátok el a keresztet: a mennyei Atya a
karatának - ~g véres áldozat árán is - való teljesitését. Ez az, amiról mindvégig 
megismerik Krisztus Urunk követőit. 

II. Döbbenetes hüséggel ismétl6dik meg ujra meg ujra az a jelenet. Bár az Üdvö
zi tó megmondta tani tványainak, hogy juhokként küldi farkasok közé, hogy őket is ül
dözni fogják, hogy a tanitvány nem lehet különb a meaterénél és a nyolc boldogság 
közé sorolja az üldöztetés boldogságát - a természetes gondolkodás nem veszi tudo
másul, hogy az üldöztetés az Isten Országa épitéinek rendes, természetes állapota, 
és siratja a szenvedóket. Pl. papokat, szerzeteseket. Pedig ók már tudják, hogy 
miért kell vezekelniök és látják, hogy nem Isten akarata nélkül történik oly élet
for~ és intéz~ények összetör~se, amelyek történeti torz alakulatok voltak, az is
teni lényeget elfelejtő és Qeghacisitó külsó vonásai a Titokzatos Krisztustest em
beri arculatának~ S azt is tudják, hogy ha Vele együtt szenvednek, Vele együtt meg 
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is dicsóülnek- Nincs mit siratni rajtuk! De mi lesz a száraz ággal? Azokkal, akik
nek még oost sem esett le a hályog a szemükról? Akik még most sem veszik észre Isten 
ujját a történelemben? Aki görbe vonalakon is egyenesen ir? És megengedi, hogy azokat 
a történeti feladatokat, ~lyeket gyermekei elmulasztottak végrehajtani - oost má
sok hajtsanak végre, de a rJagU.k: módján. Ilyen értelemben jegyezte fel Prohászka l 919-
ben, hogy az Isten Országa terjesztésén a bün is dolgozik ••• Mi lesz azokkal, akik 
még most is bosszura, egyéni megtorláBra gondolnak és gyülölettel a szivükben imád
kozzák a Miatyánkot - "Bocsásd meg a mi vétkeinket :miképpen Lli is megbocsájtunk ••• " 
s nen is sejtik, hogy épp ezért kell ártatlanoknak szenvedniök ••• Vagy mi lesz azok
kal, akik még oost sem ismerték föl, hogy saját életükben is ez a látogatás órája: 
A nagy próbatétel, tudunk-e tanulni, meglátva a magunk hibáit is és a másik félben 
a pozitivuoot? /Hiszen az ellenfél hibáit és saját értékeit arnugyis naglátja a ter
mészeti ember, pláné a LJagyar, akinek a hiuság Széchenyi szarint egyik nemzeti fó
büne./ És tudunk-e tanuságot tenni Krisztus mellett? Hittel szeretettel, tiszta é
lettel, s végső fokon azzal, hogy vállaljuk zugolódás nélkül Isten akaratának ke
reszt árán való teljesítését ••• Vagy mi lesz azokkal, akik nem veszik észre, hogy 
azért kellett mindent elveszteniök, auihez azelőtt ragaszkodtak, hogy végre való
ban rátaláljanak Krisztusra? ••• Vagy akik éles elvi határokat, sulyoá természetfö
lötti igazságokat elkendózve állandóan csak engedményekre és kompromisszumokra, vé
gülis oegalkuvásra biztatnak az elvszerü helytállás és áldozatvállalás helyett? ••• 
Vagy akik továbbra is a személyi ellentétek, a különbözó irányzatok és rendi szel
lemek hangoztatásával ma is klikkszellemet ápolnak a nagyar katolicizmusban, a lé
nyegben való egységre törekvés és szaretetben való nagy egymásra találás helyett? 
(A pártoskodás is nemzeti fóbününlr Széchenyi szerint) ••• Vagy akik azt hiszik, 
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hogy ez a hideg okoskodással való kockázatLlentes és kényelmes "átmentés" ideje 
- magyarán a lapitásé és tétlenkedésé, araire szintén igen hajlamos a nagyar - mi
közben átmenetileg szünetel a ounka Isten Országában: pedig a Titokzatos Krisz
tustest eleven szervezet, amelyben nincs "leállás", mint a gépnél, amely üzernszü
netet tarthat. E stáció hasonlatával:zöldel5 ág! a hótakaró alatt is rügyeznie 
kell! A holnap a mából nő ki. •• 

III. Gyakor la ti alkalmazás : 

H á z a s s á g b a n ••• : Felisiilerem-e saját családi keresztünkben a 11látogatás 
óráját"? Nem megfelel5 munkakörben dolgozó ··apa ••• Ne14 cs~ládban dolgozó anya. Neo 
szivünk ezerinti iskolába, egyeteLire járó diákok. Soványabb kereset ••• legyen r:1eg 
a Te akaratod ••• Csak a családi szentély tüze világitsan és Iilelegitsen! És derüs ál
dozatvállalás régi bünökért, kollektiv bünökért; engesztelésül. Gondolkodtam azon, 
amit Szentatyánk els5 körlevelében hangoztat: ha Krisztus kiszorul a közéletb51, 
iskolából "a család marad ••• a keresztény életnek gondviselésszerü és eegtácadhatat
lan menedéke." A r.rl. családunk is az? És a tanulságokkal hogy állunk: következetes 
elvszerüség, ideológiai képzés, önkritika, pártfegyelem, hóditó szellem odaát. És 
mi? Okultunk cár? 

Az e v a n g é l ium i t a n ács ok követésében ••• : 
Ha az Uristen megengedte, hogy összetörjön az a keret, amelyre a naturalista gon
dolkodás ütötte rá bélyegét a történelem fejlódésa során - van gondom rá, hogy most 
annál er5sebben éljen bennem tovább a lényeg, a természetfölötti élet, a Krisztus
közösség? Természetes, hogy sajnálomnagy szerzet-házainkat, köztük egykori ottho
noma.t: de sokszor nem hidegen és idegenül éltünk egymás mellett a jólétet, bizton
ságot sugárzó házakban? Előkelő város- és villanegyedekben? Értem már az Isten aka
ratát? Valósitsek szeretetközösséget környezetemben! Ha ketten, hárman élünk együtt 
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vagy találkozunk időnkint: annál melegebb szaretet! ÉS ha leomlottak a nagy kőfalak, 
mi nem akarunk nevetséges spanyolfalakat emelni: és kerülni az érintkezést másrendi
ekkel? Inkább örüljünk a találk:ozásnak! Tanuljunk egymástól! Ne a lényegtelen, felü
leti, árnyalati eltéréseket, rendi jellegeket hangoztassuk most: tegyünk egyek és 
segitsük egymást a lényegben: evangéliumi, Krisztust szaretetból követő és apostol
ságban sugárzó életünkben! És szivesen tanulok másoktól? A tulsó oldalról is? 

H i v a t ás b e l i. lehetőségeim ••• Cs e n d es e lm é lk e d és. 

IVe Im a t á r s a l g á sft 
Gondoljunk a német börtönben imádkozó Perrin atyára, akinek apját az első világ

háboruban német golyó ölte meg, mielőtt megismerhette volna. Miután feltör lelkében 
az anyatejjel magábaszivott németgyülölet, és e népet "Európa és a világ ijesztő 
rémének" nevezi, csakhamar győz benne a keresztény és igy imádkozik: 

"Másoknak lesz a feladatuk, hogy igazságot tegyenek. Tőlem csak azt fogják kér
ni, hogy imádkozzam az Ur parancsa szarint: Imádkozzatok az ellenségei tekért, s a
zokért, akik rosszat tesznek veletek! Ezért elmondja a misekönyv imáját az ellensé
gekért: 

"Isten, ki szereted és fenntartod a békét és szeretetet, add meg minden ellensé
günknek a békességet és szeretetet, adj nekik bocsánatot minden büneikért és a Te 
erőddel add meg nekünk, hogy megmeneküljünk gonosz szándékaik elől, a mi Urunk Jézus 
.Krisztus által:" Imádságom megpecsételéseképpen, felajánlom ezeket a börtönben eltöl
tött hónapokat, egyetlen vagyonomat ••• ÉS ha meg kell halnom a nélkül, hogy viszont
láthatnám hazámat, ha az én életem áldozatának hozzá kell járulnia annyi mások ál-
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dozatához a világ üdvösségéért, add meg nekem ezt a kegyelmet, hogy örömmel hozzam 
meg ezt az áldozatot, az én Uramnak, mikor a nővérem a Halál eljön értem, jelt adni 
az indulásra; örülve annak, hogy felajánU1atom a végsó áldozatot azért, hogy megis
merjenek és szaressenek Téged ók is és minden testvérem Franciaországban." Eddig az 
ima. Hozzáfüzi, hogy sok hályogosszemü barátja nem érti ezt meg: "Tudom, hogy nehe
zükre esik egyszerre kétfélére gondolni, (Isten,haza) de azt is tudom, hogy ez az 
imádság egy német börtönból száll fel az égnek. És éppen a kisértés perceiben, mi
kor az ember azon a ponton van, hogy ne lásson tisztán, akkor kell az igazságot meg
állapitani, s mikor az ember feltörni érzi magában a gyülöletet, akkor kell imádkoz
ni szeretetért. És azt is tudom, hogy sok hitetlen távolról sem itél meg bennünket, 
hanem miránk vár, hogy megtanuljanak illitólünk imádkozni és megbocsátani, azt várják 
a keresztényektól, hogy ne üvöltsenek a farkasokkal, hanem, hogy elál haladjanak az 
uton, magasra emelve a fényt, amely kiszabadit bennünket az éjszaka sötétségéből." 

Könyörülj rajtunk Uram! ••• És a tisztitótüzben szenvedó lelkeken! 
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IX. állomás: Jézus harmadszor roskad le a kereszttel 

ImádunkTéged ••• Mert szent Kereszted ••• 
I. Oly measze még a cél ••• A gyönge test, m.intha végleg felmondaná a szalgálatot 

- az édes Udvözitó hosszan elnyulva a földre zuhan, arcára esik a kereszt alatt. 

II. A ci lelkiéletünkben is ~lófordul, hogy elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor 
megkörnyékez a kétségbeesés kisértése, s már Ii!ár azt mondjuk: minden hiába, remény
telen - és már hajlunk feléje, hogy a kifogással felhagyjunk a reménytelennek lát
szó kísértéssel. l!:z sokféleképp történhetik; Tán kifáradtunk az önmagunk, rendsze
res nevelésében, az állandó felelősség feszültségében - és az "ugysem jutok elóbb
re!" ürügyén csábit az önfegyelmet nem ismerő felelótlen élet ••• Vagy sok volt a 
kudarcom a munkában és nem boldogultam az emberekkel, csalódtam, vagy elmaradt az 
apostolkodás várt eredménye - s a "minden hiába" vagy "ez nem nekeD való" jelsza
vával megkörnyékez az önző nyárspolgári élet kisértése ••• Vagy lelki szárazság, 
vigasztalanság gyötör, ami pedig a magasabb lelkiélet természetes velejárója - és 

"engem ugy látszik az Isten sem akar" felkiáltásával urrá alm.r lenni rajtam a Sátán 
a kétségbeesés karmai közé ka~rintva ••• Ó hányszor hallottuk már szegény, gyötró
dó lelkek ily ki.nlódásai t! A felismerés már fél gyógyulás: "ezek a krizisek Isten
tól engedett próbák, kísértések. Ilyenkor nem bedőlni kell a kísértőnek, hanem le
leplezve elutasítani és imádkozni még erősebb hitért, hogy meghallhassuk az Ur biz
tató szavát: "Elég neked az én kegyelmem!" De ugyanakkor a másikat is: "Aki mindvé
gig állhatatos marad, az üdvözül!" 

A hit szemével nézve világos előttem: elórejutásom kettőn mulik, Isten kegyei
mén és az én közremüködésemen. Döntóbb az első és i t t nem is lehetett hiba. Ha hi-

-40-



ba mutatkozott, ez csak az én részemen lehetett. "Szeresd a Te Uradat Istenedet tel
jes szivedból és teljes erődból és egész elmédből!" Igy szól az első főparancs. Itt 
mélységben, szélességben, hosszuságban való teljességról van szó. 

Mind.ent és mindvégig Istennek adni. Egész lelkivilágunk - értelmi, érzelmi, akara
ti tehetségeink - legkisebb zugát, rezdülését is életünk utolsó pillanatáig. A mind
végig való kitartás zökkenőjének gyökere épp ide nyulik. Talán nem adtunk mind.ent, 
talán nem adtuk egész szivünket Istennek pedig milyen igaz Kalazanti Szent József sza
va: "Semmit sem adtál Krisztusnak, ha nem az egész szivedet adtad Neki !'i Madách Luci
ferje is ezt kéri: "Csak egy talpalattf;nyi földet adj nekem, hol a tagadás a lábát 
megveti." Csak egy talpalattnyi hely a szivünkben, ahol befészkeli magát a bünös 
szenvedély gyökere és lassan elgazosodik lelkünk földje. 

Tudjuk a kislány történetét a rongybabával. Minden játékát hajlandó volt Kará
csonykor a szegényeken keresztül Jézusnak visszaadni, egyetlent kivéve:"a rongyba
bát,azt nem adom! 11 mondja határozottan. Oh nagy fiuknak és lányoknak is megvan a 
rongyba bája. Egy kedvtelés, egy "megengedett" szenvedély, egy alaphibából eredő szo
kásos bocsánatos bün, rendetlen ragaszkodás személyhez, vagyonhoz, karrierhez, egy 
balhiedelem ••• Egyetlen hiba, egyetlen hiány a mindenból, az egészból. És ez elront
hat mindent ~ Egy porszem megzavarhatja egész látásunkat. Egy kis piszoktól neo mükö
dik a müszer, egy kis lék és elsüllyed a hajó. Egy rozsdás láncszem, mondja Keresz
tes Szent János és elszakad az egyébként erős lánc! És egyre megy, hogy fonál, vagy 
drót tartja vissza a madarat, hogy röpüljön, mondja ugyanő ••• Ne akarjunk semmit sem 
visszatartani a mindenség Urától, aki tólünk csak önmagunkat akarja. De azt egészen. 
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"Soha nem tagadtam meg T5le seLJmi. t." Ezzel mondta meg életszentsége kis utjának ti t
kát Szent Teréz. Próbáljunk nagylelküek lenni ••• 

III. Gyakorlati alkalmazás: 

H á z ass á g b a n ••• : Egész szivünket adtuk Krisztusnak és két szivünket le
téphetetlen bilincs köti össze: nem ezerethetjük Istent selli egymás nélkül, sem egy
mást Isten nélkül. Adtan mindent hitvestársamnak? Nem a magacét, hanem az övét néz
tem? f.:rra vol t gondom pusztán, hogy mi t adok - nem arra, hogy mi t kapok? TudoD azt, 
hogy természeti és természetfölötti ezeretettel kell hitvestársamat szeretnem? Le
hetetlen testi jólétét gondozni é~ lelkével nem tör5dni. S lehetetlen megvonnom ter
mészetes szeretetenet, mert ó képtelen u természetfölötti sikra emelkedni és azon 
megcaradni /pL sulyos büne van, elhidegül t Istentől/ Tudom azt, hogy ha én termé
szetfölöttileg Istenhez kapcsolódtaQ, és hitvestárs~t természetes ezeretettel meg
tartom magamnak, szenvedésemmel megválthatoD és visszaadhatom az Istennek? Hüség, 
áldozat! Hosszu évekig is! Családi életünkben nincs "rongybaba"? Mindenütt és min
dig 6 az Ur? GyarLlekeimnél is? Nem terhel oulasztás-e téren? 

Az e v a n g é l ium i t a n ács ok követésében ••• : Az egész sziv előfel
tétele az "osztatlan sziv", ez biztositjaa szüzességi fogadalom. Nem azért mondtam 
le egy más enberi szivvel való egyesülésról, hogy üres, hideg szivet hordozzak, ami
bell önzően m:i.ndent kizárok! Még csak azért sem, hogy rendi foglalkozásunké, rnmkánké 
legyek kizárólago Fogadal.r.:Ja.mat, amit egy önfeledt gesztussal egy összegben tettem 
oltárra, nem csenem vissza fillérenk:ént? Baráti vigaszok, passziók? "Csalódásomt" 
.cru.nká.ba ölni, felejteni? Gondoljak Foucauld Károly atya tételére: "Isten szeretni 
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akarni annyi, r:rl.nt szeretni!" Most seo késő! Sót most neo tarthat vissza álszeoé
reo, enberi tekintet, hogy társaim "tul já.mboroknak'r tartsaiL<\k! Egész sziv vagy sern.
mi! "Ha nég az eobe~ek tetszenék, nem volnék igazán Krisztus szolgája." (Szt.Pál). 
Ez biztasson! Amit Szent Bernát mond, hogy nehezebb egy lanyha szarzetest buzgóság
ra birni, oint világiak nagy csapatát, arra a korra vonatkozik, amikor az eltorzult 
keret és az együttlakással járó emberi tekintetek akadályoznak! Nem gondoltam. arra, 
hogy Isten akarata az, hogy buzgó szerzetes segitse a lanyha világiakat a tanuság
tételben, hanern az is, hogy sok lanyha szerzetes legyen buzgóvá, ép.i.lve buzgó vilá
giaknak hősies, áldozatos Krisztus-szeretetén! Ezzel a lelkülettel imádkozon együtt 
jocista világi apostolokkal nagylelkü Isten-szeretetért ••• 

H i v a t ás b e l i lehetőségeim ••• Cs e n d es e lm é lk e d és. 

IVo I D a t á r s a l g ás. 
Uram Jézus! 

tanits neg arra, hogy nagylelkü legyek 
És ugy szalgáljak Neked, ahogy .megérde.Cll.ed, 
Hogy adjak száDolgatás nélkül, 
Hogy dolgozzak rn.egállás nélkül 
Harcoljak, neLl gondolva arra, hogy sebeket kaphatok, 
Hogy teljesen odaadjam magam a Te szolgálatodban, 
N eo várva JJás jutalm t, IJint azt, hogy tudom: 
A Te szent akaratodat teljesitem. Amen. 
(Loyolai Szent Ignác imája Godinabbé átirásában.) 

Könyörülj rajtunk Uram! ••• És a tisztitótüzben szenvedó lelkeken! 
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X. álloiJás: Jézust r.tegfoszt.iák ruhái tól 

Imádunk Téged ••• 
I. A kettős kin állomásai. Először elveszik a Szüzanya-szőtte, tehát oly kedves 

-varratlan köntöst, az egyetlent ••• Azután a Legszebbet, Legtisztábbat szeDéremér
zésében célyen megaértve odaállitják a röhögő csócselék elé. Ez volt szüzi lelkének 
legnagyobb kinja ••• 

IIa Krisztus nyomban járva a keresztuton, a szeretet királyi utján, tehát a 
"mindent odaadás" utján, oda kell adnunk legdédelgetettebb "rongybabá.nkat 11 is, ha 
Isten kivánja. MOst szélunk majd az utolsókról, amelyektól a legnehezebben válunk 
meg~ Ezen az állomáson két kinos elszakadásra gondoljunk. 

Az egyik a tulajdonunktól való megválás, ha ez az Atya akarata. Esetleg oda kell 
adnunk otthonunkat, sót utolsó rongyunkat is. Mindazt, amit jogosan és kellemesen 
birtokoltunk - de aci finom szálakkal hálózott rabságba, megfosztott függetlensé
günktől, elaltatta bennünk Krisztust követni akaró jobbik énünket. Azt j61 tudjuk 
és Dindig vallottuk, hogy nem lehet két urnak szolgálni: Istennek és a camnonnak. 
Bün árán tehát ne tapadjon kezünkhöz egy fillér sem. De a lelkiélet kezdőfokán tul
jutva az Ur Jézus szava hivogat csábitóan: Boldogok a lelki szegények! Vagyis az a
nyagiaktól lelkükben függetlenek. Akiket nem tesz pénzsóvár.rá, gyülölködóvé a sze
génység és neiJ tesz kapzsivá, ke~aényszivüvé, görcsösen anyaghoz tapadóvá a gazdag
ság ••• Akik eszközt látnak a pénzben: lehetőséget a legszükségesebb anyagi feltéte-

lek megszerzésére a "ha.r:dsság rna.nnonjából". De vészes lehetőségeket: kisértést arra 
is, hogy az otromba, buta anyag, a tárgynak lealjasitó rabságába essenek. Nem hiá
ba ezt nondja Üdvözítőnk a tökéletesség utjára lépés előfeltételéül az első evan-
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gélium tanácsként: Add el mindenedet! Ez azt jelenti, ha a világon élve - fogada
leo nélkül - akarjuk követni Krisztust, legalábbis éljünk e tanács szellemében és 
lélekben vágjuk el a pénzhez, tulajdonhoz kötő szálakat. Vagy bilincseket? :fli:lgadó 
készséggel türjük, ha Isten nyul bele életünkbe és kényszerit az elszakadásra? Ért
jük nár? Ó boldog az, aki a honbatámadás után elszegényedve, és családjával megce
nekülve Dondotta: Most már neo. Lli.ik:incseket gyüjtök 1 haneo lelki kincseket ••• És bol
dog, aki a deportálásban mindenét otthagyva oegtalálta soha neo tapasztalt lelki bé
kéjét, nert rátalált Krisztusra, Isten az Ur: joga van az utolsó rongyunkhoz is! 
Tudjunk az anyagiaktól függetlenülni. Az irek, mert neo akarták letenni a Test Act 
követelte pápaL:J.egtagadó eskút, L:J.ásfél évszázadon keresztül neo viselhettek közhiva
talt, nem mehettek értelmiségi pályára, haneo eleehettek kruLlplit kapálni, gyapotot 
terneszteni ••• Tehát vállalták hitükért, hogy másodrendü állaopolgárok legy~nek. Ná
lunk sokan nem vallják reg hitüket, nem gyakorolják vallásukat, "hiszen családos eo
ber neo vesztheti el állását"! 

~het, hogy az utolsó rongy után. odavész a .ióhirünk, "becsületünk" is - az embeT 
rek szeoében. Azokéban t.i. akik felülnek rágalmaknak, pletykák:na.k. Vagy akik távol 
lévén az igazi kereszténységtól, "rózsaszinünek" neveznek, ha megbocsájtásról, ta
nulságok levonásáról beszélünk. Ha Krisztust akarjuk követni, Ini is jel leszünk, 
a.oelynek elleneraondanak. Boldogan vállaljuk azt is, Jézus utján járunk, Akinek u
gyancsak kijutott a rágalom, az ördöggel cioborálás a politikai lázadás vádja, s 
gunyként adták rá a koronát, szégyenpalástot és keresztjére királyi feliratot: I.N. 
R.I. (Názáreti Jézus a zsidók királya~) 
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III. Gyakorlati alkalcazás: 

H á z a s s á g b a n ••• : A ci családunkra is ráillik az általános jelleiJZés:"A 
mai családok legtöbbje képtelen természetfölötti hivatását betölteni: tagjai va
gyonra és polgári biztonságra gondolnak ••• Az otthonokbl'.lll a hit féeye gyakran csak 
pislákol, a szeretet tüze elhanvadt. "? Nem kellene kevesebbet törődni a va.gyonnal, 
a polgári jólét biztosításával? Neo vagyunk tulságosan rabjai lakásunknak? Nem negy 
több idő test- és lakáskultuszra, mint szelleoiekre, lelkiekre? És kevesebb gondot, 
pénzt és időt a gyoi:J.orra! Még kevesebbet divatra, cicooá.ra! Nei:J. adunk ijeszt5en ke
veset a szegényeknek? Csak filléreket és rongyokat? KOooly, áldozatos a~zsnát? 
Mi.ly kevesen vannak, akik eljutottak ujra az ószövetségi "tized" gond.olatáig! J"óve
delcük egyik tizedét a szegényeknek adni és Qásik tizedét az Isten Országának adni! 
A naturalista kor ~ helyett! Hivő protestáns testvéreinknél látunk ilyen példát. 
Tanulunk-e tőlük? 

Az e v a n g é l i u I:l i t a n ács ok követésében ••• :Szegénységi fogadalcat 
tetteo, hogy sohase legyek a.z anyag, a tárgy rabja! De a körüloények folytán odaju
tottunk, hogy a világi hivek I:J.ond.hatnák: Ti fogadjátok és ci tartjuk! Most mindezt 

részemról is jóvá kell tennei:J., és :Igazán vállalnom a szegénységet! Igy van? Soha. sem
ci törődés, zugolódás azért, hogy van-e vagy nincs több kereset ! Teljes emncipá.ci6 
a pénzzel szemben olyan környezetben, ahol mnden a pénz körül forog. Ez a DJ:J.gy ta
nus~~étel! Sei!liJi, I:J.ég burkolt fomáju vagyonszerzés sem. Drága tárgyak vétele, 
hogy legyen majd a "rendnek"! Nem hordok drága ruhálm.t? Álcázás cioén a divathölgyek
hez akarok hasonlítani, s magamra hivoi:J. a férfiak figyelmét? Nem volna jobb sok ko
ooly, igénytelen világi társaest utánozni? Gondolok a tizedre? Ennek felét szegény 
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rendtársai..tmak adni, másik felét tenploci, vagy rJá.s egyházi célra? Vagy csak azt 
adom ami nkötelező" vagy "illei"? 

H i v a t ás b e l i lehetőségeim ••• Cs e n d e s e l n é lk e d és. 

IV. I n a t á r s a l g ás. Szent Teréz vagy Loyolai Szt.Ignác inái. 
A Te akaratod legyen meg 6 Uram, a Te akaratod teljesedjék rajtam minden c6don, a
hogyan neked tetszik. Ha azt akarod, hogy a szenvedés által, akkor adj neken erőt, 
és én el akaron viselni. Ha azt akarod, betegség, gyalázat, üldözés, szegénység ál
tal: ime itt vagyok Atyán. Nen akarok kitérni előle. Rosszul tennék, ha menekiilni 
akarnék a szenvedés elől. Add neken kegyelned, mint ahogy édes Fiad kérte szánoLl
ra, hogy az ó szerelmea akarata teljesedjék rajtane Rendelkezzél r6lan egészen tet
szésed szerint: én a tied vagyok. Auen. /Szent Teréz/ 

Fogadd el Uram egész szabadságomat. Fogadd emlékezőtehetségenet, érteli:Jenet és 
egész almratorJa.t. Amim van és amivel rendelkezem, rnind Te adtad nekeo. Mi.ndezt 
visszaadon neked egészen és illiudenestül átadom szent akaratodnak, hogy rendelkez
zél veleo Csak a Hozzád való ezeretet és kegyelmet add neken, és én eléggé gazdag 
leszek és nen kivánok többé semtrl. egyebet. Amen. /Loyolai Szt. Ignác/ 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk! És a tisztitótüzben szenvcdő lelkeken! 
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XI. állomás: Jézust keresztre feszítik 

IIJádunk Tégedu .Mert szent Kereszted által ••• 
I. Az utolsó rongy után a szabadság is oda. Az áldó kezeket átlyuggatták, hogy ne 

áldjanak többet ••• A lábakat, amelyekkel "körüljárt jót cselekedvén" a kereszthez sze
gezik, hogy ne mozdU:lhassanak többeto Meg akarják szüntetni, hatálytalanítani akar
ják pd6.sét.,. .Igy gondolkodik a hitetlen, s a természeti ember. De Krisztus ugyan
csak csap az emberies, természetes bölcselkedésnek. Előre megjövendölte s most szó
szerint beteljesedik: "Amikor fölemeltetem, mindeneket .JJB.gaiJhoz vonzok!" ALlikor a 
legtehetetlenebbnek látszik, akkor a leghatékonyabb: most már olyan erősen vonz, 
hogy nem tudunk ellenállni neki, hacsak egy parányi jószándék van bennünk, ha meg 
nem makacskedunk akarattal Szentlelke ellen. 

II.Mirá.nk: is várhat ez az állaDás: szabad mozgásunk, akcióképességünk külsó kö
re fokozatosan szükül. Végül talán le kell mondanunk a szabadságunkról is - oda az 
utolsó, a legértékesebb "rongybaba"-. Mi t mondott Széchenyink: "lenyes ik szárnyai
rnat, lábamon fogok járni; levágják lábaimat, kezeimen IJászom; lemetszik kezeimet, 
hasa.I:lon fogok csuszni, csak használhassak." Egyre j o bban szü.kül külsó müködésének 
köre, lehetősége - de nincs megállás. A természetfölötti embernek azonban, aid nem 
csak földi hazája, haneo az Isten Országa számára is dolgozik, vannak még további 
lehetóségei., Mert nyitva marad, sót egyre tágul a belső tevékenység köre. Éspedig 
elsősorban az icádságé ••• A Titokzatos Test tanának legékesebb bizonysága, hogy 
Lisieuxi Kis Teréz lett Xavéri Szent Ferenc mellett a Dissziók védőszentje és XI. 
Pius szarint a szemlélódó rendek, amelyek "az állandó imádság és vezeklés szalgá
latát látják el, sokkal többet tesznek az Egyház javáért és a lelkek Üdvösségéért, 

x arcába 
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mint azok, akik az Ur szántóföldjét közvetlenül müvelik." Az imádság !:Ellett ott 
a vezeklésül felajánlott szenvedés. Mozdulatlanságunk kinjai. "Krisztussal kereszt
re szegeztettem." Értjük a fogságból kolosszei hiveinek ir6 Szt.Pált:"Most öröiJest 
szenvedGk értetek s ki.egészitem testemben azt, ami hijja van Krisztus szanvadései
nek az Ő Teste, az Egyház javára." A kolosszei egyházközségnek Istentól "kiporció
zott szenYedésadagát 11 sok ottani hivő nem akarta vállalni, visszautasitotta: s ez
zel hijja lett a Titokzatos Test kiszabott szenvedésének. Ezekból vállalt helyet
tük Szent PáL Mi is vállalhatunk majd vezeklésül, engesztelésül a szenved~s elől 
kibujó testvéreink adagjából ••• 

Ha ez az Atya akarata, erre is sor kerül. De idő előtt le nem állunk és nem vo
nulunk vissza, nint8 Szentatya mondotta: Sose önként, sose magunktól! A Titokzatos 
Test organizmL~ának életében nem lehet szünetelés, csak minimunra redukált funkci
ók. Nem nondhatjuk; "Elég a templon!" Mi neo kultuszvallás vagyunk! Pár hete mon
dotta csak Szentatyánk: ".AL:ri.re LJa az Egyháznak égetően szüksége van: hivők, hivők 
csoportja; Dinden társadalmi állás és foglalkozás köréból, akik félretéve minden 
emberi félelmet egész életüket és tevékenységüket Isten törvényeihez és Krisztus 
törvényeihez alkalnazzák • .,xHi tüket komolybavevó, realizáló eoberek! Ezek nevelé
se a dolog természete szerint nem történhetik kizárólag a templomban. Akinek ada
tott - képesség, hivatás - legyen családi körének apostola, tanitója, revelője: 
kegyeliJet kap hozzá. S vállalja akkor is, ha egyszer szabad mozgásár61 is le kell 
mondania. 11Nem kishitü, ne bánd a holnapot: A rendelés a forró mába küldött. A 
rőt aszálytól pattogzik a föld, Tátong feléd a lelkek szocjusága. A IlUl1ka ég: rab
ló lennéli ha most Az izzó percet kis mgadra szánnád!" (Sik S. :Máglyafüst) 

x 1952.márc. 
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III. Gyakorlati alkalmazás: 

H á z a s s á g b a n ••• : Acikor oly sokan "tul teljesi tik" az óvatossági noriJá.t, 
hogy a város ellenkezei végén lévei templomba mennek vasárnapi szentiJisére, huzódnak 
a templomi esküveiteil, gyermekeik ~egkereszteléséteil, elsei áldozásra engedéséteil 
"még az idén" - igyekszünk IJi áldozatvállaló, ereis hitet Iillltatni? Minél több a bot
rány, annál több komoly keresztény kell, aki komolyha veszi a só, gyertya, hegyené
pült város szerepét. Rájöttec arra, hogy a naturalista kor cs6dje épp ott is forrá
sozik, hogy irtózott, óvott a "tulzástól" vallási téren, a "tulbuzgóktól"? Átlagti
pust kreált zsinórmértékül, gyakorlatilag kifogta a szelet a heisiesség vitorláiból. 
A Szentatya sürgetei felszólitásai után kétségtelen: itt és most is, Dindég és rnin
denütt kellenek az átlagon felülemelkedei, egész életüket Krisztus törvényeihez al
kaliilaZÓ keresztények. És nem a polgári biztonsághoz alkalmazkodók. Ha én erre ér
zek hivatást, vállalo!il azt, hogy lakáso!ilban neo csak kártyapartira jöjjünk össze né
gyen-öten, hanen hi t beli el!ilélyülésre. A pogány római világ keresztényei is egymás
közt a hit és szaretet egy-egy szigetén éltek és uegeirizték magukat tisztán a világ 
pogányságától. Ez az ideálunk? 

Az e v a n g é l ium i t a n ács ok követésében ••• : Vállalo!il az Isten 
gondját a lelkek üdvéért kockázat, áldozat árán is? Mikor buzgó világiak vállal
ják a hitoktatást szük családjukon kivül is, én félten magam? Még tán hitemben va
ló erósitése!ilet, világnézeti képzésemet is e~aulasztom, hogy ne legyen lakásanon 
olyan olvasmány? Szerzetestestvéreimet is kerülöm óvatosságból? Kártyázni, varró
délutánra, tereferére összejöhetnek egy lakásban négyen-öten, de közös Szentirás
olvasásra nem? Van itt élei kisugárzó hit? Subard bíboros QUDkás papjait azzal küld-
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te ki: árasszanak titokzatosságot oaguk körül. legyen életük megmagyarázhatatlan, 
ha nec volna Isten! A Llienk: neo azért az, oert van Isten? 

H i v a t ás b e l i lehetóségeio ••• Cs e n d es e lm é lk e d és. 

IV. I m a t á r s a l g á s • Könyörgés : 
Krisztus lelke, szantelj JJeg engeu 
Krisztus teste, üdvözita engem. 
Krisztus vére ihless meg engem. 
Krisztus oldalából kifolyt viz, tisztita ~g engec. 

Krisztus kinszenvedése, erősita meg engem. 
Ó édes Jézus, hallgas meg engem. 
A Te sebeidbe rejts el engec. 
A gonosz ellenségtól oltalmazz IJeg engem. 

Halálom óráján hivj el engem. 
És juttass magadhoz engem. 
Hogy szenteiddel dicsérjelek Téged. 
J.'olindörökkön örökké. 

Amen. 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk! És a tisztitótüzben szenvedó lelkeken! 
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XII. állocás: Jézus meghal a kereszten 

Icádunk Téged Krisztus ••• Mert Szent Kareszted által ••• 
I. Ezen az álloiJá.son felragyog a kereszt titka., amint nagypénteken hirdeti az 

Egyház és térdreborul a kereszt el6tt. Ezen az állomáson Illi is térdenállva elmélke
dünk. "Beteljesedett" susogja utolsául az Ur Jézus. S azaikor imádandó feje jobbra 
hajol, akkor a nagy Márleg serpenyője is jobbra billen: a Jóság győzött a Gonosz
ság, aSzeretet a Gyülölet fölött ••• (I.Klug) Az Isteni Igazság elégtételért kiál
tott és az isteni Irgalom eober alakját öltve megadta az elégtételt. Az els6 Ádám 
vétkét jóvá tette a rJásodik Ádám, Jézus Krisztus. Akinek "egy csepp vére, ha a már
legbe hull, elég a világ bünváltságául." (Szt.Tamás: Adoro Te) Tuláradott a bün: 
Az első .Ádám engedetlenségból L.legszegte Isten parancsát - és leszármzói be neu fo
gadták, megrágalmazták, kicsufolták, LJ.egkinozták és megölték az eiJ.beiTé lett, vál
tásukra közéjük jöv6 Istent. Acikor a tetőpontra hágott a G,yülölet és káromolta a 
felfeszitett, gonosztevők közé faszitett Isten-fiut, akkor Ö a Mennyei Atya kezébe 
ajánlotta lelkét a feszitáert, károrJlóiért icádkozik: Atyám ne tulajdonitad nekik 
bünül, neu tudják nit cselekszenek. Most áradott tul a szeretet, a kegyeleiJ: a 
Mennyei Atya kiengesztelődve oegdics6itette Fiát - s ezzel a Sátán legyőzetett. Va
lóban, "A totális ezeretet győzött a totális gyülölet fölött." 

II. Igen, de ez a győzelem csiraszerü - ki kell fejlődnie, fejtőznie, bontakoz
nia a világ végezetéig. Ez a titokzatosan tovább él6 Krisztus, a Fő és a Tagok kö
zös ruve, az Atya akarata szerint, a Szentlélek erejében, Nekera, aki a keresztség
ben tagjává letteiJ, isteni életébe iktatódtarJ és ebben erósödöm, gyarapszom minden 
szentáldozásoraban, állandóan tanuakadnoD kell mellette életemben az Ur parancsa 
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szerint. Nem volt elég a keresztségi fogadalom. Akkor csak igérte nevemben kereszt
szül6m, hogy mellé állok és nem ellene. Nem volt elég felvenni a keresztet: akkor 
csak eegindultao Utána. Hanem vállalnoc kell a Vele együtt való keresztreszegezett
séget, Szt. Pá.l szava szerint. A "Vele vagy Ellene" kérdése igy Llered elém: A ke
resztrefeszitők sorát folytatom, vagy a Keresztrefaszitettel vállaok szolidaritást? 
A Sátán ütemén járó, gyülölködő , károLlló lázadókhoz tartozom-e? :ÉB itt oindegy" 
hogy a Jézust kiszolgáltató szadduceusokhoz, farizeusokhoz, az őt elitélő Pilátus
hoz, az itéletvégrehajtókhoz, az áruló Judáshoz? Avagy a bünös világot Szivére öle
ló Jézus Krisztushoz~ Szüz Máriával, Jánossal, s a többi - eleinte ugyan a kereszt
tól elfutó, de később mégis a Lélek erejében azt vállaló - tanitványokkal, aposto
lokkal? 

Ez a dilemoa és nincs kiut: vagy vállalou a keresztet oindvégig, vagy elóbb-utóbb 
a feszitók közé tartozoo. Ha vállalou: akkor én is, oint Jézus a kereszten, naponta 
Atyáo kezébe ajánlva lelkemet, felajánlao készségecet akaratának kereszt árán is 
való elfogadására; teljesen Istenre bizva, oit és oennyit kiván tőlem. A keresztnek 
ez a oogértó elfogadása a oi elengedhetetlen Isten-dicsóitésünk, hódolatunk~ E nél
kül nincs üdvösségünk. Ez az alapállás. Aki haladó a lelkiéletben, könnyen eljuthat 
oda, hogy Krisztus Urunk iránti Szaretetból szivesen viseli keresztjét. Ezzel szo
lidárisabbnn érzi oagát a töviskoronás fővel. Már a legmagasabb fok, ahova kevesen 
jutnak el, de el lehet jutni, s törekedjünk is feléje: ha kivánjuk a szenvedést, 
vágyódunk utána, hogy jobban egyesüljünk Istennel. •• 

De akkor is, ha egyszerüen csak beletörődve vállaltao - a zugólódásnak, bosszu
érzésnek árnyéka is távol kell, hogy legyen tőleo. Ioádkoznoo kell Jézussal üldö
zóinért, ellenségeimért. Akkor a "Beteljesedett!" igéjét uár Isten oond.ja ki. Hogy 
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ide jussak, IJindennapi szentiJi.seáldozatoi:J.ból ceri teu az erót: Felajánláskor a pa
ténára teszeD jószándéko~t; Átváltáskor egyesiteD akaratonat Istenével, hogy nár 
ne én, hanei:J. Ö akarjon és éljen bennen és Áldozáskor veszen az Ó Testét, Diközben 
valósul Szt. TarJás iLJája: "E Szent Ialror.Ján felidézera ldnszenvedése eLllékét, lelkeD 
kegycler:Jl!I.Ell telik el és elnyereD a jövendó dicsós ég zálogát." 

!Ile Gyakorlati alkalLazás: 

H á z as s á g b a n ••• : Áldozatot vállalni neD nehéz, aki családban él. Ifily 
bölcs r.mgállapi tás: "A házasság, a családi élet, az áldozat szálaiból van szóve." 
(Schütz) Gondolunk erre és szivesen vállaljuk? Tudjuk azt, hogy a házasság szant
ségi kegyeloe képesit az áldozatok vállalására? Tudjuk azt, hogy a családi élet
ben élőket épp a családi kereszt, szenvedés érleli legjobban az üdvösségre? Mily 
esztelenség tehát zugolódni ellenük! Mily okos szives-örönest átkarolni családi 
keresztenet! Gondol tan arra, Dily üdvös önként áldozatot vállalni családoub..'l.Il" 
családunknak Krisztusért, Isten Országáért, a lelkekért? 

Épüljek a oarseillesi óvóhely hós apostolán! (A kis család felajánlja egész é
léstárát nagkereszteletlen pogány szomszédainak. Papjuk figyelceztetésére: első 
kötelességünk önoagukat az éhhaláltól Degmenteni, a válasz: Atya, egy nisszioná
rius családnak feláldozott családnak kell lennie ••• Isten neD kérte ezt tólülc, de 
a frontról, fogságból visszajövő pogány apák családjukkal - 35-en - oegkeresztel
kedtek ••• Ez esetet a francia papság bécsi beszáLlalóján mondták el 1947-ben.) 

Az e v a n g é l i u D i t a n á c s ok követésében ••• : Tudatositottan na
gaoban azt a I:J.élyenjáró cegállapitást, hogy Dint szerzetes az áldozat rendjébe, az 
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áldozat állandó állapotába lépteu? Akkor legyek is rajta, hogy ez ne legyen szánoo
ra l~eserü teher. Igyeksze8 örökifju lélekkel -van hol oegifjodnia naponta! - oegu
jitani ifjuságooban tett fogadaloaoat. Naponta szentoiseáldozatoo felajánlásához 
csatoljon életáldozatoo "Suscipé"-jét! S napi lelkiisoeretvizsgálataio során ellen
órizteo, hogy"a fogadalai oltárra egyösszegben letett adooányból neo loptaa-e visz
sza egy fillért aznap?" Már akkor neo volna egész, nec volna oinden... Gondolok ar
ra, hogy IJint szerzetesnek, Krisztus követőjének, oár kell szeretneo a keresztet, a 
szenvedést. És ezzel segiteni a beletörődésbe, zugolódás nélküli kereszthordozásba 
azokat, akik a lelkiéletnek cég alsó fokán járnak? Viszont illik törekednea az Is
tennel egyesültség oly fokára, anikor már kivánjuk a keresztet. Gondoltao erre? I
oádkozzau sokat az Isten-szeretetben való elórehaladásooért - ez a lényeges. És ez 
oinden apostoli ounka sikerének, ereduényességének forrása. 

H i v a t ás b e l i lehetóségeio ••• Cs e n d e s e l n é lk e d é s. 

IV • I r:t a t á r s a l g á s. Xavéri Szent Ferenc hicnusza. 

Istencr1, szeretlek forrón, oélyen; 
Nen, ncrt a kárhozatos szörnyü éjen 
Gyötrő tüzbe vetsz, ha elhagytalak, 
S neu uert egednek fényes ékességét 
Szent öröeben uszó, angyali zenéjét 
Igéred nekeo szárnyaid alatt. 
De nort a kereszten karjaid kitártad, 
Ecberi szivewt szivedre zártad. 

Rettentő oértékkel cérted szorctésed1 

Ó legyek, hadd legyek könnyező vetésed, 
Hadd legyek, én legyek a Te aratásod, 
Mig gyötreloeiddel lelken földjét ásod. 
Szeretlek, szeretlok, nen oert nogncntetMJ, 
Haneo, oert a vérig, halálig szerettél. 
S aoint Te szerettél, szeretlek oost Téged 
Életen és lelkeo elkináloo Néked! 
Szeretlek, szeretlek, Te var:::r a Királyon! 
Istenen, uindenen, örök nenyorszáeoiJ! 

Rutul kiszögezve, jaj, feléo hajoltál, 
Vérfutotta Arcod, édes, tüzes oltár, 
Bünöoért viselt el szörnyü ékességet ••• 

-55 -
Könyörülj rajtunku.És a tisztitótüzbeD~ .. 



XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztról. 

Imádunk Téged Krisztus ••• Mert Szent Kereszted ••• 
I. Az Ur Jézus Testét a keresztról levéve a Szüzanya ölébe teszik. Karjába ve

szi és megcsókolja - cint akkor a betlebeDi éjszakán. A földi életkör - látszólag -
bezárul, stilszerüen, isteni rendelésre. "Ó, kik át!ilentek az uton, nézzetek ide: 
van-e I:lég oly fájdalou, tdnt az én fájdaJ.rna.ra?'!. (Jer.Sir.l,l2) "Ó mi nagy volt ama 
drága Szüzanya szomorusága, Egyszülött szent magzatán! .Mennyi t sirt és hogy ke
sergett. Látván azt a nagy keservet Azt a nagy kint szent Fián." (Stabat Ma ter) 
"Nincs ehhez mért emberi fájda lom, nem is lehet, két okból sem, tanitja Szent Ber
nát: Mert nincs még egy oly szeplótelen emberi sz i v, mint a Szüzanyáé - és nincs 
még oly szent Magzat, mint az Övé ••• 

II. Annál ékesebben tanit néma, csendes megadása. A Gyümölcsoltó boldog "legyen"
je most könnyes "legyen"-né változott - de mindvégig megmaradt az alapmagatartás: 
legyen nekem a Te igéd szerint. Aki a 4. stáción hősiesen biztatott - most hősiesen, 
megad6an gyászol. Mert alázatos, engedelmes megadással simult bele az isteni aka
ratba, azért simul Jézus is az ő ölébe. Betlehemben is, most is ••• Itt ennek a hó
si megadásnak példáját csodáljuk Benne, - a kérjük, esdekelje ki szármmkra is ennek 
kegyelmét. Tudjunk, ha kell, megadó némasággal gyászolni. Oly fájdalmas néha látni 
temetéseken az emberigyász nagyonis természeti, fegyelmezetlen, hisztérikus megnyi
latkozásait. Mi ne igy. A Szüzanyától tanuljunk. Különösen akkor legyen nagyon bol
dog a megadásunk, ha hősi halottat temetünk. Legkülönösebben akkor, amikor Isten 
Országa hősi halottjait: ekkor hálát kell adnunk a vértanuság kegyelméért. Ez a 
lelkület jellemezzen akkor is, ha nem egészen erről van szó, hanem akár átmeneti
leg, akár végleg - nem tudjuk - bucsuznunk kell azoktól, akik küzdótársaink az 
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Isten Országában, at-yáink, anyáink, testvéreink, gyermekeink Krisztusban... Mi so
se tartozzunk azok közé, akik csakis a természeti ember nyárspolgári gondolkodásá
val bírálgatnak s kérdik: "mre volt jó?" És a zsoltárossal mondjuk:, hogy "pirulja
nak, akik azt IJondják: Ugy kell!" 

De ne csak tanuljunk a m:í. fájdalmas Szüzanyánkt61. Gondolatban wenjünk még visz
B3a a Ke::-eszt alá. Előzőleg arról elmélkedtünk, hogy nekünk is vállalnunk kell az 
áldozatats ha nem. akarunk a feszíták közé tartozni, s azt is tudatositottuk, hogy 
erJlek az áldozatnak kezde~e, a keresztségünk felajánlása és utolsó fohásza, az Ur 
Jézus példáján, a megbocsátásnak szava ellenségeinkért. Most ehhez füzzük IJég egy 
gondolatunkat. Ennek az utnak, fejlődésnek - ó ez wegközelitóleg seiJ lesz oly bor
zalmas, IJint Jézusnál, de bizonyára tovább fog tartani nálunk - lesznek nagyon sö
tét percei, órái~ Amikor ránkzudul az elhagyatottság a keserüség árja~ s megkörnyé
kez az elkeseredés, kétségbeesés kisértése: ugy tünik fel, IJintha Isten elhagyott 
volna bermUnket. Ekkor, IJint vigasztaló, derüs, fénysugár hatoljon a lelkünkbe az 
Ur másik szava: "Fiu, iiil9 a te 1\llyád, l~szony, ime a Te fiad!" Jánossal Krisztus 
Urunk IJinden hüséges követőjét, testvérét, társörökösét a mindenkor segitő Szüza
nya, a kegyelmek legfőbb közvetítőjének pártfogása alá helyezte. A gyermeki biza
lom szárnyán meneküljünk édesanyai, szeplótelen Szivéhez és szinte a gyermek erő
szakosságával esdekeljünk ilyenkor Hozzá, az égi irgalom Anyjához, Apostolok Ki
rálynőjéhez, ~bgyarok Nagyasszonyához, Keresztények Segítségéhez: Most segits meg 
Y.lá.ria! 
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III. Gyakor lati alkalmazás : 

H á z as s á g b a n ••• : Elmélkedésem általános tanulsága ez volt: Tudjak a 
Szüzanyával megadóan sirni ••• Tudjak a Szüzanyában odaadóan bizni ••• Kérjem ennek 
kegyelmét saját anyai életemre ••• Hitvesemnek ••• Édesanyámnak ••• Mária egyetlen és 
felülmulhatatlan mintája, hogy egyszerre és egészen szaresse egy anya gyermekét és 
Istenét. Egy földi anya sem juthat el eddig. De valamit raegvalósithatok: bár nagyon 
ezeretern gyermekemet, önmagáért is, de Istenben szeressem. Nehl szerethetem benne, 
ami bün, eltévelyedés. ~dndig törekedjek javitani rajta, Istenközelben tartani. Leg
alább imámmal. És megforditva: nem lehetnek "vallásgyakorlataim" (pl. hétköznapi mi
se) szülői és hitvesi kötelességeim rovására. - Ha hitvesemet, gyemekemet l{risztus
ban szeretem, s ebben igyekszem elmé~lni, akkor nz esetleges gyász is méltó lesz a 
Szüza.nya gyermekéhez ••• E gondolatot az apák is alkalmazhatják magukra. - Végül Má
ria, aki egy személyben Szüz és Anya, örök mintaképe minden édesanyának és Krisztus 
minden jegyesének, legyen a mi sze~ben drága összekötő eszménye a házas és szüzi 
állapotnak. Éljen bennünk, családunkban az Istennek odaadott élet nagy tisztelete, 
legyen családi szentélyünknek oly levegője, oly talaja, hogy szép papi és szarzete
si hivatások fakadhassanak benne. 

1.2. e v a n g é l i u m i t a n á c s o k követésében ••• : Máriával uegadással 
sirni ••• Máriában odaadóan bizni. Szüzanya és osztatlanszivü Jegyes ••• Nekem, az e
vaneéliumi tanácsok követőjének az a példaképem, eszményem, hogy osztatlan, egészen 
Istent szeretó jegyesi szivem termékeny legyen: atyai, anyai sziv. FájdaloLJtJa.l 
"szüljek" ujra meg ujra gyermekeket Krisztusban. Annyi termékenytaleju sziv van, 
oly nagy az IstenszolDj a lelkekben, hogy a hi tet, szeratetet, áldozatvállalást su-
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gárzó ta.'1.uság1;ételünk nyooá.n biztos lesznekttgyeri:lekeinknKrisztusbnn. És olyanok, a
kiket megsegitettünk iiJánkkal. Erre gondoljak i t t. És végül .t:~ég egyet: a Szüzanya e
leven tiltakozás legyen szelllelJben arra, hogy a házasságot lebecsüljeiJ. Tiszteljeo, 
és mint boldogság lehetőségéról rnondjak le róla Istenért; ha nem ily szellernben tet
tem volna le fogadaliilatlat, tudatasi tsa.rn ezt rnost magamban. S e ró t sugárzó, mert ál
dozatra példát mutat6 adakozóként, ne pedig sóvárgó koldusként álljak ott mások csa
ládi szentélyének küszöbén ••• 

H i v a t ás b e l i lehetóségei.t:~ ••• Cs e n d es e lm é lk e d ó s. 

rl. I n a t á r s a l g ás. "Oltalmad alá futunk" vagy11 I:mádság a keresztények 
segítségéhez," vagy "Emlékezzél oog". 
Ol ta).oad al~ futunk Istennek szent Szülóje, könyörgésünket .t:1eg ne vesd szüksóeünk i
dején, hanem oltaliJazz meg Dinket Dinden veszedelemtől. Mindenkoron dicsóséges és 
áldott Szüz IJi .Asszonyunk, rni Közbenjárónk, mi Szószólónk! Engeszteld .t:1eg nekünk 
Szent Fiadat, ajánlj lilinket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. 

Mosj; segits IJeg Mária, ó irgal.J:nas Szüzanya. Keservét a bunak, bajnak, eloszlatni 
van hatal.m-'J.d. Hol .t:lár SIJber nem segithet, a Te erőd nem törik meg. Hó imáit gyer
oekeidnek, neiJ te soha nen veted meg. Hol a szükség kinja nagy, mutasd meg, hogy 
.An;:;-n. vagy. Ibi t segits .t:~eg Mária, ó Irgalcas Szüzanya! 

~:ékezzél meg, kegyes Szüz Mária... (Szent Bemát imája) 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk! És a tisztitótüzben szenvedó lelkeken! 
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XIV. állomás: Jézust sirba teszik 

Imádunk Téged ••• Mert szent Kereszted ••• 
I. Kegyeletes lelkek jóvoltából az Urat gyolcsba takarva sziklasirba fektetik. A 

hatóság pedig lepecsételi a sirt és őröket álli t eléje. "Valóban tragikomikus kép 
olvasao egy eliJélkedésben. A nap elsötétült, az ég kárpitja oeghasadt, a pogány szá
zados is ~egvallotta, hogy valóban Isten fia volt, és a hatóság viaszpecséttel sirba 
akarja temetni és lándzsás er:J.berekkel őriztetni az Istent." Gázoka t, a.oelyek n..'llJ:f fe
szitőerojüek, leplombált féopalackokban zárnak ••• Istent viaszpecséttel próbálták a 
sirba rögziteni. Ha a hit szemével nézzük a lepecsételt sirt, cár neo agyász, haneo 
a diadaleas öröo érzése vesz erőt rajtunk és sajnálkezunk a te~észeti gondolkodás, 
a hi tetlenség szellemi szegénységén, vakságán. 

II. A törtáneloi keresztut gyRkran megujuló állomása: el akarják teootni Istent. 
Igy Nietzsche is: "Meghalt Isten ••• " És el akarják teuetni Krisztust is. A történeti 
Krisztust, az Isten-embert Renann.."l.l és társaival ••• És a titokzatos Krisztust is, az 
Egyházat. ~fint ~\natole France, aki a oult század negyvenes éveiben irt utópisztikus 
regényében "száz év oulva" alig találja neg Rócában a pápát, a katolikusok fejét, "a 
maroknyi szekta vallási fejét" egy szük sikátorban, ahol oint varganeater keresi ke
nyerét. o. A történelen ugyancsak rácáfol t en-e! A Pápaság tekintélyesebb, nint vala
ha. 1~ pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Áll a kereszt a világ háborgásai közepette. 
És áll a kereszten született Egyház is. Isten biztositja en-ól, Ő mondottn és az Ö 
erői tartják fenn. o. 

De ne távesszen össze,n hitben gyökerező jogos reoényt az illuzióból táplálkozó 
valmeró reoénnyel. Me r~~~ fEgyház birja az igéretet, a végső győzel eo neo vitás. 
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De a háboruban egy frontszakaszon lehetnek időleges, részleges veszteségek, egész 
csapattestek felmorzsolódhatnnk akkor is, ha a hadsereg végeredoényben győz. l.z. 
Egyházon nec vesznek erőt n pokol kapui - de ez az igéret nem S2'Ól egy-e(JY ország 
határain belül élő részére a Titokzatos Krisztustestnek. Lehetnek átoenotileg év
századokra szóló vereségek, kiesések. Gondoljunk az afrikai egyházrn, nooly egy 
Szent Ágostont adott az eoberiségnek, s csak a hosszu évszázados pangás után, n né
ger nissziókban kelt ujra életre; alig pár éve szünt eeg Disszi6s terület lenni. 
Neo is nerjük kinondani az alknlmzá.st Szent István országára, elszorul a szivünk, 
ha erre gondolunk. 1~ titok megoldása: "Ha Vele együtt szenvedünk, Vele ec;yütt LlOt:; is 
dicsőülünk •• l' ~zoros kapcsolatban kell mradnoD a Fővel, Krisztussnl. Kagyelni lmp
csolatbnn, inádságos kapcsolatban, és életeDben is oegvallva hozzátartoz6sácooat. 
Tanuja lerzyek. Ha kell, a szenvedésben is, a szenvedéssel is. És nen az [LQ.olr;unk, 
hogy "tud,iuk az időpontokat, auelyeket az .Atya önhataloával oegállapitott. 11 ~ 
tanuskodásunk t1a az, anire Szent Pál tanitja n korintusiak-st (olvassuk cl és enged
jük l."Jllu"'llllkra hatni 1 nai sze1.JDel nézve) "Din t negvertek, de eeg nen öl tek; Din t o. 
szonorkodók és négis cindig örvendezők; nint szükölködők, és négis sokaknt go.zdaei
t6k; Llint akiknek seJ:JDijük sincs és Dindenüle megvnn." (2 Kor.6.5,10.) ~rt Me::/ ta
nulsáeok ós kiábrándulások, külső veszteségek és ld.józani tó pofonok után folismer
tük a oultbnn. elkövetett hibákat, büneinket és oost nár nagkönnyebbülten jobban lát
juk és értékeljük a Krisztusban való élet gazdagságát. Most cár ahhoz a kincshez ra
gaszkodunk, anely sohasem vétetik el tőlünk... Minél jobban ráébredünk arra, hoa;y 
cint szegények, szenvedők, üldözöttek boldogok vagyunk az igazán nagtalált Krisztus
ban - ald. a hatalnasok, gőgösöknek, gazdagoknak ellenáll, ner:~ outatkazik - annál 
jobban nő és erősödik a Titokzatos Testnek ez a szenvedő része. A holnap, o. tegnnp 
rom,jain, a. m áldoz~:ttából n<? ki! 
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IIIA Most ez utolsó nllonáson gondoljuk magunkban végig mindazt a jóelhatározáso
kat, anit gyakorlati téren tettünk. 

Nielőtt h á l á t adnánk az Ur nagy kegyelméért, hogy engedett sorsában osztoz
va, keresztutján járva "Hozzá hasonlítani" s megadta a látás kegyelmét - hogy tárgyi 
bizonyosságat meritsünk~ne legyünk szubjektivizmussal vádolhatók, nézzünk R6mára, 
nézzük a Sziklát! Szomjas gyermeki lélekkel figyeljük Szentséges Atyánk "Ébresztő 
szózatát", amelytól ugy akarja, visszhangoznia kell az egész katolikus világnak is. A 
mi szivünkben is. Néhány hete a Lourdesi Szüzanya ünnepén hangzott el a százat. Rá
mutat a világban tapasztalható válságos helyzetre. "Ennek a válságos helyzetnek leg
mélyebb okát sokak a vallási közönyben a köz- és magánélet erkölcsi lesüllyedésében ••• 
kell keresnünk •• ~ Ilyen he~zetben lehetetlen, sót bünös dolog, hogy a jók életük meg
szakott régi kerékvágásában haladnak tovább. Itt az idő kedves fiaink! Itt az idő, 
hogy megtegyük a döntő lépéseket! Itt az idő, hogy lerázzuk magun!ról a végzetes le
targiát! ••• Egy egész világot kell alapjaitól kezdve ujjáépitenünk, vad állapotából 
igazán emberivé tennünk, s az igazán emberiból istenivé emelnünk! Erőteljes vallősi 
megujjÚlást kivánunk a gondolkodásmód és cselekvés egész vonalán. Teljes vallási meg
u,julást mondunk, ame~ mindenkit megujfit: papságot és híveket, a vezetőket és csalá
dokat és r:dndenféle közösséget, mind egyenes lelket külön-külön... legyen világos e
lőttetek kedves fiaink, hogy a mai bajoknak és ezek végzetes következményeinek gyöke
re a szellem renyhesége, az akarat bénult volta, a szivek ridegsége ••• Szeretnénk, ha 
ezt a nagy megmozdulást, amelyre ma kérünk titeket - 1952. febr. 10-én a ~mai egy
házmegye hiveihez mondotta Szentséges Atyánk- azonnal vegyék át a többi6 Közel és tá
vol, hogy ami szemünk lássa visszatérni Krisztushoz a népeket és világrészeket ••• az 
egész világot!" És midőn a felhivásnak mintegy végrehajtási utasításait adta Róma 
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á 
papságnak, (márc.8.) még igen tanulságos szavakat füz hozzá: "Az Egyház épp ugy nem 
öncél, Dint a plébánia sem az, sem bármiféle vallásos egyesület. Az igazi cél: tag
jainak lelki üdve. Sokan azt mondhatnák: ez világos, s erről mind meg vagyunk győ
ződve. Bizonyára igy van. De a hivek mégis lépésról lépésre oly nézetekkel és azo
kásakkal találkoznak, amelyek a legalapvetőbb keresztény elvekkel ellenkeznek, akkor 
igazán indokolt felvetni a kérdést, hogy saját soraink az ilyen elvetendő életfor
mákkal szemben szilárdan helyt-állnak-e vagy pedig sajnálatosan csődöt mondanak? Bál 
apostol az uj onnan keletkező római egyházközségeket óva intette: "Ne szabjátok maga
tokat a világhoz, hanei:J. alakul.iatok át értelmeteknek cegujulásával!" Vagyis Isten 
akarata és Krisztus képmása szerint ••• 

Ezután a keresztény élet kritéri~t vizsgálja a Szentatya, majd hozzáfüzi (~~t 
már idéztük a XI. állomás elmélkedésében): Mi az, amire ma az Egyháznak szüksége van: 
hivők és hivők csoportjai, akik e~észen Krisztus szarint élnek - majd visszatérve 
Szent Pál intelmére folytatja: "Minden sorából a bün elleni küzdelem csendül ki, az 
állandó erófeszités, hogy hiveit az őket körülvevő világ előitéleteitól és romlott 
erkölcseitól megóvja. Olvassuk és kiérezzük belőlük, milyen nehéz volt ez a harc. 
Szálljatok vissza gondolatban az egyháztörténelem első századaiba: nem más ez, mint 
ennek a harcnak továbbgyürüzése. Az Egyház megtörte a pogányság erejét, amely a lel
keket fogvatartotta, de nem ragyoll.Ó gyózelmekkel, hanem inkább könnyel és vérrel, 
könyörgő imával és Isten kegyelmének erejében, türelemmel az ellenségektól szanve
dett csapások közepette, fáradságos, de bizalomteljes munkával. Most továbbhalad a 
~örténelem. A ti dolgotok, hogy megirjátok következő lapjait. Ma is, mint a mult
ban, az Egyház az emberiség kovásza. :rt.iködése nem enged kényelmes alkalmazkodást, 
nem enged nyugalmat, fegyverszünetet, hanem állandó erőteljes ösztönzést~,hogy Krisz
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tus akaratának megfeleljünk - mondotta a papságnak a Szentatya - és a hivők életé
ben annak érvényt szerezzünk. Adjon az Ur Krisztus nektek szent hitet, rettenthetet
len bátorságot és feltétlen áldozatosságot." 

Szentséges Atyánk szavai erősitaenek meg, világitsanak fel bennünket: Krisztus 
földi Helytartója szálott hozzánk. S utána adjunk szivból hálát az Uristennek, hogy 
most ~ nagyonis értjük Szentatyánk szavát. A történelem vihara nagyon sokunkról 
lesodorta a jozefinizmus örökségét: a naturalista szemellenzót, lelkünk porhanyós 
lett a történelmi vihar után és mint villámfénynél meglátta a végzetesen téves el
képzelései t: a kereszttól irtózó, tulbuzgóságtól félő, átlagtipus t kreálni almró, 
elvileg természetfölötti (krisztusi), gyakorlatban nagyonis természeti (evilági) 
kereszténységet ••• Ezért többé-kevésbé mindnyájan 30-40 éves kortól fölfelé, akik 
egyházi életünkben szerepet vittünk - tisztelet a kivételnek - mea culpát mondhatunk 
és mondjunk is, bár jóhiszemüek voltunk, mert történeti adottságokba születtünk bele. 
De most ~r valamennyien boldogan hálát is adhatunk azért, hogy már látunk, és a tör
ténelemból ás a Szentlélek ihletésére tanultunk, s gondolataink együtt rezonálnak 
Szentaty&~ gondolataival. Szivünk együtt dobban Krisztus helytartójának szivével ••• 
Ezért az Eucharisztikus Jézus előtt adjunk hálát Prohászka püspök szép imájával: 

IV. I m a t á r s a l g á s: "Uram, hála Neked, hogy hivtál, hála Neked, hogy 
megparancsoltad hozzád hasonlitanom, hála Neked, hogy lelkem épségát vigasztalásod
dal védelmezed~ Uram minden a Tied. Ehhez a mindenhez most alázattal adom hozzá a 
Te kegyelmedból szabad emberi akaratomat. Ez az akarat belőled fakadt. Te szárnyai
ra biztad, ice most sok tévelygés után hozzád visszaszáll és esdekel: rejts el en
gem szivedben. Merits el engem végtelenséged tengerében, nem akarok én mgam lenni, 
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mart hllllottaJ;l a szavadat. Meghallotta.Iil az élet zugó dübörgő tengerzajában, reg
hallottan a Te hivásodat. Tévedt gondolatok egymásra üvöltése, elveszett eobersé
günknek csörömpölve töródó sziklatörmelékei nem tudták tulbarsogni a Te eucharisztiás 
suttogásodat. Eljöttem, mert vártan a hajódat, oert nagismertem a vitorláidat, lel
keD a Te szonjazó Sentád, aki viharzugáBra süketen meghallotta a sóhajtásodat. Engec 
vártál, legyen a karoc a Te karod, izDom a Te izmod, ajkam n Te ajkad, sziven a Te 
szived. Akaratod mozgasson engem, szerateted égessen engec, s a Te szolgálatodba, ö
rök fogságra fogadj be engem! ••• 

Mit akarsz Uram, télem? Mi vár rá.Iil a jövendőben? Engedelmességet kivánsz-e vagy 
vért? S életet is? S mit adjak Neked most? Ugye valar.J.it, a.r:d áldozatooba kerülne, de 
ami t üdvöm, haladás om követel tóleo? Ecco ego ! Ioe én!" (Prohászka Ottokár) 

+ 
Ura.Ll Jézus, megtestesült Ige, hiszen, hogy Isten vagy: "igaz Isten az igaz Isten-

tól". Nem látom istenségedet, de hiszem, znert Atyád mondotta: "Ez az én ezeretett Fi
B.Iil11. És mivel hiszeD, egészen rendelkezésedre akarom bocsátani magamat: testeDet, 
lelkemet, iteleteznet, akaratomt, szivemet, érzelmeimet, képzeletemet, mnden erő
met. Azt akarom, hogy oegvalósuljon bennem zsoltárcsod szava: "Lába alá vetettél 
mindeneket". Azt akarom, hogy Te légy a fejem, evangélinnod legyen a világosságom, 
akaratod a vezáreo. Gondolataim a Te gondolataid legyenek, hiszen Te vagy a téved
hetetlen igazság! Minden cselekedetem tebenned valósuljon, hiszen Te vagy az egyet
len ut, rely az .Atyához vezet! Nem keresem örömemet akaratodon kivül, hiszen Te vagy 
az élet forrása! Végy egészen birtokodba, Szentlelked által, A ád dicsós # ére! .AIJen. 

+ M a r D i o n apát i.I:Jája) 
Felajánló imádság Jézus Szentséges Szivéhez ••• Te Deum ••• 

+ + + 
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