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l. FEJEZET 

A Krlsztusra vonatkozó 6sforrások 

Van-e széles e világon ember, ki e nevet "Krisztus", 
nem ismerné? Keresztény és .pogány, hivő és hitetlen, ta
nult és tanulatlan egyaránt ismeri nevét, tud róla egyet
mást, azt is, hogy nagy ember lehetett, ha másért nem, 
már csak azért is, mert születésétől számítjuk az éveket 
és nevére milliók hajtják meg fejüket vagy térdüket 

Ki is ez az "ember" 7 Igen, egyelőre Krisztust csak 
földi, történelmi szempontból akarjuk puszta eszünk ref
lektora elé állítani. 

E végett jelen ismertetésünkben nem is hivalkozunk a 
Krisztus életére vonatkozó legfőbb forrásokra, a négy 
evangéliumra. Még a Szentírásra általában sem. Utóbbinál 
legfeljebb egy csodAlatos és pusztán lélektani szempontból 
szinte megmagyarázhatatlan tényre hívjuk fel a figyelmet: 
Arra, hogy az ószövetségi, vagyis Krisztus előtt több 1-v
századdal megírt könyvek egy leendő Messiásról rengeteg 
jövendölést tartalmaznak, amelyek Krisztusban kivétel nél
kül és teljesen teljesültek. Még hozzá úgy, hogy ezek a 
jövendölések rajta kívül sem előtte, sem utána élő sze
mélyre nem alkalmazhatók. 

Mi több, jelen füzetben még a Krisztus mellett szóló 
forrásokat és irodalmat sem vesszük tekintetbe, pl. az t. 
és 2. századból a Didachét, a Barnabás levelét, Római Ke
lemen és Polikárp írását, Quadratus és Arislides közléseit 
és egyebeket. Hiszen mint Lukács evangélista megjegyzi, 
már az ő idejében is sokan írtak Krisztusról. (Lk. t, 1-2.) 

Lássuk tehát csupán a Krisztusról szóló, de Krisztus
tól távol álló, söt Krisztus-ellenes legrégibb profán (nem 
egyházi) forrásokat az 1. és 2. századból. 



Igaz, hogy e fonások száma nem éppen bőséges. De 
ezen nem lehet csodálkozni. Hiszen pl. a klasszikus római 
írók méltóságukon alul tekintették, hogy tolluk hegyére 
vegyenek egy, a kereszt bitófáján kivégzett - nem rómait, 
vagyis az ö szemükben barbárt. Személye annál kevésbbé 
érdekelte öket, minél kevesebbet tudtak és értettek taní
tásából. 

Azt se felejtsük el, hogy Nagy Konstantin, II. Theo
dosius és I. Jusztinián a keresztény és Krisztus-ellenes 
iratoknak és könyveknek elégetését és megsemmisítését 
rendelte el. (Cod. Theol. 1, 3. t. t.) Sőt több mint való
szfnü, hogy a kerentények ezt önszántukból is szivesen 
megtették. Igy az első két századból való sok Krisztus
ellenes könyv megsemmisülhetett 

Hiszen még a pogány klasszikus írók müveinek nagy
részét is csak az Egyház papjai és szerzetesei mentették 
meg a pusztulástól és mentették át az utókorra. Nélkülük 
még ezek a források is eltűntek volna. Viszont világos, 
hogy ezek az irodalom-mentő egyházi személyek nem eről
ködtek vallásuk és világnézetük mestere ~llen .szerkesztett 
írásokat megmenteni és megőrizni számunkra. 

De még így is elég Krisztustól távol álló, sőt Krisztus
ellenes ősforrással rendelkezünk. Vegyük öket sorba, per
sze füzetünk szük kerete miatt csupán távirati tömörség
gel. 

2. FEJEZET 

Flavius József 

Flavius József Kr. u. 37-ben született. Nagyeszű és 
tudós zsidó volt. Még a rómaiak előtt is oly tekintély volt, 
hogy római polgárjoggal tisztelték meg. Két müve: ,.A 
:tsidó régiségek" és ,.A zsidó háború". Mindkettöben sz ól 
Krisztusról. - Ime saját szavai szószerinti fordításban: 

.,Abban az időben élt Jézus, egy bölcs ember ha ugyan 
öt egyáltalában embernek szabad nevezni. Mert ö csodá
latos müveket cselekedett (az emberek tanitója volt, akik 
az igazságot könnyen elfogadják). És a zsidók közül, de 



a bellasi világból is sokakat magához vonzott. Az. ismert 
Krisztus volt ö. ts noha Pilitus, a főemberek feljelentésére, 
kereszthalálra ftélte, eredeti követői nem pártoltak el tőle. 
Mert ö a harmadik napon újból elevenen megjelent, mi
után az isteni próféták róla ezt, mint más ezer csodálatos 
dolgot előre megmondottak. És a róla nevezett keresz
ténység még mostanáig sem ért véget." (Antiqua. XVIII. 
3. 3. edit. B. Niese. IV. Berolini. Weidmann, 1890. 151. 
köv. old.) 

"A zsidó háború" c. müvében hasonlóképen szól Krisz
h. ról. (L. Berendts-féle kiad. 8, 12.) 

3. FEJEZET 

Plinius 

Ifj. Plinius Gaius P. Secundus (61-114.) mint Bythy
nia és Pontus helytartója tanácsot kért Traján császár
tól, hogy mit tegyen Krisztus követőivel. 

A nagyon terjedelmes levélből csak a ·következő, leg
inkább jellemző részt közöljük: 1 

"Azokkal szemben, akik magukat keresztényeknek val
lották ... Kivégeztettem... Mások keresztények voltak 
ugyan, de felhagytak vele; némelyek három évvel, mások 
több évvel, sőt némelyek 20 évvel ezelőtt. Azt itlitot.ták, 
hogy bünük vagy tévelyük leginkább abban állott, hogy 
bizonyos napon összejöttek. Krisztusnak mint lstennek tisz
teletére együttesen énekeltek és esküvel nem gonosztettre, 
hanem arra kötelezték magukat, hogy lopást, házasságtörést 
el nem követnek, szavukat meg nem szegik és a náluk letét
be helyezett jószágot le nem tagadják ... Annál szüksége
sebbnek tartottam, hogy két szolgálótól, kiket Diakonisz
száknak nt~vt~ztek, kínvallatúsal megtudjam az igazságot." 

1 Aki Plinius levelének teljes szövegét óhajtja olvasni és 
a többi Krisztus-ellenes c5sforrások azövegét, amelyeket tér 
híján jelen füzetben kihagytunk, ezeket mind megtalálhatja 
Tower Vilmosnak ,.Kicsoda Krisztus?" c. kétkötetes munkájá
ban. (A Sz:ent István Társulat kiadása.) Ára: 20 frt. 
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E levélből főkép három adatot emelünk ki. Az egyik, 
hogy a keresztényüldözö Plinius szerint a keresztények 
Krisztust Istennek tartották. 

A másik adat: Plinius a szóhan levő levelet 109-112 
között írta. Mint e levélben maga állítja, némelyek már 
20 évvel ezelőtt megszűntek keresztények lenni, tehát 
89-92. évben. Igy Plinius levele tanúság arra, hogy már 
az első században, vagyis az apostoli korszakban még a 
római birodalom különféle tartományaiban is nagyszámú 
kereszlény élt. Sőt Plinius tartományában annyira elsza
poradtak a keresztények, hogy a helytartó aggódva nézte 
terjedésüket és ügyükben a római császártól kért bővebb 
utasftást. 

A harmadik értékes, tanulságos és jellemző adat a 
levélben említett két rabszolganő, akiket az Egyház diako
nisszáknak alkalmazott, vagyis akik egyházi hivatalt visel
tek. Ime, az Egyház már a kezdet kezdetén nem ismert 
különbséget szabad és rabszolga személy között. 

4. FEJEZET 

Tadtus 

Amint a két első században minden pogány római, 
Tacitus, a római történetírás•mestere (55-120) is, "Anna
les" c. müvében Krisztusról mint a kereszténység alapító
járól ír, "akinek babonasága (ezen a keresztény vallást 
érti) nemcsak Judeában, hanem Rómában is követökre ta
lál." Majd részletesen szól a keresztények ellen foganatosf
tott büntetésekröl. 

"Historiae" c. müvében (69-96) a Jeruzsálem ostroma 
idején tapasztalt csodás jelekről és a zsidók várta Király
ról fgy emlékezik meg: 

"Sok csodajel történt akkor, amelyeket a babonás és 
a vallással szemben ellenséges érzületű nép semmiféle ál
dozattal vagy könyörgéssel sem tudott kiengesztelni. úgy 
látszott, hogy az égen hadak törnek egymásra, a fegyverek 
piroslanak és_ a felhőkben hirtelen keletkezett tűznek láng-
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jától fénylik a templom. Ennek kapui hirtelen kitágult~k 
és emberi hangnál erősebb szó hallatszott: "Kivonulnak az 
isten~k." Egyúttal láthatóvá lett a kivonulóknak óriási 
nyüzsgése. E csodás jeJenségekre némelyek félni kezdtek; 
mások meg voltak győződve, hogy beteljesedett az, amit 
a régebbi papok megjövendöltek, hogy az időben Kelet 
fog hatalomra jutni és Judeából származó egyének fognak 
uralkodni. (V. 12.) 

5. FEJEZET 

Mara Bar Serapion, Samosatai Lucián, Celsus 
és a későbbi irók 

Mara Bar Serapion előkelő pogány bölcselő volt. Fiá
hoz intézett nagyon terjedelmes levelében (72-96) magasz
talóan beszél Krisztusról, "a zsidók bölcs királyáról", akit 
egy rangba helyez Sokratessei és PythagorassaL "Noha 
Kris.ztust népe halálra ítélte, mégis örökké élni fog taní
tásában és törvényeiben." 

Samosatai Lucián 170 körül írta meg müvét, amely
ben a keresztényeknek szemére veti, hogy a görög istene
ket megtagadva, egy keresztrefeszített bölcselőt imádnak 
és az ö törvényeit követik. (De morte Peregrini 11 és 13.) 
Irásában éles gúnnyal törekszik gátat vetni Krisztus hívei 
térfoglalásának. De épp ezzel igazolja Krisztus tanainak 
belső erejét. 

Celsus 178-ban irta müvét. Ebben azt állítja, hogy 
Krisztus az ö csodáit egyiptomi varázslattal müvelte. Erő
sen támadja az evangéliumi közléseket, de akarata elle
nére, épp e közléseknek legpártatlanabb tanújává válik, 
amennyiben azokat támadja, de soha nem tagadja. 

A 2. és 3. századból még más keresztényellenes írók 
is szólnak Krisztusról, de helyszűke miatt csupán a nevü
ket említjük meg: Epictet, Marcus Aurelius, Galenus (13~ 
201), Apulejus (124-), Spartianus, Lampriadius, Dio Cas
sius (15~230), Cornelius Fronto (t 175). 

Mármost ha e Krisztus- és keresztényellenes irók köz
léseinek közös mondanívalóít egy mondatban akarnók ösz-
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szesüríteni, körülbelül ezeket mondanák: "Ez a keresztre
fesdtett Krisztus nem volt közönséges ember, sőt a mi 
világnézetünkre veszedelmes egyéniség, akinek a tanftá· 
sára felfigyel a tömeg, és aki bűbájossággal vagy ördögi 
segítséggel feltűnő, nagy csodákat művelt." 

6. FEJEZET 

Mit mond a történelem Krisztusról 

Érdekes, hogy már: a Krisztus elötti pogány népek 
nagyjai is vártak egy Messiás-féle személyiséget. Igy pl. 
Sokrates, Cicero, Horatius, Ovidius és különösen Vergilius. 
Utóbbi Krisztus előtt 70-ben született és 19 évvel Krisz
tus születése előtt halt meg. Tehát Krisztust nem ismer
hette, sem az ö születé&ének körülményeit. És mégis "egy 
szűztöl születendö csoda új ivadékról" jövendöl, aki "föld
re száll alá a nagy égből" és e természetfeletti hatal,om
mal felruházott fiúgyermektól várja a jobb kort. 

Conlucius hirdette, hogy az égből jönni fog egy szent,. 
aki mindentudó és az ég és föld minden hatalmát egye
síteni fogja. 

A pogány kelták, gallok, indiai hinduk, irániak és ger
mánok is várták egy természetfeletti csodálatos lény meg
jelenését a földön. 

Tacitus tehát joggal frhatta: "Sokan meg voltak győ
ződve egész Keleten arról, hogy ez idő körül Judeából 
,hatalmas uralkodó fog érkezni." (Hist. V. 13; Sueton. in 
~it. Vesp. c. 4.) 

És Krisztus valóban a pogány Tacitus megjelölte he
lyen és időben megszületett, csak 3 évig tanitott nyilvá
nosan, ö maga egy betűt sem frt, 12 halászra bizta tani
tásának elterjesztését és 33 éves korában keresztre feszi
tetten meghalt. 

De sem előtte, sem utána nem élt ember e föld há
tán, aki oly nagy hatást gyakorolt volna az emberiségre 
és történelmére, mint Krisztus. 

Tana meghódította a hatalmas római világbirodalmat 



Pedig ellene támadt tíz császárnak minden erőfeszítése, 
törvényeinek szigora, hadseregének ereje, hivatalnokainak 
kérlelhetetlensége, a kirótt büntetések sokfélesége, a kin
zások szörnyűsége, a hóhérok százainak kegyetlensége. 

Nincs a kinzásnak, üldözésnek és kegyetlenségnek az 
a módja, amelyet Krisztus követői ellen nem alkalmaz
tak volna. Patakokban ömlött a keresztény vér. A pallos 
sokszor eltompult és az elfáradt hóhért fel kellett váltani. 
Egyszóval a világtörténelem legnagyobb, legerősebb és leg
félelmetesebb földi hatalma 300 esztendön át mindent ki
gondolt és elkövetett a kereszténység kiirtására. Mégis 
alul maradt. 

:ts Krisztus megnyerte, megtérítette, Egyházba olvasz
totta a középkor vad, nyers, barbár népeit is, a spanyolo
katr franciákat, ·olaszokat, íreket, angolokat, németeket, 
norvégeket, svédeket, szlávokat és minket magyarokat. 

Pedig a térítés nem erőszakkal történt, nem fegyver
rel és földi ígéretekkel, nem kedvezményekkel és életmód
könnyítésset :tppen ellenkezőleg. 

ts Krisztus úrrá lett Napóleonon, Bismarkon, Hitle
ren, akik pedig minden tőlük telhetőt megtettek és meg
markoltak, hogy az övéké legyen és maradjon a győzelem. 

Igen, hány ország keletkezett Krisztus földi országa, 
az Egyház alapitása óta, melynek bölcsőjénél állott és 
melynek sirjába tekinthetett. Csak a két utolsó világhá
ború óta tizenhat trón dűlt össze, köztük oly hatalmas 
uralkodó családoké, mint a Hohenzolleréké, Habsburgoké, 
az orosz cároké, kina i császároké, török szultáno ké és f. t. 
Csak Krisztus földi helytartójának trónja nem ingott me~ 
egy pillanatra sem, sőt ma 40 állam tartja fenn vele diplo
máciai összeköttetését. 



7. FEJEZET 

Krlsztus hatása az egyesekre 

· Krisztus meglát egy vámszedőt és hfvja magához, és 
ez ott hagy vámot, állást, hivatást és Krisztus aposto
lává szegődik, érte áldozza fel életét is. Máténak hívták. 
Egy másik ember meg Krisztust látja meg, és rögtön ra
gaszkodó hívőjévé és társává szegődik élte végéig, és mint 
vértanú, Krisztusért ontja vérét. Neve Natánael =Berta
lan. A gazdag Zacheus életében szintén először pillantja 
meg Krisztust és örömében, hálából vagyana felét fel
ajánlja jótékony célra. 

Egy bűnös leány megismeri Krisztus tanitását és örökre 
búcsút vesz a test és vér minden örömétől és keresetétöl: 
Magdolna. 

Az élvhajhászó, romlott erkölcsű római pogány észre
veszi, hogy eddig ravasz, alattomos, sorsát állati megadás
sal viselö rabszolgája egy szép naptól kezdve mosolyogva 
jár-kel, sokkal pontosabban, lelkiismeretesebben végzi 
teendőit. Alig i~mer rá. 

Viszont másutt a rabszolga nem tudta megmagyarázni, 
hogy ura minden külsö megokolás nélkül miért kezd vele 
emberségesen bánni, öt testvérének szólftani, sót felszaba
dítja és ajándékokkal elbocsátja. 

De talán csak akkor, réges-régen történtek ily csodá
latos változások 1 

Krisztus Jézus nevére ma is milliók meghajtják fejíi
ket, temploma előtt leemelik kalapjukat, nagypénteki sírja 
előtt leborulnak. Személyét köbe vésik, vászonra festik, ze
nébe ömlesztik. A bazilikák, dómok, a falusi templomok 
és útszéli kápolnák az ö emlékét örökítik meg, éppúgy, 
mint a Belliniek, Raffaelek, Leonardo da Vincík, Munká
csyak, Dantek, Pascalok, Papinik, s í. t. 

A férfi- és női szerzetek tízezreiben a legkülönfélébb 
nemzetiségű, fajú, természetű, vérmérsékletü és korú, mind
két nembeli fiatalok és öregek önként, minden kényszer, 
börtön és rendőr nélkül életük végéig tökéletes engedel
mességben élnek, küzdenek, fáradnak és lemondóan áldoz
nak Krisztus iránti szeretetből 



Melyik bölcseleti, társadalmi, politikai vagy állami 
intézmény vagy tanítás tudta valaha vagy tudja ma olyan 
önfeláldozó, egész életüket fizetés, földi jutalom és ki
tjíntetés nélkül a betegeknek, nyomorultaknak, nyomoré
koknak, gyógyíthatatlanoknak szentelt lények százezreit 
elővarázsolni, mint pl. a betegápoló apácák. És ezek miért 
áldozzák fel magukat ilyen, emberileg érthetetlen módon? 
Krisztusért teszik! 

A hithirdetők tízezrei ma is elvándorolnak a vadak, az 
emberevők, a bélpoklosok közé, a leprásoknak minden más 
emberi társadalomtól elzárt ketrec-telepeibe, fizetés, földi 
jutalom reménye nélkül, feláldozva az otthon kényelmét, 
nyugalmát, biztonságát, otthagyva szülőt, testvért, hazát. 
Miért? Krisztusért! 

Az egyik ilyen újonnan létesített leprás-telepre ke
resve-keresett a hatóság orvost, ápolót, szakácsot, kiszol
gálói. A rendes fizetések többszörösét igérték. Mindössze 
két öreg néni jelentkezett. Erre kérdést intéztek egy fran
cia misszíós társasághoz. És v~rsenyezve, egymást túllíci
tálva jelentkeztek páterek és fráterek és ezek felszólítá
sára apácák is a leprások közé: Krisztusért! 

Tessék egyszer december 24-én éjfélkor bármely ka
tolíkus templomba betekinteni. Ha ugyan még kapnak 
helyet A legrémesebb havazás, dühöngő sz-élvihar vagy 
kínzó fagy ellenére is már egész órával előbb sűrű rajok
ban jönnek férfiak és nők, gazdagok és szegények, hogy 
résztvegyenek Krisztus születése évfordulójának éjjelén a 
tiszteletére rendezett egyházi szertarláson. És ezeket mind 
nem parancsszó, nem kényszer viszi a templomba. És ez 
az eset közel 2000 év óta minden évben megismétlődik. 
Nemcsak nálunk, hanem Betlehemben, New-Yorkban, Syd
neyben, Japánban, Kínában, az óceáni hajók kápolnáiban 
és mindenütt, ahol Krisztust ismerik és szeretik. 

Melyik más, régen született és hozzá bitófán kivégzett 
ember születésének évfordulójára, tiszteletére, ünneplésé
re telnek meg a legszebb épületek, még éjjel is, még bor
zalmas ítéletidőben is? 
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8. FEJEZET 

Egy jelentéktelen, de jellemzö tünet 

Felszentelnek egy fiatal, 24 éves férfit pappá. És ba 
ez a fiatalember akár a maga városában vagy hazájában, 
akár a közel vagy távoli külföld valamelyik idegen váro
sába, falujába jut vagy téved, úton-útfélen rákőszöntenek 
az emberek. Az egyik dícsértessékkel, a másik kalapeme
léssel, a harmadik azzal, hogy a vasúton vagy villamoson 
átengedi neki ülöhelyét És köszöntik öt férfiak és nők, 
öregek és gyermekek, önkéntesen, őszintén, szfvböl faka
dóan. Pedig nem ismerik, nem tudják, ki fia, hová való, 
mi a neve, milyen nemzetiségű, milyen nyelven beszél vagy 
ért. Azt sem tudják, baráti vagy ellenséges országból való, 
szereti-e, kedveli-e hazájukat avagy nem. 

Csak egyet tudnak róla. Egyházi ruhájáról látszik, 
hogy valamelyes köze van neki a 2000 évvel ezelőtt két 
gonosztevő között kivégzett Krisztushoz! És ez elég, hogy 
személye iránt tiszteletet érezzenek, hogy vele, ha más
kép nem, a köszöntés és üdvözlés révén kapcsolatba jus
sanak és ekkép is nyilváoltsák hitüket, ragaszkodásukat, 
szeretetüket, hálájukat, megemlékezésüket Krisztushoz, 
Krisztus iránt, Krisztusral 

Ennyire ma is élő, eleven, vonzó, ható, imponáló sze
mély Krisztusl E téren nincs hozzá fogható személy széles 
e világon. 

9. FEJEZET 

Miért és honnan? 

Miért, honnan Krisztusnak a világtörténelem pá
ratlan hatása az egyesekre és az egyetemességre? 

Elsősorban onnan, hogy személyében sem hívője, sem 
ellensége nem talál jellembeli hibát, erkölcsi fogyatkozá
sokat, bűnös szenvedélyt, sőt még bántó túlzást, szögle
tessé!:fet, félszegséget, különcködést sem. 

Benne feltalálható minden elképzelhető erény, még-
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pedig kellő arányban, összhangban, páratlan tökéletes
ségben. 

ts e pontban most nem is a Szentfrás tanúságára hi
vatkozunk. Bár itt is jellemző,, hogy Júdás, aki elárulta 
Krisztust, élte utolsó órájában elárult mesterének védel
mére kelt e szavakkal: "Vétkeztem, elárulván az igaz 
vért." fMt. 27, 3-4.) Birája, Pilátus kijelenti: "tn semmi 
vétket sem találok ebben az emberben " ts ennek küls.ő 
jeléül megmossa kezét. Másik birája, Heródes "sem talált 
Krisztusban semmi elítélni valót". (Lk. 23, 15.) 

Krisztus maga felszólítja ellenségeit: "Ki vádolhat 
engem közületek bűnről?" (Ján. 8, 46.) Még a vele egy
időben keresztrefesdtett jobb lator is megdorgálva bal
oldali büntársát, vallomást tesz Krisztus büntelenségéről, 
mondván: "Mi ugyan igazság szerint, mert tetteink méltó 
~rét vesszük, de ez itt semmi rosszat nem művelt." (Lk. 
23, 40.) 

De füzetünk els6 fejezetében tett ígéretünkhöz hi
ven, e helyen most nem is a Szentirás közölte adatokra 
fektetjük a súlyt, hanem azoknak a tekintélyeknek a meg
nyilatkozására, akik akár meggyőződésükben akár világ
nézetükben a Krisztus-ellenes táborhoz tartoznak, vagy 
akiknek magán- és erkölcsi élete szeges ellentétben állt 
Krisztus tanításával és parancsával. Ime, találomra csak 
néhány itélet: 

Strausz Dávid 1835-ben kiadta Krisztus-ellenes, hír
hedt müvét: "Das Leben Jesu", majd 1872-ben "Der alte u. 
neue Glaube" eimül E két müben teljesen meg akarta 
semmisiteni Krisztus vallását. Gladstone, akkori angol mi
niszterelnök. nyilvános iratban óvta hazája ifjúságát e 
Krisztus-ellenes könyv olvasásától. De még Strausz is 
kénytelen volt elismerni, hogy Krisztus "az erkölcsi nagy
ságnak soha el nem érhető, soha felül nem múlható minta
képe". 

A Krisztus-ellenes müveknek másik, legismertebb és 
legelterjedtebb irása Renan Emő tollából "Vie de Jésus" 
cfmmel jelent meg 1863-ban. 

A következő idézet az eredeti műnek szóról-szóra 
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való lelkiismeretes forditása (a fenti münek 23. fejezeté
böll: 

"Az a szellem, amelyet Jézus a világba hozott, még 
ma is a mienk. Az ö tökéletes szellemi szárnyalása a leg
erényesebb élet fenséges szabálya lett. ö teremtette a tiszta 
lélek mennyországát, amelyben él, lsten gyermekeinek tö
kéletes ncmességét, a korlátlan életszentséget, a földi sa
laktól való szeplőtelen tisztaságot. . . Benne összesürü
söuött mindaz, ami ter.q:~észetünkben jó és fönséges ... 
Minden század hirdetni fogja, hogy az emberek fiai kö
zött nem született nagyobb Jézusnál." 

Nietzsche Frigyes, a keresztényellenes hadjáratnak 
egyik újabbkori megindítója Krisztus szeretettörvényéről 
igy nyilatkozik "Jenseits von Gut und Böse" c. könyvében: 

"Az embereket Isten kedvéért szeretni, mindezideig ez 
volt a legnemesebb és legtávolabbi érzés, amelyet emberek 
között elértek ... Bárki volt az az ember, aki ezt először 
megérezte és átélte, maradjon számunkra minden időre 
szent és tiszteletreméltó." 

Dosztojevszkij Fedor Mihajlovich Krisztust minden 
létező központjának, minden cselekedet zsinórmértékének 
tartja. 

Andrejew, az orosz költő gúnyt üz a vallásból, de 
.,Júdás"-ában dicsőíti Krisztus elárulását, mert a sötét 
bűnből az .,lsten-ember megdicsőülése következett". 

Spinoza, a legnagyobb zsidó bölcselő így ír Krisztus
ról: .,Jézus halálában éppúgy, mint életében a rendkívüli 
életszentség mintaképe volt." (Spinoza's Werke. Redams 
Ausg. Nr. 4533-5; 5267-270.) 

Jost, a zsidóság híres történetírója, igy nyilatkoúk: 
.,A meggyőződésre, amelyet Krisztus keltett, rányomta az 
igazság bélyegét mocsoktalan életmódja, önzetlen ember
szeretete, szerénysége és igénytelensége." (Jest: A zsidó
ság és felekezeteinek története. 394-395.} 

Dr. Klauzner, a jeruzsálemi zsidó egyetem tanára 
természetesen tagadj a Krisztus messiási vagy éppen isteni 
voltát, de "Jesus von Nazareth" c. művében Krisztns er
kölcstanát "felülmúlhatatlannak" mondja, és az 548-594. 



oldalon át oly maga~ztalóan ír róla, mintha Krisztus-hívö 
szólalna meg soraiban. 

1945 október havában a Pázmány Péter Tudomány
egyetemen dr. Moór Gyula rektor évnyitó beszédében hang
súlyozta, hogy az emberiesség, a humanizmus a krisztusi 
tanításban a legnagyobb tökéletességet érte el. 

Van-e hát a világtörténelemben ember, akiről nemcsak 
barátai, hivei és követői, de ellenlábasai, ellenségei, ellen
kező világnézetek követői is, ilyen legfelső fokban dícsé
rően, magasztalóan nyilatkoznának? 

Krisztusnak sugárzó, fénylő, ragyogó lelki nagysága 
páratlan tökéletességben áll előttünk élte kezdetétől utol
só pillanatái~. Az ö jelleme olyan tiszta, átlátszó, szép, 
fenséges, eszmenyi, zárt, hiány nélküli és hozzá oly vonzó, 
bizalmat keltő, utánzásra késztető, egyedülálló és kigon
dolhatatlan, hogy tökéletességét még képzeletben sem le
het fokozni. 

10. FEJEZET 

:es tanítása? 

Krisztus tanításában egybefonódik a legmerészebb ti
tok és a példabeszédek egyszerű szava, a legkeményebb el
határozás és a leggyengédebb szeretet, az égre szegődött 
szem és a földi élet gondja, a legkérlelhetetlenebb bűn
gyülölet és a bűnös iránt tanúsított határtalan irgalom, 
a megdicsőülés elképzelhetetlen fényessége és a legmeg
alázóbb szenvedéseknek önkéntes elviselése, a lélek ben
sőséges imája és a kérges kéz kemény munkája. 

Krisztustól megtanultuk, hogy lst~n nem a csillag
világ mögött, elképzelhetetlen távoll:ian lakó, pihenő, az 
embert sorsára bfzó lény, hanem a mindenkor és minde
nütt, még bennünk is állandóan, szünet nélkül müködö 
szeretö gondviselőnk, még a7 állatok, sőt növények min
den életmüködését is figyelő és irányító j óság. (J n. 5, 17; 
Mt. 6, 28. és 10, 29.) Krisztus tanítása kész, teljes, széles 
távlatú és megnyugtató világnézetet ad, amely értelmünk 
és érzelmünk számára helyes viszonyban mutatja be a Te-
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remtőt a teremtett világgal, a lelket a testtel, az erényt 
a bünnel, a földi életet az örökkévalósággal, az érdemet 
a jutalommal, a szenvedést a vigasszal. 

Krisztus tanitása gazdag, sokoldalú, világos, határo
zott, szilárd, befejezett és egyaránt megragadja az értel
met, kedélyt és képzelőtehetséget. 

Krisztus még halandó testünket is felmagasztalja, ta
nítván, hogy az az ű titokzatos testének tagja, a Szent
lélek hajléka és temploma. 

És mindez nem elmélet, amint Krisztus tanítása a 
maga egészében is nem pusztán hitrendszer, hanem minden 
ízében lüktető élet, szellem, erőforrás. Nem fogalmak szá
raz, unalmas, egyoldalú halmaza, hanem oly tanítás, amely
nek természete, lényege a valóságba kapcsolódás, a meg
győződés, szenvedélyes akarás, erős elhatározás, átélés és 
átérzés, áldozatkészség és elszántsá)!. 

Ezért mondta róla Carlyle: .,Krisztus tanitása a leg
magasabb sz ó, amelyet a föld valaha hallott." (Lectures 
on heroes: The hero as poet.) 

Krisztus tanítása oly igazságokat tartalmaz, amelye
ket a legnagyobb elmék sem tudnak kimeríteni és e mellett 
oly világosságok is, hogy a nádfedeles kunyhók lakóit is 
jobban felvilágosftják, mint a bölcselök minden tanitása 
képes volna rá. 

Krisztus tanítása nemcsak az általános emberi ter
mészethez és lelki igényeihez szabott, hanem követőit egy
úttal jobbá, tökéletesebbé, nemesebbé, megelégedettebbé és 
boldogabbá teszi, legyen az bár fejedelem vagy koldus, 
gazdag vagy szegény, férfi vagy nő, öreg vagy fiatal. 

V égre Krisztus tanítása abbcl.n is szinte egyedülálló, 
hogy követőinek nem. kell lakást cserélni, foglalkozást fel
adni, ruhát változtatni, hanem az élet minden tisztességes 
pályáján, minden vonatkozásban, fennakadás nélkül foly
tathatja rendes életmódját. 

Még azok is, akik Krísztusban csak pusztán embert 
látnak, elismerik, hogy ha az emberek Krisztus tanftását 
és erkölcstanát tökéletesen követnék, semmi sem hiányoz
nék az emberi természetnek lehetséges tökéletességéhez és 
~oldogságához. 
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A nap élteti a vakot is. A nap ereje és izzása árad 
és sugárzik a fekete szén tüzéböl, a faggyúgyertya pi&lo
gásából, az ívlámpa vakitó fényéböl, lélekzetünk melegé
ből, s szfvdobogásunk üteméböl, még akkor is, ha nem 
gondolunk rá vagy ha a napnak ezt a közvetett hatását 
nem ismerjük. Éppígy Krisztusnak egyedülálló, páratlan, 
világéltető hatását még azok a népek, . nemzetek, intéz
mények és személyek is érzik, amelyek, ill. kik Krisztust 
nem ismerik vagy semmibe veszik, söt gyűlölik. 

ll. FEJEZET 

Es mlt mond a ma~ 

Ma az emberiségnek több mint egynegyede vallja Krisz
tust vallása fejének, ha a katolikusokon kívül a többi 
keresztényeket is ide soroljuk. Maga a katolikus Anya
szentegyház pedig már .ma is a világ legnagyobb intéz
ménye. Olyan, mint egy terebélyes csodafa, melynek gyö
kerei, indái és ágai behálózzák a föld nagy részét. Pedig 
az Egyház talán még csak gyermekkorát éli és folyton-foly
vást, mind nagyobb mértékben növekszik. XII. Pius pápa 
1946 október 27-én mondotta az Amerikai Egyesült Álla
mok hittudományi és hitoktatói kongresszusához intézett 
rádiószózatában, hogy a világon ma és minden évben 
több mint félmillió pogány és másvallású lép Krisztus 
táborába. 

Ma Krisztusnak már csupán a keresztje is milliók 
tiszteletének tárgya, hitük felséges jelképe, a változó sli
lusokban az egyedül maradandó, templomok ormán büsz
kén csillogó és útmutató jel, magánházakban a keresz
tény jelleg ismertetője, a szenvedők nyugtatója, a hal
doklók vigasztalója, a sirhantok fejfája. 

Krisztus még ma is, tudatosan vagy tudattalanul a 
világérdeklődés homlokterében él. ű ma is a világnézetek 
központi Napja, amely körül keringenek a többi nézetek 
és irányzatok holdjai és bolygói. 

Még Renan Ernő, a Krisztus-ellenes írók e legvesze-



delmesebbje is, kénytelen volt megvallani: "Ezerszer élén
kebben, ezerszer jobban szeretve élsz a szívekben halálod 
óta, mint a földön j ártadba n. Az emberiségnek annyira 
szegletköve leszesz, hogy nevedet e világból kiirtani any
nyí volna, mint azt alapjaiban megingatní." 

Igen, Krisztus ma is él, vezet, irányít és éltet, jobban, 
elevenebben, lüktetőbben, a tömegekben és az egyesekben, 
mint valaha! 

12. FEJEZET 

Csupán ember-e? 

Krísztusról, erről a csodálatos jellemű, páratlan ha
tású, ma is éppoly eleven erővel élő s éltető személyről 
hívei azt áHítják, hogy Isten-ember, nemcsak ember, ha
nem lsten is! Mínt Istent tisztelik, imádják, mint ilyen
nek hódolnak és áldoznak. 

Miért? Milyen alapon? 
Kezdetben hangoztatott elvünkhöz képest most ismét 

nem a Szentírástól kérünk választ. 
Napoleon császár mondotta: "úgy gondolom, értek 

valamit az emberekhez és mondom önnek, hogy Krisztus 
nem volt ember!" 

Majd így nyilatkozott Krisztusról Bertram tábornok
nak: "Ez az, amin legjobban csodálkozom és ami előttem 
Krisztus istenségél leltétlenül bizonyítja: Én magam töme
geket tudtam lelkesíteni, kik halálba rohantak érettem. De 
szükség volt jelenlétemre, tekintetem villámló szíkrájára, 
hangomra, szavamra, hogy a szívekbe tüzet gyujtsak. Mín
den bizonnyal megvan bennem ama bűvös erő titka, mely 
képes az embereket elragadni. De azt másokra átruházní 
nem tudom, egyik tábornokommal sem tudtam azt közölni 
és nem ismerem a titkot, mellyel nevemet és az irántam 
való szereletet az embzrek szívében meg tudnám örökíteni, 
hogy ott csodákat müveljek az anyag segítsége nélkül. Igy 
volt ez Caesarral, így Nagy Sándorral is. És végül is meg
feledkeznek rólunk és a hódítónak a neve csak iskolai dol
gozatok tárgyaként szerepel. Milyen szakadék tátong az 
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én nyomorúságom és Krisztus örök országa között, kit az 
egész világon szeretnek, imádnak és hirdetnek. Nem inkább 
örökké él-e? Persze ez éppen' Krisztusnak halála. Nem 
e~y ember halála, hanem egy Istené!" 

Goethe nyilatkozata: "A Krisztus személyéből kiáradó 
nagyság olyan isteni, amilyen módon csak valaha is meg
jelent, az isteni." (Goethes Gespriiche mit Eckermann. 
Herausg. von Wold u. Biedermann. VIII. 148.) 

Es Rousseau: "Lehet-e az a személy, akinek történetét 
az Evangéliumok közlik, pusztán csak ember? Ha Sokrates 
élete s halála egy bölcselöé volt, Jézus Krisztus élete s 
halála egy Istené." (Emile, IV. Oeuvres II. Paris. 
Hachette, 280.) 

ll:s így folytathatnók még oldalakon át az éppen nem 
Krisztus világnézete gyakorlati követőinek megnyilat
kozásaiból, hogy Krisztus nemcsak ember volt, hanem 
lsten is. 

De hát kérdezzük meg öt magát. Hogy vajjon ő is 
Isten-embernek tartja s vallja-e magát. Hiszen erre a világ 
egyetlen embere sem tudna teljesen kielégitő választ adni, 
ha Krisztus maga nem nyilatkozott volna önmagáról. 

De nyilatkozott. E nyilatkozata szerint Krisztus nem
csak valóságos ember, hanem valóságos Isten is. 

Persze Krisztus nem hirdette hatástkeresóen vagy 
villámgyors bemutatkozás gyanánt: "ll:n Isten vagyok!" Ezt 
tiltotta nevelói érzéke, fínom tapintala és páratlan ember
ismerete. De minden szava és tette, minden nyilatkozata és 
viselkedése azt tanitotta s hirdette, hogy ö egyúttal igaz 
lsten is. 

Napoleon lelkét különösen megragadta és lekötötte az 
a tény, hogy az egész történelmen át csak egyetlen egyszer 
történt meg, hogy ember önmagát Istennek nyilvánította. 
"A pogány zsarnokok ugyan szintén isteneknek neveztették 
magukat, de ennek nyilvánv~lóan csak egy célja volt, hogy 

Jézus Krisztus ma is állandóan szóllítja a lelkeket a távol
állók közill Egyházába. A 20. század legkiemelkedőbb konverti
táiról F. Lelotte S.J. érdekes sorozatában olvashatunk: Con
verlis du XXe sieele (Foyer Notre-Dame kiadása, Bruxelles). 
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örült hiúságukban olyan tiszteletet követeljenek önmaguk 
számára, mint amilyent alattvalóik a bálványszobornak is 
megadtak. De ha egy nemeslelkű és szellemdús ember a 
szó szoros értelmében Ég és Föld urának vallja magát és 
azt a következő évezredekben az összes művelt népek, a 
nemes és okos emberek milliói elfogadják, ez az ember 
csak lsten lehetett. Ahogyan meggyőződésem, - fejezte 
be Napoleon - hogy nem vagyok más, mint ember, szint
úgy meggyőződésem, hogy Krisztus más volt, mint ember." 

Valóban, még a világ összes vallásalapitói közűl sem 
mondta magáról egyetlenegy sem, hogy ö maga az Isten; 
ha mindjárt később, a saját hibáján kivül, követői közül 
egyesek istenítették is öt. 

Egyes-egyedül Krisztus volt az, aki a legvilágosabb, 
legfélreértetlenebb szavakkal, nyilatkozatokkal és cseleke
detekkel tanúságot tett önmagáról, hogy ö az Isten egy
szülött Fia és az Atyával egylényegű, valóságos Isten. 
Ugyanaz a Krisztus tette ezt, aki egy egész életen át a 
legmélyebb alázatosságot nemcsak hírdette, de gyakorolta 
is. 

Mármost mínden attól függ, hogy Krisztusnak ez a 
nyilatkozata önmagáról megbizható és hitelt érdemlö-e 
vagy sem. 

Ha hitelt érdemlő, akkor Krísztus valóban az is, ami
nek hírdette magát, vagyis igaz lsten! 

Ha nem hitelt érdemlő, ha nyilatkozata nem fedi a 
tényt, és ,,csak úgy mondotta", hogy ő Isten (de nehéz még 
leírni is, hát még kimondani vagy elgondolni), csak három 
más eset lehetséges: 

Vagy tévedett vagy (amí előbbinek felső foka): őrült 
volt vagy közönséges szédelgő volt, csalt és ámított. 

Vajjon tévedett-e? 
Válaszul elég volna egyszerűen utalni arra, hogy ezt 

soha senki, még Krisztus legnagyobb ellenségei sem mer.
ték állítaní. 

Ilyen főbenjáró, mínden kérdésnél életbevágóbb kér
désben tévedett volna az a Krisztus, aki még az ó isten
ségél tagadók szerint is, a bölcs férfiaknak tökéletes esz
ményképe, a világnak egyik leglángeszübb embere volt? 

20 



Tévedett volna az, akitől a minden időkre szóló vallás
erkölcsi tanftás ered és aki éles elmével mérhetetlenül ki
emelkedik korának, népének és környezetének színvonalá
ból? 

Az a Krisztus tévedett volna a leglényegesebb taní
tásban, akinek lángelméje előtt közel 2000 évnek minden 
nagy elméj~ meghajolt és akit még ellenségei is a világ
törléndein legnagyobbjai közé sorolnak? 

Vagy az ilyen páratlanul bölcs, okos, határozott, ki
forrott jellem szenvedett volna olyan végtelenűl őrült rög
eszmében, hogy ő lsten, ha ez nem igaz? Főkép ö, aki 
olyan földhözragadt szegény volt, hogy istállóban szüle
tett, otthona sem volt és szinte mások könyörületességé
ből élt? Hiszen" ez esetb<m ő lett volna a világtörténelem
nek legeszelősebb, legőrjöngöbb félrevezetettjel 

Képzelődő őrült lett volna az, akinek tanításán közel 
2000 év óta nevelődnek, nemesednek egyesek és nemzetek? 

Képzelődő őrült lett volna az, aki minden korban mil
lióknak bizalmái, hódolatát, szeretetét megnyerte, akiért 
milliók életüket áldozták fel, aki a legműveltebb népek 
vallási életének központja és akinek vallását (az összes 
keresztény vallásokat beleértve) több mint 800,000.000 
ember vallja? 

Vagy talán csaló lett volna? Mert ha nem volt Isten 
és magát csak annak hirdette, akkor nem is közönséges 
csaló, hanem erkölcsileg züllött, az embereket gonoszul 
félrevezető, bitorló, szédelgő, ámító, világcsaló volt! 

De józan ésszel fel lehet-e ezt tenni arról a Krisztus
ról, aki példátlan nemes, szent, hibátlan jellem volt, amely 
még az ö istenségél tagadó elméket is megigézte. 

Az a Krisztus csalt volna, aki az igazságért szenve
dett és meghalt, nem föllengzően, nem lázas rajongással, 
szenvtelen szenvedélyességgel, hanem nyugodtan, higgad
tan, tudatosan, férfiasan és hősiesen? 

De van még egy bizonyíték Krisztus isteni volta mel
lett. Ez a bizonyíték bizonyos szempontból talán vala
mennyi eddig említettnél hatalmasabb és meggyőzőbb. 
Maga Krisztus hivatkozik rá: Valaki - úgymond - meg
teszi Isten akaratát, ahogyan azt ő (Krisztus) tanítja, az 
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megtudja, maga megtapasztalja annak isteni voltát és hogy 
e tanítás szerzője is Isten. ,.Aki kész Isten akaratát csele
kedni, megismeri a tanításról, vajjon Istentől van-e az.?" 
(Jn. 7, 18.) 

Igen, aki erős akarattal, jó szándékkal és teljes el
szántsággal megpróbálja Krisztus tanitását alaposan meg
ismerni és tökéletesen követni, az a kezdetben hitetlen s 
kételkedő, de azután megbizonyosodott és megtért Tamás 
apostollal együtt kénytelen lesz Krisztus előtt leborulva 
vallani: .,Én Uram és én Istenem." (Jn. 20, 29.) 

Ó, Krisztus-arc! Homálybnil állullk; n sötétség t·égtelen perspek
tívái nyílnak körülöttünk; mit nézünk ki belő/ü/r? A lét érthetet

lensége, a feleletek káosza, a találgatások zűrzavara ránkerősza

kolja a kétséget; az éj pedig éj, sötét éj! A foszforeszkáló intelli
genciák képtelenek ezt az éjet megt·i/ágosítani: lidérctüzelr, -
posványba visznek vagy céltalan hajszába ingerelnek. Ez éjben légy 
Te a mi víziónk, dicsőségPs és szép Krisztus! 

Halljuk a zűrzavarnak éjében küzdő, törtető géniuszok harci 
kiáltását, mely azt üt·ölti: keressük a jobbat! De mi azt feleljük: 

Éljen a legjobb s lelwrulullk .< imádunk Tég<'d! (Prohászka) 

Aki behatóbban alrar megismerkedni Kri.<ztus személyét·el, annak 

a magyar irodalomból TOlf'ER Vilmos: Kicsoda Krisztus? és 

SCHVTZ Antal: Krisztus, tot·ábbá BA.\'GHA Béla: Jézus istenségé
nek bizonyítih-ai c. művét ajánlhatjulr. -A t·ilágirodalomban a 1.-ö

z·eth-ező szerzők Krisztus-monográfiái a legkiemelkedőbbe!.: GRASD

iiJAISON, GUITTON, DA.\'IEL-ROPS (francia); PAPI.\'/, RICCI
OTT/ (olasz); ADAM, GUARDINI (német); W'ILLA.U (angol). 

Papini és Wilfam műt·e magyar fordításban is megjelent, Guardini 

m'Üvéne!. (Der Herr) forditá.<a előkészületben van. 
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FÜGGELÉK 

ÉLMÉNY ÉS VALLOMÁS KRISZTUSRÖL 

Szt>me/z·énYek 1.-öltők, apo.Holoh. $Zentelr írá.wribó! 

VERSEK 

A T APAI KR!SZTL'S 

A:: ors:::ág UIJUn függ s a földre néz, 
Arcán s:::('líd mosoly a s:::enz·edés. 

A falu népét né:::i csöndesen. 
Amint bnllngz•n nwnlcából megyen. 

A:: ősi népet, me/y az ősi föld 
l.<ellére csak és z·árja az időt, 

,'r/ikor saját portáján úr lészen. 
Mikor n:: élet neki is terem. 

A magyar Kris:::tus, a falusi s:::ent 
His:::en nekik is me/(t•áltást izt>nt. 

Olyan /('stt•éri áldás.<al tekint 
Feléjük és bi:::tatjn híveit. 

Feje fölöli 11 nyárfa is mngp~r 
A fecske is és <'/(y 11 zivatar, 

Me/y őt pn.<lwlja .< 11 falut veri. 
É.< folyton bu:::/(Ó üt s:::ent sebei 

Nem a magyarsá/( sorsát hirdetik? 
És Iri .<PgÍI már. ha ő sem segít? 

Juhás:: Gyula 
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KRISZTUS-KERf:SZT AZ ERDő\ 

Havas Krisztus-kereszt az erdőn 
Holdas, nagy, téli éjszakában: 

Ki únta a faragott képet 
S dalolt. hogyha keresztre nézell 
Két nyakas, magyar kálvinista, 
-'Wiként az Idő, úgy röpültünk, 

Régi emlék. Csörgős szánkót·al 
Valamikor én arra jártam 

Holdas, nagy, téli éjszakában. Apa, fiú: egy Igen s egy Nem, 
Az apám még vidám legény t·olt, Egymás me/lett dalolva ültünk 
Dalolt, hogyha keresztre nézett. S miként "~Idő, úgy röpültünk. 
Én meg n: apám fia t·oltam, Húsz ét·e elmúlt s gondolatban 
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Ott röpül a .<zánom a: éjben 
S amit akkor elmulasztottam, 
Megemelem a kalapom mélyen. 
Ott röpül a .<:á11om fiZ éjben. 

KETTE~ .1 MESTERREL 

Fehér fényben, fehér ruhában, 
Egy férfi jár előttem egyre. 
Vezet, vezet, kezem kezében, 
Föl a magányos, nagy hegyekre. 
Az emberarcok ködbe t·eszteh. 
Kettert vagyunk n hegyeken. 
Kézen fogt•a t•e:<'t fl .l1ester, 
S én höt·etem . 

. l1egláboltam a puszl<lságot, 
Homokviharos, sit•ó te11gert. 

Ady Endre 

Szürlce porát s=ít·~mre szórta, 
S:ömyű mflgá11ya majd hogy elny<'it. 
De tikkadt lelhem felüdíti'" 
A Mester arca járt t·elem. 
Kezem meleg 1.-e:r;be fof!.ln. 
S ,;" köt·etem. 



L1>/wt·ertem illatos fűre 
Oázisole méz<'s szelében, 
Elálmodoztam ró.:sás felhőn. 
Távol dalon, zsongó lel'ilen. 
De kezét homlokomra tette 
S megnyitv,; álmodó szeml'm. 
Előre mutatoll a M<'stl'r. 
S P1! köt•ete"'. 

El.>rtem 11 h ?gye h tövébe 
S indultem fölfelé nyomába11. 
Dideregtem a szirti .<:.éiben, 
A s:.ikla lll?gvéreztn lábam. 
Ha megálltam, .<z<'llll'mbe né:••tt 
És rám mo.<olygotl csendesen. 
S belém szállot t a Me.< tN lelfr<'. 
É.< követem. 

Mikor az d<ő csúcsra ~rtl'lll. 

Verejtékes nap estelén, 
Megkísértett a nagy Kís~rtö, 
És egy világot tárt <'lém. 
De n Mest?r .<zem?mbe nPzett. 
Szonzorú sz'!Tilnzel, lrön11~·esl'll. 

S rajta lrh·iil ll<'lll látllllll .<~'llllllit. 

És lröt·etem. 

}árok magányos hegyt<·tökőll, 

A magasságo.< szirthazában. 
S egy férfi jár előttem eg)·rt•. 
Fehér féllybl'll, fehér ruhábau. 
LépiÜlik alr~tt ml'l<'g t·irágulr 
Serkednek a t·ad lröt·ekcu. 
Kézen fogt·a t'l'zPt a Me.<ll'r. 
5 éf! frővf'IPIII. 

Sík Sáudor 

25 



úJJO\GAS JÉZL·s NEVÉRE 

Jézus édes emlékezet 
le adsz szír·ünknek örömet. 
Se méz, se semmi nem lehet 
jelenlétednél édesebb. 

Hallani boldogabb so/w 
nincs, se dalolni muzsiko. 
sem elgondolni idea, 
mint Jézus, az lsten fia. 

.Vyeh- sohase mondlwtja hi. 
betű föl n<>m jeg)"'zlrl'fi. 
csak aki tudja, lrilreti, 
mit te.<z Jt>zust>rt (>r<':ni. 

Jézus, szír·béli szelll ÖrÖIII. 
igazság kútja, fényözön, 
gyönyör, túl minden gyönyÖrÜTI 
kihez a rágy köz!'[ se jön. 

Ki Téged ízlel, élrezik 
s szomjasabb lesz, aki iuilc 
de má.<ra már nem szomjazilr. 
c.<ak JézusPrt óhajtozik. 

Estére zárt•a releszem 
ágyamban Jézust keresem: 
titkon ragy fényes IC'rek<'n 
csa/r őt .<zeretem, iít lC'se111. 

Máriár·al bús reg[!<'len 
sír jához megyelr ·' n<'m ll'it•nr: 
n)·ügr·e és sín·a lrer<'s<'m: 
:"zírern IH•resi. rren1 .~::erttPnl. 

A sírt könnyemmel á:totom, 
a tért betölti sóhajom, 
Jézu.< lábaihoz bukom, 
tl'.~tét r.t;;iig[{r(' s::oron[{atom. 
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Jézusna/c vír·om nyomdohát, 
sírt•a csóleolom aj~kát, 
/rogy nyeriressem bocsánatát 
s teljes mala.<ztja hasson át. 

Maradj r·elünlr, Uram, maradj, 
fényedből fényességet adj, 
elménicben hödöhet ne hagyj, 
ki e l'ilágnah méze vagy! 

Ha szír·ünket látogatot!, 
az igazság fölragyog ott, 
a hiúság clpárolog 
·' a mélyb<'n szc>retet lobog. 

Jézus szere/me me11nYt'i 
édességgel telistc>li, . 
ezerszer inkább isteni, 
mint ki tudhatnám motulani. 

Ez amit hínod is -- amit 
r·érc>d ömlése bizonyít, 
mdy útat r·áltságunkra nyit 
.< lstC'nt .<zem/élni megtanít. 

Kc>gyesem, Jézus. add nelrem 
szerelmed bővét érzenem. 
színed <'lőtt lenni jelen 
.< glóriába tekintenem. 

f:zer !'ágyam feléd eped: 
.'Wikor jössz, Jézus? kérdelek. 
.Wikor t·idítsz föl engemet? 
.< elégíted ki lelkemet? 

Ég or.<zágának népe, szállj. 
ajtót. kaput elébe tárj, 
köszöntsd a győztest, ltarsonálj: 
. .Ctlr-özlégy. Nzu.<, nagy király! 

Szent Bemát (Babits ford.) 



ISTENEM SZERETLEK 

l st en, szerellek tégedet. 
Nemcsak, hogy add meg 

üdvömet, 
Vagy mert ki téged nem szeret, 
Orökös tűzzel bünteted. 

Én Jézusom, kereszteden, 
Magadhoz ölelted szívem. 
Szeget, lándzsát, gyalázatot, 
Mindent eltűrtél érettem ott. 

Vere jtéket, fájdalmat, 
Halálos aggodalmat, 
S halált is. És mindezt egyért, 
Énérettem, bűnösért. 

Hogy ne szereine hát szívem, 
Jézus, szerelmes Istenem. 
Nem, hogy mennyekben üdvözíts, 
Vagy kárhozatra ne taszít.~. 

1\em, mert jutalmad áhítom: 
De mint te engem, Jézusom, 
Szerellek most s mindenkoron. 
Csak mert királyom vagy nekem, 
Csak mert te vagy én Istenem. 

x,.,.,;ri s:. Ferenc (Sík S. ford.) 

REJTEZŐ ISTEi''iSÉG 

Rejtezö Istenség, hittel áldalak, 
Ki elrejtezét itt bor s kenyér 11l11rt. 
Szívem teelótted megalázkodik, 
Mert ha téged szemlél, megfogyatkozik. 

Szám, kezem, látásom benned fennakad. 
Bizton hitem mégis hallásból fakad. 
Hiszem mind, amit szól lstl'nnek Fia. 
:Vinc.< igazabb, mint az Igazság szu•·u. 

Rejté a Irereszt/a istenségedet, 
Itt az emberség is l'lrejtezlredert. 
Mind a kettót t·allt·án és hirtel hivén, 
Mit u jobb lator kért. azért esdek én. 

Sebeid Tamással nem szemléllzetem, 
Te vagy mégis, vallom, Uram, Istenem. 
Add, hogy egyre jobban higgyek teneked. 
Tebenned reméljek és szere.<.<elek. 

27 



U ram halMán al< szent emlékjele, 
Életadó zálog, élet kenyere 
Hogy belőled éljen, késztesd lelkemet; 
Soha ne feledje édességedet. 

Kegyes Pelikánunk, égi szeretet, 
Véredben, tisztátlant, moss meg engemet, 
Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull, 
Az egész l'ilágnalc bűnváltságául. 

Most csak fátylas C!rcod látom, Jézusom; 
Kérlek, Uram, add meg, mire szomjazom: 
Boldogan láthassam egykor színedet 
És dicsőségedben dicsérhesselek. Amen. 

Aquinói Sz. Tamás (Sík S. fon/.) 

EL'CHARISTIA 

Az Ur nem me11t el, <'ll maradt. 
őbelőle táplálkozunk. 
Ó h különös, szeTit, nagy t i t ok! 
Az Istent esszük, mi11t az ő., 

törzsek borzongó lagzifroll 
ették-itták királyaik 
húsát-vérét, hogy óriá., 
halott királyuk ereje 

szállna mellükbe, - de a mi 
királyunk, Krisztus, nem halott! 
A mi királyunk eler·l'lr! 
A gye11ge kiráh 11<'111 t u t "111. 

A Megl'áltó 11e111 törzsrezir. 
Ereje több, ereje má.<: 
ő óriásabb óriás! 
ki két kar jár·a[ áltoli>r 
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minden csalátlot s törzseket. 
Egyik karja az Igazság, 
másik lrarja a Szeretet ... 
Mit ir nelrünk a Test, a Vér, 

ha szellemiben szellemünk 
nem részes és úgy vesszük őt 

magunk/ro::, nrint ama vadak 
n tetemet t•agy t o t e m e t ? 

. .irmlj belé11k hát, óh örök 
igazság és -~=errt s:eretet! 
Oldozd meg a bilincseket 
amiirirel törzs ,:,, rér leköt. 

!rogy szd/em ,· s ne hús tegyen 
magyarrá, s nőjjünk ég felé, 
testvir-népek közt, mint a fák, 
Iriket mennyből táplál a Nap. 

Babits Mihály 



KIS KARACSONYI ÉNEK 

Tegnap harangoztak, 
Holnap harangoznak, 
Holnapután az angyalok 
Gyémánt-havat hoznak. 

Szererném. az Istent 
Nagyosan dicsérni, 
De én még kisfiú vagyok, 
Csak most kezdek élni. 

1sten-dicséretre 
lV/,igis csak kiállok, 
/)(• boldogok a pásztorok 
S a három királyok. 

Én is mennék, me•wék, 
Énekelni mennék, 
Nagyok közölt kis Jézusért 
Minden szépet tennék. 

V j csizmám a sárbarl 
Százszor bepiszkolnám, 
Csak az Vrnak szerelmemet 
Szépen igazolnám 

(Igy dúdolgaltam én 
Gyermek hittel, bátran, 
1883 
Csúf lrarácsonyában.) 

Ady Endre 

KARACSONYI ÉNEK 

Miért fekszel jászolban, ég királya? 
Visszasírsz az éhes barikáre. 
Zenghetnél, lenghetnél anyalak Ir ö z t: 
mégis itt rídogálsz, állatok közt. 

Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-ür szele volna? 
Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom? 

l st álló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyúlt ... 

Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
s nem vélted rossznak a zord életet? 
re, kiről zengjük, hogy "meg.~zületl'lt"! 
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Szeres hát minket is, koldusokat! 
Lelkünkben gyújts pici gyertyát, sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénic 
törékeny játékunkat, a reményt. Babits Mihály 

A MAGYARSÁG DALKINCSÉBŐL 
GYőZHETETLEN ÉN KŐSZALOM 

Győzhetetlen én köszálom, 
V édeimezöm i:s lcövárom 
A keresztfán drága árom, 
Oltalmamat tőled várom! 

Sebeidnek nagy voltáért 
Engedj kedves áldozatért, 
Drága szép piros ri>redi>rt. 
Kit kiöntél e világért. 

Irígyimet zabolázd meg, 
Szándékukban tartóztasd meg. 
Szegény fejem koronázd meg, 
lfenn_ren. földön boldogít.< meg! 

Életemet ostromolják: 
Feszítsd meg öt! azt kiáltják, 
Mint gyilkosok, azt kívánják, 
És viremet szomjúhozzák. 

Reád bíztam ez ügyemet, 
Én Jézusom, én lelkemet, 
Megepedett bú.< szívemet, 
Szegény árz•a bús fejemet. 

Irgalmazz meg in lelkemnek, 
Ki mgy Ura mennynek-földnek; 
Könyörgök csak Felségednek, 
Én megr·áltó lst<'n<'mnek. 

Kuruc dal. 

SZÉP V/OLiCSKA 

S:i>p !'iolácsk", kerit-e.< rózsácska, szerelme.< J.·i.<ded, .<:ép Jf.zuskn. 
Ki most születtél emberré lettél, minélcünk iirömet szerzettél, 
Kérünk, rigasztalrl ni>pünket, térítsd magarihoz lelkünket, 
Igazítsd szÍl·edlrez szívünket, igazítsri szír·edhez szívünket. 

J ás zolban látlak .. <:Íl·emben t•árluk, ó ri rág a kis d ed, .<zé p J é zu som, 
Fogadd el s:Íl·em szerellek híven, szüz ágon rirágzot l Krintusom. 
Jászlad szénája, szalmája, szívem já meleg tanyája, 
Szép kisded, szerelme.< Jézusom, szép kisded, szerelmes Jézusom. 

/ildott Teremtőm, szent Odvözítőm, ó drága kisded, szép Jézusom! 
Nincs e t·ilágon, ki befogadjon, szűz ágon l'irágzott Krisztusom. 
Jöjj el, lelkemnek ölébe, zárkózz el szívem mélyébe, 
Szép kisded, szerelme.< Jézusom, .<zép kisded szerelmes Jézusom. 

(Magyar Cantionale XVII. sz.) 
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A SZtP SZÜZ MARIA su;:vr Ff..i,YAK 

A szép Szűz Mária szent Fiának, 
Imigyen énekelt his Jézusnak: 
Orömest ringatlak, 
Szívemből óhajtlalc, 
Aludj, aludj. 

Aludj el, magzatom, napom fénye. 
Életem egyetlen szép reménye. 
Orömest ringatlak stb. 

Aludj el, fiacskám, rózsaszálam, 
Aludj el, violám, én zöld ágam. 
Orömest ringatlak stb. 

Barmok közt, jáuolban, 
én gyermekem, 

Aludj a szénában, sz ép kisdedem. 
Orömest ringatlak stb. 

Nem tudom, mit mor1djah 
örömörnben, 

Hogy téged láthatlak ez életben. 
Orömest ringat/ah stb. 

Magamhoz .<zorítlah, 
megc.<óhollah, 

Tégedet szívemből úgy imádlak. 
Orömest ringatJah .<tb. 

(Bozóki: Énekf'.<köny11, 1797) 

KRISZTUS lllRAGUNK 

Krisztus, virágunk, 
Szép termő águnk, 
Fel támadt Krisztus! vígadjunk! 
A bűnből mink i.< támadjunk! 

Él Jézus nyilván, 
A bűnt lebírván. 
Feltámadt stb. 

Ki feküdt sírban, 
F eikele vígan. 
Feltámadt stb. 

F eikele fényünk, 
Krisztus reményiink! 
Feltámadt stb. 

Jézus hogy felkelt. 
Szentírás bételt. 
Feltámadt stb. 

A pokol elhült, 
Halál elrémült. 
Feltámadt stb. 

Jézusnak éljünk, 
Semmit ne féljü,.k! 
Feltámadt stb. 

U r Ji:ws nékünk 
Nagy fényességünk. 
Fel támadt stb. 

Boldogság véled 
Főldön ez élet. 
Feltá"!arlt stb. 

Ha v(>letl járunk, 
Jó halált várunk. 
Feltámadt .<tb. 

/Jicsóség légyen 
l st ennek égben! 
Feltámadt stb. (Ősi ,;nek Sík S. átdolg.) 
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PHOHÁSZKA OTTOKÁL{ ELMÉLKEDÉSEI 

I. JEZUS KRISZTUS FöLDI ELETENEK FőBB 
ÁLLOMÁSAIN 

l. .W e g t e s t e s ii l é s 

AZ ELSő KAR4CSONY 

A:: örök Bölcsesség megállapította nz Odvözítönek bevonulását és 
fogadtatását. Elrendezte a térben a nemzeteket, s a:: időben a:: 
eseményeket. Kijelölte a történelmi fejlődésnek a::t a:: örökké 
tiiJlékezetes pontját; alkalmas geográfiába foglalta a népeket s a: 
államokat, hogy e földből a Fölségesnek zsámolya váljék, melyre 
a magas égből lelép, s az élet szövedéke takaró legyen rajta. 
Fürkésző tekintete rárak, házak, paloták közül kiválasztotta a leg
alkalmasabbat; a lakást berendezte, úgy, hogy minden szög és csap, 
minden szín és alak stílszerű legyen benne, s midőn elkészült vele, 
s::étlebbentette az éjnek sötét, nehéz függönyét, s mennyei fényben, 
angyalszárnyak keretében bemutatta Bethlehemet az ámuló világ
nak, bemutatta a Germeket s Anyját barlangban, jászolban, éjben! 
Az isteni gondolat ki volt itt dolgozva az utolsó pontig s vess::őig, 
a ,,Verbum Dei" ki volt mondva a lehelet és lélekzet finomságáva[, 
" hangsúlyo::ásnak s előadásnak művészetével. Kezei közt éj éa 
fény, c.~end és angyalének, lstenanya és rideg jászol, szerető tekin· 
tet és tűz-lehelet, anyai karok és fázós érintés, forró s::ív és szúró 
.•::alma az i.< t eni inspirációt felvevő, finom anyaggá lett, s a:: l st en 
azt teleitalla gondolataival és érzelmeivel; azóta ragyog szemeinkbe, 
·' nyúl ellenállhatatlanul szívünkbe a szent karácsonyéji Bethlehem! 

Ki hitte volna, hogy így jön? Inkább villámlás és mennydörgés 
kö:t kép:eltük volna eljövetelét. De miért gondoljuk, hogy a: lsten 
erőszak, miért nem inkább, hogy alázat és s::eretet? Hát ez keve
sebb? Hisz az erőszak ~em épít, hanem ront, míg ellenben a: 
alkotáshoz csendes és szerető erők kellene/c. Igy épül a tölgy 
a júliusi melegben, így a sziklarétegek az óceán mélyében, így 
a társadalom a család békl>ji:ben, így a nagy gondolat, a tudás, 
a művés:et a lélek szentélyében. Szeretem a csendet, abban épülök 
fel m"gam i<. 

Verbum Dei: l.<ten lgf.je, a máwdik isteni Személy. 
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U'Zl S KRJ.<,ZTI S SZ(UTf.TT. ORJiEi"iDElZO\K! 

Clu/lnylren szokásbtm r·ult, /rogy ll Icarácsonyi meghirdették, 
s errf! a hírre mindenki u földre borult, hogy hálát adjon lstennPk 
ezért u végtelen nagy kegyelemért. Rheimsben ezen a napon mada
rakat bocsátottak ki a tlómban kalitkáikból, hogy jelezzék az 
emberiség kiszabadulását az ördög rabságából. A lcereszttinysé/( 
minden templomában, a rÓmlli Sanlll Maria Maggioretól lce:dve az 
utolsó hegyvidf,ki kápolnáig, megcsendül a szentéj éneke: "Chrütus 
natus est nobi.<, venit<', adoremus", Krisztus született nelcünk, 
jertek, imádjuk Őt! f:z éjjel ült egykor Grl'ccio-ban assisi Szent 
Ferenc páratlan karár.wnyt; a szumuéd falvak, s tanyák népe 
fáklyákkal t•onult fel. s énl'ktől vi.<szhangzoll Spoletáig a völgy; 
ő pedig egyre c.<ak a bethlehemi Kisdedről beszélt, s nem merte 
kimonduni nl'vét, mert nem bírta volna ki érzelmeit! 

Ó igen, minél több érzel<'m járja át, .< minil édesebb állítal 
hevítse szít•iinket, hndd érl'zzük meg, hogy KriutU.< s:ületett, hog~· 
a: l st en l'mlwrré lett. Orömujjongá.< frangzoli föl körülöttünk -
mondja Szent Bernát - szent vígságnak .< megérzett boldogulásnak 
szava halatszik a bűnö.< sátraiban! Jó igét, vígasztaló százalot hal
lottunk. örömtelje.< kijell'nti.<t vettünk - szózatot, s kijelentést, 
melynél erősebb s édesebb nincs! Ó visszhangozzátok azt hegyek 
s erdők; visszlrllnf!ozza azt flZ ig. s teljék bl' vele a föld; c~odálják 
azt meg az állatok. s vegye azt mély tisztelettel s lobogó örömmel 
mindenekelűtt az ember: Jizu.< Kri.<ztus, az lsten Fia, Betlehemben 
uületett! Van-e uív, m{g Iru lcöből r·ulna is, m<'ly ez ige hallatára 
meg nem ulvadna? Hol van hit, szózat, lrír. mPly édesebb volna, 
s melylr<': fogiratóról a világ n<'m hogy halloll, Iranem csak álmo
dott volnu is! Tehát Kris:IIL.< szüll'tl'lt! Orüljön lrát, kinek nehéz 
a szíve a bűnök terhétől, nL<•rt Jézus szl'r<'letl'. irgalmu meghalari 
minden ocsmány bűnt. Kri.<ztus .<zületl'tt! Orüljön hát, kit a kísér
tések ostromolnak, m<'rt Kriszlus gyógyító kelletétől meggyógyul 
minden beteg szír·. Krisztus születl'tt! Orüljön hát mindenki, Ici 
ll nagyot s dicsőt szer<'ti, .< azirt lt•lkl'.<Ül. mert r·ezPtŐre lel! Orül
jön, örüljön mind,.nki! 

Hll ily me/eg le.<z ll .<zít•iinh ll lwrát·son,·i .<zent örömtől, likhor 
twlunk majd szl'rl'tni magulik i.<. tuduli/r majd élni. s ki nem 
fáradunk. Nem mundhatjul.- nHrjd <'g_,·könn_\.<'11, hogy elég már, 
mikor c1p-részt folyton új hlljolr .< lll<'(l.fJróbáltatáwk érnek, má~
r/ .... :.1 Kris:lus folytoll r·t•lünh rtlll . ..; rt•liink lllflrad. hi ... :. azért JOli. 

Ennek a kitartó és lrűsi g es .<:erl'tPin<'k jelké[JP a karácsonyfa. 
Szeretni jó sorsban. s ke.<err,ben eg.varánt; szeretni, míg lsten 
akarja, hogy éljünk. S azért kitárjuk .<zívünlret, szeretetünket. 
s irgalmunkat, ~ kiterje.<:tjüh zÖ/dl'lij fc•n,·öfaá/lalrként lelkiink 
karjait az in~é/1 ·' •:enrl'dé.• fölé. 



PILLANTASOK A SZE\'T éJBEN 

Lelkemben l'i.<Szuszálluh u múltbu s s;;<•mlélem <'tii!Ck u:;; r'11 
szülűföldemnek határát milwr a::: elsű lwrácsonyest ereszkedett 
a világra. Ez a nagy Duna úgy folyt akkor, mint most; a Garam· 
völgyének macsorai az alkony elhaló világosságát tükrözték; a má· 
rionosztrai csúcsos hegyek, a Pilis, a Duna trachitszegélye részvétle· 
nül merültek el a homályban; a Lázkereszt sziklája alatt zsongott 
a hullám, de keresztet még nem látott csúcsán; vadludak gágogó 
csataélei vonultak el fölötte, a római legionárius megitatta lovát 
s nyugalomra készült; túl a Dunán kigyúltak a barbár táborok tüzei. 
Mily világ! S most a bazilika nagyharangja zúg s elnémítja a Garam 
hídján robogó gyorsvonat zörgését; a lakóházakban kigyúlnak a ka· 
rácsonyfák illatos gyertyái; városok {s faluk életébe bele van szóve 
annak az első karácsonynak áldása... Ezt mind a bethlehemi 
gyerme!< tette; elváltoztatta a világot. Mint vízben a cukor s lúzben 
a vas s napsugárban a jég megolvad; úgy olvad el kezei köz t s .~z eme 
édes tekintetétól a kemény, a jeges, a vasas világ .. . Ó Uram, foly· 
tasd múvedet ... bennem s körülöttem! 

V.•tek egy tekilltetl'/ magamra is. A SZl'llt S:::ű::: nekem nyújtja 
gyermekit. Barlang, istálló, jászol, szalma, elhagyatottság, szegény· 
ség a kerete ez isteni adománynak. Mindenkinek lehet isteni édes· 
sége, még ha istállóban lakik is. Ne lakjék ott; helyes; de mivel 
" világ fejlődését parancsszóra megcsinálni s kínt és nélkülözést 
egy legyintéssel számúzni nem lehet, állítsuk bele minden állásba 
s életnembe az lsten erkölcsi erőit; mert mi nem a gazdagságtól 
várjuk a jót, hanem jók akarunk lenni szegénységben s gazdagság· 
ban, betegségben s egészségben egyaránt. Ah, bennünk van a jóság 
forrása, bennünk fakad a jó, az isteni akarat. Ez kell mindenek 
··lőtt. 

JU:.H:l\.CLJC.\K A GY~'"RMEK JÉLLSIIOZ! 

Meneküljünk s bújjunk el a bethlehemi barlangba! A sotet, ha· 
ragos Jehova s a reprobációnak Istene elöl meneküljünk az lsten· 
fiának jászolához! Szegődjünk e Gyermek./ stenhez; arcocskájátó[ 
szétfoszlik a létnek felhős tekintete! Ha filozófiánk röstelkedik, ha 
teológiánk aggaszt, csókoljuk meg a gyermek kezét; az nem dis· 
putál, nem szédít, nem temet homályba, nem rémít. A gyermek egy 
ueretetreméltó, kedves, bájos valóság; tekintete gondot s kételyt 
feledtető fény; mosolya biztatás. S ez az isteni gyermek, higyjétek 
el, mindez nekünk: báj, biztatás, gondot s kételyt feledtető fény! 
Eljött, hogy bíuatok benne s hogy szeressélek őt! Ki ne futna éjből, 
kételvból, örvényekból feléje? Feléje: hitünk víziójához, remé· 
nyünk otthonához .. <zereterünknek karácsonyi Bethleheméhez? 
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Ó Bethlehem, Bethlehem, örök szeretetnek twíz• megnyilatkozása, 
hadd értsem meg wttogó szózatodat: s:eress h ne lrétellredjél! 

Reprobáció: megtorlás. 

2. K í 11 s:; e .n z· e d és és Ic e r es::: t h a l á l 

t-.RTI-.'.11 57.1-.'.\T/:'D Al UR JÉllS! 

Teljes bíbonlíszben, lroronát·al fején, jogarral lrezében, kísérettel 
lép fel s vonul el a keresztúton a penitencia királya. Aki ezt meg
érti, sírni kezd; aki elindul nyomában, nem győzi tisztára momi 
lelkét. 

Jézus alázatl>a f.< s:en!'edésbe öltözt·e eleget tesz bűneinkért: 
mélyebben fölfogt·a: bűneimért. Akit a penitencia kegyelme meg
érint, annak szemei előtt a passió izgalmas jeleneteinek alakjai 
uétfoszlanak, a zaj elcsitul, Jeruzsálem körny{ke puszta lesz, a két 
lator keresztj;: eltűnik s a lélek magára marad Jézusával. Keresztje 
előtt térdelek, vérének csepegését hallom, minden kínja lelkemre 
borul; megnyitja ajkait .< kérdi: Ember, mit tettél? S öntudatom 
feleli, az egész világnak kikiáltja: Vétkeztem! Bűneimet senkivel 
meg nem oszthatom, értük másolr könnyeit föl nem ajánlom; his:. 
úgy állok itt, mintha az egész világban én magam L'olnék, mintha 
nem volna anyám, at,·ám, barátom! Valóban, ezek most számba 
sem kerülnek; nekem, nekem magamnak kell penitenciát tartanom! 

De a penitencia érzése tüzesebb, mf:lyebb: ezt a::: az. öntudat, hogy 
vétkeztem, nem jellemzi eléggé. Jézus, miután kérdőre t•ont, ma
gára t·eszi bűneimet; megn:mülve kérdezem: Mit akarsz., Uram? 
hot'á mész? "Vado crucifi~i." Én voltam a bűnös, de a penitenciát 
az Vr Jéz.us tartotta meg helyettem s meghalt értem. Értem halt 
meg; ne mondd, lrog\' sokalrért! Minden virág a földön azt mondja: 
a nap c'rtem van a: égen, belőle, általa élek. Igy a: Vr Jézus értem 
s:::enved; értem gyulladt ki a lelke t•érvörösen. S azt mondják 
a szentek: értem, értem halt meg; ezt mondja a sz.ent S:űz a maga 
módja szerint; ezt mondom én is: Értem, értem szent·ed; úgy sz.eret, 
hogv értem halt meg. Ah, Istenem, van-e melegebb, fenl'ketlenebb 
mf.ly.<ég, min! ez az. igazság: értem halt meg az. Vr.' 

Penitencia: elégtétel büneinlrért. 
Vado crucifigi: meg_wlr, hogy keresztrr feszít.«•nrl.-. 
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A KERESZTFA ALATT 

Ott állok magamban, az lsten végtelen szeretetében; lelkemet el
fogja a könyörület s a: imádás mély érzése, szemembe könny gyűl; 
lehajtanám fejemet, de a kereszt vonz, késztet, hogy né::ek rá . 
.'lfit adtunk neked, Uram, neked, kit szerelnünk és imádnunk kellett 
volna? Eljöttél s barlangba szorultál; körülnéztél s Egyiptomba 
futottál; álruhában járó faragó ács voltál. Egyszer indultunk pálma
ágakkal eléd s Te sírtál; egyszer bíztad magad ránk s Barabbást 
választottuk; egyszer akartunk koszorút kötni neked és tövisból 
kötöttük; egy arcképedet vettük s az "Ecce homo" arca maradt 
ránk; egyszer kértél inni s ecetet nyujtottunk. ó, ki hitte volna, 

·hogy ez legyen köztünk sorsod, hogy ilyen legyen utad. S most 
függsz itt, mint megfagyott imádság, mint megkövült, kiáltó szó. 
Kitárt karokkal s nyilt ajakkal kiáltasz irgalomért. Nagy, s:ent az 
Vr, ki önfiának sem kegyelmezett ... ! Mily rémséges fölségben 
hirdeti ezt a kereszt. Emberek, féljétek az Istent s szeressétek 
Krisztust; 6 felétek kiált, kiált a végkimerülésig: ó, ha valamikor, 
hát ma halljátole meg szavát; esd, hogy kíméljétek s becsüljétek meg 
lelketeket. 

Winkelried magába döfött néhány ellenséges dárdát: Krisztus 
pedir!. koszorúba kötötte az egész világra szóló átkot, hogy fejér<' 
vegye. Töviskoszorús, pusztaságban égó csipkebokrunk, végtelenü[ 
édes is erós szeretet tüze lángol benned, serceg, fölcsap . .. itt is 
hallom a szózatot: s:ent a föld, ahol állsz: vesd le lábad saruit! 

}l:zus vérinek áldása és ereje mély, szent titok, "mysterium fidei". 
Megtörte s:ívét, kiöntötte utolsó csepp vérét s "eltelt a ház a kenet 
illatát·al", eltelt vele az ég, a föld s kivált az Egyház. Oltárán áll 
e szent vér Grál-kelyhe! Csak egy cseppet, Uram, csak egy cseppeti 
Ez a tüzes vir, e: a véres tűz kiéget mérget, kint, bűnt, halált! 
Ez a harmatos csepp megtermékenyít örök tavaszt; ez az édes vér 
uomjat olt; homlokunkon királyi kenet, Icitér elóle a bosszú s a:: 
öldöklés angyala. Ajkon isteni édesség és örök mosoly. Szívben 
hósök vére. Mi t·olnék nélküled, édes isteni vér? Mi volna nem· 
zetségem, ha nem te pezsegnél bennem s mily átok sötétetinélc 
rajtam, ha nem a te véred volna rajtam és testvéreimen? lllikor 
l(yÓnni m Pgyl'k, e vérben nwsom nt Pg [Plkemet; milcor áldozom, 
r:t res:;('Jll s arronrou piroslile tü::r. 

Ecce homo: lm~. a: Emhf'r! 
l'rlysterium fidei: lrillitok. 
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3. F e l t á m a d á s 

FÖLLiMADOTT! 

,,A: angyal momlá ... : Ne féljet<•lr .•. tudom, hogy }é:;ust here· 
.<itelr ... !Vincs itt, mert feltámadott, amint megmondotta" (Mt. 28), 

Ti ne féljetek, kik Krisztust lreresitelr, sőt vígadjatok s örömöt 
üljetek ... a sírban is, mert t•égtelenül nagy, hatalmas és dicsőséges 
a ti Uratok. Ö a föltámadás és az élet, s a fölfordított sírkövön 
nem márványalak, hanem én a Fölségesnek eleven angyala vagyok 
emléke. Mint karácsonykor a pásztoroknak a megtestesülés angyala 
hirdette a "nagy örömöt": úgy húsvéthor a föltámadás angyala 
hirdette az érő és győzelem evangéliumát, azt, hogy "Föltámadott". 
A hitetlen, diadalt ülő világban, hol Jézus végleg tönkrement s reá, 
a Messiásra csak akasztófa és sír emlékeztet, a hivatalosan, ünnepé· 
lyesen, nyilvánosan, millió ember értesüléséve/, három törvényszék 
beleegyezésével lepecsételt sírkövet haramdnapra elhengerítette 
az Vr keze, s Jeruzsálemnek fülébe dörgi az üres sír s a legújabb 
evangélium: "Nincs itt, föltámadt." Ez minden tekintetben a leg· 
nagyobb ,.jel". Krisztus legnyilvánosabb csodája. Egy csodában 
sincs a nyilvánosság úgy lefogva, mint ebben; e csodájához kiséri 
Kris:tust millió hitetlen ember, e csodájára figyelme:;tet a :sidóság 
minden intézménye, a leglármásabb felvonulás riasztja fel a pascha 
emelkedett hangulatú népét s meghívja, hogy lássák Kris:tus meg· 
gyaláztatását, hogy tanúi legyenek lreres:thalálának, de tanúi egy· 
szeresmind üres sírjána/r. Szent Péter mondja: "Zsidó férfiak és 
mindnyájan, kik Jeruzsálemben laktok: n názáreti Jézust, az 
Istentül tiköztetek erők és csodák és jelek által iga:olt férfiút 
megöltétek. Kit a:; lsten föltámasztott halottaiból ... Ezt a Jézu.</ 
föltámasztotta lsten, minek mi mindnyájan tanúi vagyunk:· 

E: a legnagyobb csoda, mert legistenibb, legalább is legket·é.<b/,.; 
emberi, his: benne megszünt, elveszett az ember! S Krisztus eh/rt•: 
kötötte lzitelét, az ember bukásához, hogy ne kételkedjünk isten.-.;. 
gében ... Ha lenyugszom, akkor támadok fel; ha tönkremegyek. 
akkor gyözök; ha meghalok, ha nem les:ek, Iza az ember·Krisztus 
nincs többé, akkor meglátjátok, hogy I st en t•agyok! U ram, hiszek 
benned; hiszek csodáid miatt. "Operibus credite" ("Tetteimért 
higyjetek" }án. 14,11). Anostolai nem fáradnak ki hirdetni 
a csodák világras:óló tanúságát, ezt hirdetik a kere.~ztény községeh 
s az egyes hereszténYek a szájuk/ral, vérükkel. Máté 42, Márk 37, 
Lukács 43, János 14 csodáról tesz említést. Az e~·angéliumban tehát, 
mely kis nyolcadrétben alig 200 lapot számlál, több mint 100 csatlll 
van fölcsorolva: halottak föltámasztá.<a, g_yógvítások, kenyérszapo· 
rítás, .< régül a föltámadás! His:eh bPnned }ézu.<om, mert ugyan· 
csak /;inyilatkoztnttad m~{{'l'lt•t. 
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A FÖLTAM.·WT KRISZTUS GYőZ A HITETLEVSÉGEV 

A fölfordított sírkövön, mint piedes:tálon mutatkozik be az a 
titokzatos, halált és bűnt legyozo hatalom, s minket is valami szenr 
borzalom száll meg. Krisztus gyozelme megrendíto. Gyozött a hitt>t· 
lenségen! 

Diadala a fényes világosság, mely a kételyt eloszlatja, az a ren· 
dületlen megnyugvás, mely a feltorlódott hullámokat elsímítja, u:; 
a biztonság, mellx.el összes aggodalmainkra azt feleljük: Ő, a:: lsten 
fia. Már nagypénteken este fölragyog ez a sugár, de az csak est· 
hajnal volt; ott mondta a százados: ,.l'ulóban, az lsten Fia rolt." 
De ami ott alkony, a:: itt ragyogó napkelet. Nem a keresztfán, 
hanem a dicsoséges föltámadásban kaptuk meg az lsten kinyilat· 
koztatását, hogy Krisztus a:: lsten Fia. A hitetlenség, a keresztr!!· 
feszítés szentségtörése, a tagadás diadalmi mámora szükségess~ 
tette ezt a legfőbb kinyilatkoztatást: föltámadott, tehát lsten. 

Krisztus is titokzatos valójának e fejlődésére mutat rá. Suttog 
körülötte a kétség; a halandó lét, s a halál kettos homályt borít rá; 
iga::, hogy a hit mécsét tartja mellette az apostol, aki mondja: "Te 
vagy Kris::tus, az élo lsten Fia!" De a mécses kialudt nagypénte· 
ken. A Messiás meghalt, vége 1.·an. A bizalom pálmaága elhervadt 
a:: apostolok kezében is. Meg kell újra gyújtani a mécsest, de nem 
földi tűzze[, hanem örök fénnyel. Krisztus sírjában lsten gyújtja 
meg, s azt megmutatja nekünk: "Lumen Christi! Deo gratias!" 

Mindennek így kellett történnie; így, páratlanul. A halál kapu· 
jában kellett Krisztusnak gyozelmi zászlaját leszúrnia; az élet 
Urának a halál keretében kellett bemutatkoznia; ez a fekete keret 
ezt a glóriás képet ezerszer vakítóbbari mutatja be a világnak, mint 
a bethlehemi éjfél szent karácsonyát. Csak dühöngjetek, •Jan nekem 
trónom, zsámolyom; gyöngykoszorúmar abból a mélységbol hozom, 
melyben ti mindnyájan hajótörést szenvedtek, mind, mind fáraók, 
cézárok, satrapák, bölcsek, próféták, költok, szépségek, s babérom 
lengo szálát az örök élet virányairól tépem. Meglátjátok, mily 
"gyozelmet" éneklek; megsüketültök, megvakultok, ha nem s::eret· 
tek. De ha szerettek, elragadtatásban tágra nyílt szemmel néztek, 
s lelkendeztek. Jézus, Jézus, utaid a dicsoség magányos útjai, csak 
Te járhatsz rajtuk; de jó, hogy a dicsoség, .< ero e: útján lw:::ánk 
jössz, s értünk jöss::! 

Feltámadt Kris:tusom, áldozatos lelkesüléssel Reád bízom ma· 
gamat. Híl'lak, keltegetlek én is! Uram, ébreszd fel erodet, s ural· 
kodjál! Ragyogjon föl iga::sá!{od, rillanvozza fel lelkünket a meg· 
újult kereszténység tavaszi éledésével. tn hiszem, hogy új világot 
teremtesz most is itt, énbennem is. "Exsurge, Domine!" 

Lumen Christi! Deo gratias! Krisztu.< t•ilá!{ossága! Hála Istennek! 
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4. M e n n y b e m e n e t e l 

CT JELZő Al ÖRÖK HAZ.4BA 

Eltűnt egy ragyogó felhőben. Ez; a fölmenet s:z;emmel látható 
volt egy darabig, a:z;után a dicsőséges Kris:z;tus egy pillanat alatt 
bárhot·á eljuthatott. Számára a tér nem bilincs, nem korlát. 
Jézus " fölunelkedése nagy kiáltóje/, nagy útje/::;ő, mely az égbe 
mutat: jertek utánam e keskeny úton, meredek ösvényeken, de 
a szellem erejében. És mennek Utána mindazok, kik vágynak ,.ad 
aeternitatem". Excelsior ... emelkedjünk rendületlenül felfelé hit· 
ben, reményben, s:ívtis:taságban. 

Győzelmi bevonulás abba az országba, hol Ő a király; a: erény, 
a s:z;épség, a: erő, a lelkPk ors:z;ágába. 

A túlvilág "más" világ. Az erdő más, mint a tenger; a pacsirta 
dala más, mint a /)('tŰ. Más, más! ,.Szem nem látta, fül nem hal· 
/otta"; abból, amit a szem lát, a fül hall, azt a "más" világot föl· 
cptleni nem lehet. Ki kell emelnünk gondolatainkat a színek, 
a hangok, a test kategóriáiból; ki kell emelnünk céljainl,at a:: 
érzéki javak szféráiból. Mily ébredés lesz az a halálban! Mily 
találkozás Krisztussal! Mikor elváltozik u lét, s a lélek eltelik új 
élettel, új gondolatokkal, új t•ízióval, új érzéssel; mikor isteni 
mélységek nyílnak meg benne, hogy a::; erő .< öröm óceánjának 
friss, eleven árama szakadjon bele. 

ll1ikor jövök, mikor lépek Eléd, Istenem? Mikor inditod meg 
bennem ezt a c.wdálatos metamorfózist, hogy földiből égi legyek? 
Jöjj, Ur Jézus! Erősen dolgo:z;om, hogy a föld ne rontsa el az eget 
bennem! 

II. ELMÉLKEDÉSEK AZ OLTÁRISZENTSÉGRőL 

JÉlliS VELCVK AZ OLT ARISZE!VTSÉGBE.\ 

Jézus velünk. A legnagyobb áldás az, hogy lsten velünk. Az 
izraelitákkal a pusztában volt, s éjjel, mint tűzoszlop őrködött 
fölötük. A pusztító éj megszűnt rémes lenni, a sátrak alatt lakó 
nép föl·föl riadva álmából a vadállatok ordításátó[, megnyugodott, 
midőn látta a tűzoszlop vörös fényét. Velünk az Ur - mondogat· 
ták, - nPm félünk. 

Nekünk a mindenható s:z;eretet állandó csodájaként itt hagyta 
tabernákulumaiban az Ostyát, nem emlékét, nem szimbolumát, nem 
igéretét, hanem dobogószívű, véres valóságát. 

És azóta telik a föld az isteni Jelenli•t tüzes csomópontjaival, 
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.<zületneh " tul~ernúkulumoi< " napJuras •·égte/en boltozatai alatt 
emelkednek a dómok é.~ a misszióskunyhók az Ostya titkúnak 
mélyén dobogó Istenszív hajlékai fölé. És tüzelnek az emberlelkek 
felé az esengő szeretet, a lobogó, hívó, sürgető szerelet fénykévéi 
és átégnek a Krisztus-szemek sugarai, éjtszaka a hallgató templom·· 
falakon megkeresni a szereletet és a bűnt; magányos, tiszta lelkele 
szótalan nyugalmát és tobzódó szennyek zsibongó tanyáit. 

Testvérem, ha ki·ső éjjel zárt templom mellett haladsz el, s az 
Ostya halvány lámpásának fénye megcsillan a színesrajzú ablak
üvegen, ázed az isteni szeretetnek minden leófalakon átverődő 
tüzét, mely eleven lángereken fon bele tégedet a lélekközösségek 
izzó hálózatába? És ha a nappal forgatagában, zúgó gépkocsik tül
kölő futása köze bonyolítva utad, messziről templomkereszt rajzo
lódik az égen, rágondolsz, hogy alatta természetfölötti vonzások 
kohója ,:g, érzed a nagyváros szűrzavaros emberkavargásában, egy
másra f••kvő lcődobozai közölt a lcatolikus leeresztek aljából szél
tüzelő sugármetszéseket, melyek mind-mind a te szívedet keresik? 
Tudod, hogy a néma templomok oltárházaiból a fehér Ostyák lsten· 
szíve igazi természetfölötti hullámleadásával szövi be a várost, 
a hegyvidéket, a kerekarcú földet, a faltalan mindenséget, s hogy 
ennek a mennyei rádió-szolgálatnak csupa ·emberszív a felvevő lám
parácsa? ts érzed, hogy mikor a templomod homályában letérdelsz 
a :árt oltárház előtt, " s:eretet édesen ragyogó szeme tüzel reád, 
hogy titokzatos iletkeringés indul az Ostya eleven Szívéből a te 
s:ÍI'Pd felé, hogy mint igazi életcsatorna kapcsol téged ez az egye
sülés ahlwz a búzaszemekból nréselt hófehér matériához, melyet 
titokzatos otthonául választott a: lsten, hogy megmaradjon a te 
tériesú'ged határai s a te időérzésed igényei között? 

/gy mutatta meg nekünk, hogy anyagba fogódzva, anyagra támasz
kodva, anyaggal harcolva lelicet éljünk és mindig szellemibbé 
legyiink. 

SZf~TALDOZAS ELOTT 

A szentáldozrísban két ember találkozik: a királyi ember, ki 
mennyegzős örömet akar közölni velünk, és az utcáról behívott 
tömegember, kinek nagy szüksége, de semmi jogigénye e kiváló 
kegyelemre. Solc-sok ember járul ide mindenféle kétellyel, bajjal, 
J{onddal, keserűséggel, vággyal, és mind keres vigaszt, s erőt. 
MélYessze csak bele lelkét Krisztusba, a királyba, s bíróba, a szen
vedőbe, s jó pásztorba. a vándorba, a szamaritánba; vegye, s egye 
a lelket: bizonyára talál gyógyulást és erősséget. Ne gondolja senki, 
hogy Krisztus megveti őt. Nem aztirt hívta mennyegzőre. Ha pedig 
becsül s szeret, bizonyára segít. 'l:pen azért, mert oly nagy, kiter
i<'s:ti figyelméc a legigénytelenebbre is ... 
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Testvirem, egyedül vagy? Nincs célod, nem látod értelmét éle
tednek? Húnyt szemmel jársz. Nyisd ki a szemt>d. Bánatos csend 
hallgat körülötted? Egyedül vagy, nincs akit szuess? Füleid bt> 
vannak tömve, nem hallod, hogy Jézus utánad kiált? Ott vár téged 
tabernákuluma mélyén, vár téged, szeretni akar. Majd elmondja 
neked, hogy Érte lettél, hogy neki születtél. Majd elmondja, hogy 
lelked Neki van szánva, arra való, hogy szeretetében megsemmi
süljön, hogy odaadásában örök tavaszra nyissa szemét már itt, 
e:z:eken az: árnyékos, iszapos, bo:z:ótos földi mesgyéken. Érte vagy, 
Ové vagy, Neki adott Az:, aki teremtett. Nincs más válas:z:tásoJ, 
mint vergődni abban, hogy e:z:t nem tudod, nem élefl, vagy s:z:ent 
elfogadásban fonni ebbe az: isteni ténybe személyes akaratodat és 
megkezdeni már e földi téreken, minden tövisek és tarlók között 
mennyors:z:ágodat. Ébredjen, ujjongjon fel a lelked. Ové vagy, 
szabad, kell az Ovének lenned, ez a dobogó lsten-szh• megvásárolt 
téged az: örökkévalóságnak. S:z:eretetébe hív, fölemel, megszentel, 
boldogít. Édes öröm lesz a lelkedben otthon. Ha magadra maradsz, 
s:z:étmálló macsár vagy, mely csak fertőzetet termel, l•a pedig Kriu
tussal egyesülsz, olyan vagy, mint a hatalmas eleven folyó, mely 
méltóságosan és feltart"atatlanul hömpölyög tf'ngf'rf' felé. Királyi 
úton mégy lsten elébe. 

Boldog a lélek, ha Krisztussal kapcsolódik, és feléje vonja Ól 
minden vágya, legmélyebb sóvárgása. Boldog, aki Krisztus lelkével, 
életével egynek tudja magát. Vele minden akaratában, törekvésé
ben, imájában egyesül. Mint az: anya imádkozik a gyermekével, 
s annak szívét a magáéba :::árva emeli Istenhez:. mert s:ereti, mo:
dulatait követi, ve:z:eti, úgy tesz a Megváltó velünk. Arijuk át ma
gunkat, mint gyermek anyjának, álljunk f'gészen ve::f'tú.•" alá, te
kintsünk tulajdonunknak mindent, ami az: Ové, imáját, érzelmPit, 
életének, ér:z:éseinek melegét, tisztaságát, energiáját. Kris:tus Szí
r,éból Kris:z:tuual ké:z:enfogva lépjünk l s!ea ,.zr:. 

Tirden állva nézni Krisztust, nézni és csodálni s elragadtatáual 
függni Rajta! Mikor a tengert vagy az Alpeseket. vagy a vihart 
nézem, letérdelek; hát még mikor Jé:z:ust nézem. Nézem, hogy mi 
a magassága, mélyséfle és végtelensége lelkének. és elmerülök 
benne. Érzem, hogy O is né: engem. Aztán leülök Annak árnyé
.lcába, kit lelkem kíván: itt a: árnyéka a fehér s:z:ent ostya; ha csak 
4rnyéka esik rám, meggyógyulok. Tehát csak nézni a hit s:z:emeivel, 
~ hit intuiciójával . .. e: a tekintet kihúzza a lelkemet. 

Lelkesen bí:uai Benne. O mondja: Nem hals: meg, élni fossz. Jól, 
.uépen, eróteljesen. Élni, mikor a halottak napja borul rád; élni, 
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mikor kü:des:, s pus:tában járu. A: élet a: én büvköröm, a::al 
van telítve a: Oltáris:entség atmoszférája. Megyek tehát é$ mon· 
dom: Ha csak ruhája szegélyét érintem, meggyógyulok; ruhája 
s:egélye e: a: Or takaró fátyala a kenyérne/c s bornak. S nemcsak 
meggyógyulok, de elváltozom belé, Ő íg<;rte meg. 

S:eretettel közeledem; s:eretetem vele szemben örömmé lesz, 
mert O itt van és szeret engem, kincsem és édes nekem. Élvezem és 
megnyugszom Benne. Nagysága először elnyom, de szeretete észre 
térít és átkarolva mondom: megtaláltam, akit kerestem; átfogom 
és el nem eresztem. - Ez az örvendező szeretet gyújtja ki imát/á. 
somat. Nincs mi-ly imádás, ahol nincs öröm; az imádás az lstenben 
való bensóséges öröm. - Ugyancsak áthatja lelkemet a sze nt tiszta· 
ság kegyelme. Az örvendező lelkele tiszták is, mert a tiulllsÚg <IZ 

örvendező lelkek velejárója; az ű hazájuk " napfény, l.< <IZ ü 
hangjuk folytonos éneks:ó. - Tehát hittel és alázattal, remhruv<'l 
é.• szeretettel, örömmel t's imádás.•al ké.<zülök szPrrtáldozáwmra. 

SZENTALDOZAS UTAN 

Első érzt•lmem m9lpéges hódolatom: Jön a király, a Föl.<ég! 
dobog a szívem ·• csuklik l! térdem. A Mekkából jövő zarántlolr
járatok elé borulnak " mozlimok, hogy lot•ak, tevi:k menjenel< <'l 
rajtok. Bevonulá királyom elé terjesztem ki érzelmeim uónyegét; 
eléje szórom virágaimat. Por vagyok, tehát a lábai alá ".,{ó. -
Majd ismét a trónon, szívem trónján ülő királyt látom, ki .•:ere
tettel nézi törekvi:semet. Mily vízió! Mily hegyek, montes DPi! -
De t•égre i.• az emberséges O r előtt állok, és hajlékomba Vf'zetem: 
tis:ta a házam, muskátli és uekfü van ablakaimban. lJdr•özlégy! 
l~eborulok előtted, mint Abrahám, mint Szüz Mária. 

Aztán kitör a lelkemból a dicséret; me rt itt " mennyország, kl'il 
tehát az angyalének, a "Szent, Szent, Szent". S hol Vlllln<!lc ll: 
angyalolc? Ah U ram, még próféta sem vagyok, hanem gyarlúszívű 
uolgád csak. De Te nem veted meg a tilinkót sem. Angyalok éne
keltek fönt, [>áutorolc tilinlcóztalc lent. Szívemben i.• visszhangzik 
a Glória ... A .•zeretet hemeneéjében rmgyolc, é.• a Irárom ifjúvili 
énelcelek! Nem fajtom el tlalainwt. 

Érzem, hogy szeretsz, Uram! Megpihenek, megnyugszom lceble
tlen, egyesülök Veled a szeretetben. Elfelejtem szívem változandó
.cágát és élve:em a Te változhatatlan, örö/c szeretetedet. Ó s:ívem, 
hát el.•zt~lcadhatnám valamikor Jézustól?! Még a gondolat is bánt; 
gondol-e a jegyes válásra uz oltár előtt? Hát én .<em go11dolok, 
l>eleélem magmrzat Jézus szeretetébe é.• lwldogságom le.<z iiutwl<lt· 
lan föltétele lrúsPgemnek. 
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Kitárom lelkemet, s ha már eltelek az U r ral, hát k é r e Ic. 
Kiöntöm elébe lelkemet. Kérek t'ilágos ésszel, meleg szívvel, erős 
kézzel. Mint a reneszánsz mesterei, a nagy géniuszok bórkötényben 
jártak mütermeikben: én is nagyot gondolok és munkás lcézzel 
nyúlok müvemhez. Térdelek és imádkozva gyúrom, mintázom, 
kalapálom lelkemet. - Sokszor kértem szépen, dc nem dolgoztam 
erősen; nyafogtam, nem alkottam; immel-ámmal áldoztam; most 
imádkozom és kérek, de erős kézzel dolgozam is. "Nem eresztlek 
el, Uram, míg meg nem áldr.sz engem.'; 

Tanulmányozam szívemet-lelkemet s Jézus inspirációi szerint. 
Mi van már bennem a szolíd erényből? Mi fejlödésem akadálya és 
haladásom veszedelme? Van-e már valamikép krisztusi életem? 
Belenézek magamba a hivatott művisz szcmével, kit Jézus ke
gyelme hevít és segít. 

Fölajánlom magamat: s::ívemet, alcaratomat, mert Jézus lcéri: 
Add, fiam, nekem szívedet. Fölajánlom testemet, hogy élő és széJ> 
áldozat legyen. Fölajánlom i:letemet, hogy ne éljele már magamban, 
hanem őbenne. Életközösséget keres és életet ad; adjam tehát oda 
viszont szívemet, testemet, lelkemet; akkor les: mintlez u: öv{>, 
ha az ií gondolata ó ihletése szerint dakul Ici. 

* 
U ram, hála Neked, hogy hívtál, hála Neked, hogy me/l paran

csoltad Hozzád hasonlítanom, hála Neked, hogy lelkem i>p.<,;/(,;1 
vigasztalásoddal védelmezed. Uram, minden a Tied. Ehhez tJ min
denhez; most alázattal adom hoz;z;á a Te kegyelmedból szabml 
emberi akaratomat. Ez az akarat belőled fakadt, Te s::;árnyairtJ 
bíztad, íme, sok tévelygés után most Hoz;z;ád visszaszáll és esdekel: 
rejts el engem a Szívedben. Meríts el engem végtelenséged tenge
riben, nem akarok énmagam lenni, mert meghallottam a szavadat. 
Meghallottam az élet zúgó, dübörgő tengerzajában, meghallottam 
a Tc hívásodat. Tévedt gondolatok egymásra üdvöltése, emberi 
elveszettségünknek csörömpölve törődő sziklatörmelékei nem tud
ták túlzajongani a Te eucharis:tiás suttogásodat. Eljöttem, mert 
vártam a hajódat, mert megismertem a vitorláidat, lelkem a Tc 
szomjazó Sentád, aki viharzúgásra süketen meghallotta a sóhajtá
sodat. Engem vártál, legyen karom a Te karod, izmom a Te izmod, 
ajkam a Te ajkad, szívem a Te szíved. Akaratod mozgasson engem, 
.<zercteted égessen engem, s a Te szolgálatotlba, örök fogságra 
fogadj bP. engem! 

Uram, egész lelkem a Te isteni Szívedrc tárul, megigézetten állok 
•zent bűvkörödben. Minél inkább közeletJem Houád, annál mesz
·•zebb van végtelenséged, de szent emberséged annál mélyebbcn 
enyém. Már nem én imádkozom, hanem Te imádkozol bennem. 
Már nem IPrtleitiPt öldem, hunPm SzívPdPn nyugszom ,;s hallom, 
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az istem erverés ritmusát, hallom mint megállíthatatlanul suhanó 
lépteket az üdvösség felé. 

Mit akarsz, Uram, tölem? Mi vár rám a jövőben? Engedelmes
,,éget kívánsz-e, vagy vért, s életet is? S mit adjak Neked most, 
úgy-e valamit, ami áldozatomba kerülne, de amit üdvöm, haladásom 
követel tőlem? Ecce ego! Ime, fogadj el engem! 

III. ELM~LKED:f':SEK JÉZUS SZENTS:f':GES SZÍVÉRÖL 

NÉZD EZT A SZIVET! 

Az Vdvözítö szent Margittal együtt minket is hív: "Nézd ezt 
a Szívet, mely úgy szerette az embereket ... " Igen, nézzünk fel 
Reá, értsük meg Ot. Jó itt gyökeret vernünk, jó itt minél mélyebbre 
ásódnunk. Jó itt megtanulnunk, hogy ahova e Szívnek vére csep
pent, az a mi talajunk, ahova a dobogása hallszik, az a mi levegőnk. 
}6 nekünk lesni e Szív sóhajtását, elérteni suttogását, lelkünkbe, 
mint háladatos virágba, belenöveszteni sugarait. Ez a Szív majd 
eldobogja nekünk az Evangéliuma!, ez a Szív majd mennyei me
zéikké tár ja az írott szavakat, e Szív majd homlokunkra égeti Krisztus 
nevét. 6 majd elmondatja velünk a Miatyánkot úgy, mintha most 
tanulnók az Igés lstenajakról a napsütötte domboldalon; majd 
megint elvisz hódítani az éjszakai puszták magányosságába, hol 
forró küldetését éli és Atyjába fogódzik a földönjáró Istenfiú; majd 
lelkünkbe énekli "az út, az igazság, az élet" eleven szavát és az 
"élő kenyér" félelmetes szent ígéretét. Majd meghardoz a Bet
lehem barlangjában, és Názáreth gyalupadjánál, a Táboron és a 
Golgotán úgy, hogy végigremegjük a valóság közvetlen közelségéből 
ezt a hatalmában megsemmisítő, szépségében minket újra teremtő 
életet. Hinni fogunk és Izraellel énekelni: "mint ifjúsága napjaiban, 
Egyiptomból való feljövetelének napjaiban" (Ozeás 2, 15). Kibon
takozik, tavaszi pompába öltözik a lelkünk, megizmosodik a sze
mélyiségünk, kitisztul az öntudatunk, egyenesek, harmonikusak 
lesznek a szándékaink! Az Istenszív szemlélése a szereletet föl
dünkké és légkörünkké teszi, Belöle növünk, Beléje nüviink. Benne 
.•arjad a hitünk. Benne fogan a reményünk és Benne épülnek áldo
:atainlc. 6 mondjuk mindennap gyermekszívvel: 

U ram, hiszek, mert szeretek; remi:lek, mert s:eretek; álda:atot 
hozo/c, mert szeretelc. Téged, Téged szeretlek, Uram, aki a mienk 
lettél, Téged s:eretlek, aki a véreden megvettél, Téged, aki úgy 
.tzer~tél, hogy s:r.épséges if jú emberségedet halálra adtad a lel· 
kPmért. 

(Az ill következő három elmélkedés tritluumr« - háromnapos 
ájtatouágr« -- alkalmas) 
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AZ ISTENI SZiV TVZE 

Jézus belső világának rúgójára utal, isteni Szívéről levonja 
o leplet és Így szól: "Nézd ezt a Szívet, mely úgy szerette az embe
reket", mely a neretet és áldozat küldetésével jött a világra. Jé:us 
S:íve égett a neretet tüzétől, s üdvösségünkért egészen áldozatul 
adta Magát. Azonban nemcsak Maga akart égni, lángba akarta 
borítani a világot, hogy a világ szeresse l stent, az U r at, kinek 
mindent k(is:ön, hogy mi emberek egymást ne csupán szóval, hanem 
mindenekelőtt tettel szeressük. J éz;us akarata, hogy a szeretet által 
oz; emberlélekben jobb, szebb világ szárma::ék; ez volt a: O i:zó 
szenvedélyes kívánsága. Saját evangéliumi szavaiból tudjuk: "A:ért 
jöttem, hogy· tü:et ho :zak a világra és mi mást akarok, mint hogy 
égjen .. . " Ez a tűz Szívének s:eretete, melynek i:zása elegendő, 
hogy lángbaborítsa az egész világot. Akárcsak a:t mondta volna: 
"Kívánom, hogy a világ égjen és meg ne merevedjen önszeretetben, 
keménységben, földiességben . .. ó, mennyire kívánom hogy égjen!" 
az Vrnak e vágya oly sok szavából kicsendül, belesejtük éjszakai 
imáiba, meghalljuk panaszaiban, lelki szűkölködéseiben és gyötrel· 
meiben, a Getsemani bokrok között. "Nézd, nincs ·véred, nincs 
életed, ho:ok neked. Nincs igaz; lelkületed, nincs benned ér:és, 
szellem és lélek ... Nem tudod, hogyan kell bánnod fájdalmaiddal, 
tompal rideg és szívtelen vagy . . . De nézd, itt az; én S:ívem! És 
e szívben érzék, irtés mindarra, ami kell neked. E: a Szív új lelket 
teremt beléd, tü:et hord szívedbe, hogy az Vr szellemére fogé
konnyá legyen, s hogy benne a jámborság és áhítat tüze lakozzék. 
Megoldja némaságod, megtanít szeretni, imádkozni, áldozatot hozni. 
Emberszívek, adjátok nekem magatokat ... " 

Uram, hiszek Szívednek, hiszem küldetésedet. Tudom, hogy 
mester vagy és minden s:ívet Magadho: vonzas:. Hiszek a szerete
tednek és tudom, azért i:zó a Szíved, hogy a világot lángra gyujtsa. 
Hiszem, Uram, igen, a kezemmel fogom, hogy a világnak kell a Te 
Szíved. U ram, én is egy kis darab ilyen világ vagyok, melyet még 
nem egészen fogott meg a láng, melyben a tüzet még sok füst borítja 
Uram, kérlek, gyújts meg engem, hadd fogjon tüzet a Szíveden 
a szívem, hadd égjen és világítson a lelkem. Ez legyen életemnek 
erös, áhítatos c§lja és imáimban mindennapos könyörgésem. Amen. 

AZ ISTENI SZ!V VIGASZA 

Ha s:envedés a sorsunk, akkor a Jézussal való bensóséges lélek
közösség jobban kell, mint valaha. A nenvedésben az ember ki van 
s:z:olgáltatva a fájdalom .,ötétjének és gyötrelmének. Csak akkor 
hull a lelkére vigautalás és világosság, ha a s:envedó Megróltóval 
egyesül, ha Kris:tus kezén vezettetve hatol át a s:envedés éjtszaká-
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ján az isteni akarat megismerése és elfogadása felé. Akkor világos 
és meleg lesz a lélekben, akkor az istenszeretet tolul fajdalomtól 
merev szívünkbe, mint jeges erdőbe a napsugár. Emberi kéz le nem 
választhatná az erdőségek kuszált gallyfonataira fagyott csillogó 
darát, de feljön a nap és minden lehull! Sok kín és fájdalom tűnik 
el a lélekből, ha Jézus Szívével egyesülten szenvedünk. Akkor 
szívünk minden érzése az Ö istenemberi érzelemvilágának nagy 
folyamába ömlik és annak hullámai ragadják magukkal. Gondol
kodásunk tág lesz, mint az Ové, és gyengeségünk, nyomorúságunk 
az Ö hatalmas szívéből erőt és lendületet nyer. Panaszainkat, fáj
dalomnyögéseinket túlhangozzák az Ö istendícséretének hatalma• 
akkordjai. Ne maradjunk távol, ne maradjunk fájdalmunkban egy· 
magunk, rejtsük szívünket a Szívébe, hogy átjárjanak fönsége• 
lelkületének rezgései. Jézus Szívével egyesülten, szívünket Szívébe 
merítve érezni, harcolni és szenvedni végeredményben annyit 
jelent, mint szállani az O istenemberi szándékainak magaslatai felé. 
Érzéseinket és szándékainkat az Ovével akkor egyesítjük, ha alá
:atos, hűséges szereteuel mélyedünk el Krisztus életébe, kéuséges, 
formálható lélekkel fogadjuk azokat a szent érintéseket, melyek 
Evangéliumán át érnek bennünket. 

Uram, megéreztetted velünk, mennyire szenvedélye Szívedneh 
fogyatko:ásainkat helyrehoznod, szegénységünknek segítségére jön
nöd . .. Ime, aki kellett nekünk . .• íme, aki e szavakkal jő felénk: 
Eljöttem, a közbenjárótok vagyok ... Kellett jönni Valakinek, aki 
győzze a közbenjárást a sértett V égtelen és a porbatiport ember 
között. O, ezt a távolságo!, ezt csak istenkarok foghatták által. 
Keresztreszegezett karjaid kellettek hozzá, melyeknek ölelésében 
elfér a világ, mert lsten fájdalma növeszti őket végtelenné. Istenem, 
a Te kiszegezett karjaid kellettek, hogy míg egyikkel alázatos oda
adásban az Atyát öleled, a másikkal a bűnben gyötrődő emberiséget 
emeljed fel és fektessed Atyád szívére. Jaj, a keresztfán kiterjesz
tett kar jaid mentő ölelése vérenveu közvetítés, a szerel et fönséges 
tékozlásának örökérvényű aktusa, mely a Golgota h(!gyéről a min
denség párkányáig, s az áprilisi délután szörnyűséges, üdvösséges 
pillanatától az idők eredeteig és végéig nyúlik, s egyetlen ponton, 
egvetlen percen végtelen, és örökkévalóságot vásárol. Félelmes, 
rettentő közvetítés, megreszket tőle a föld, zokognak az égi csil
lagok, földig hasadnak nehéz, nyomasztó kárpitok, de Te, Jézusom, 
szeretetté ölelted a Teremtőt, és meghasonlott alkotását ... Lehet 
még csüggednem? Ki mer bátortalan lenni, ki fél az elhagyatott
ságtól, mikor lsten t·érző keze nyúl feléje, a mentő kéz? Mi mást 
felelhetek Neked, Uram, erre, mint boldog bizalmat, édes odaadást, 
és megsemmisülő szeretetet! 
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A SZENT OROM ISKOLÁJA 

Jé:r.u5 Szíve, melyben a legnagyobb életerő lüktet, örvendező S:ít·, 
egyetlenül sugárzó, forró örömnek otthona. Orömét a mi szívünkbe 
szánja. "Ezeket szólottam nektek, hogy az én örömem bennetek 
legyen, és a ti örömötök teljes legyen." Azt akarja, hogy állandó és 
teljes örömben legyen részünk. Különös hangsúlyt tesz arra, hogy 
az Ő örömét, s nem akármilyen örömet akar belénk oltani. 

Az öröm úgy hat a lélekre, mint valami erösítő fürdö. Ha vidám· 
ság tölti el szívünket, ha a belső örvendezés hulláma hordoz, ha 
lelkünk énekel, akkor nem érzünk terhet, akkor nekünk a köteles· 
ség édes, és mindenütt helytállunk. Mikor Jézus az Ő örömét akarta 
adni, akkor ezt bizonyára az Or örvendező szolgálatának gondolta. 
Már csak embertársaink kedvéért is kell magunkban a szívbéli 
örömöt ápolni. Semmi 5em tes: olyan jót, semmivel sem lehetünk 
jobban testvéreink kedvére, mint azzal, hogy tiszta, vidám kedéllyel 
közeledünk feléjük. Ez elfeledteti gondjainkat, s az örömsugár, 
mely a lelkükbe szüródik, ott fényt és meleget áraszt. Mindenki 
uereti azokat az embereket, akikból uent vidámság, keresztény 
derültség világít, mindenki szereti a harmónikus életöröm hordo· 
zóit. Ebben persze uinti-n nagyon különbözö a természetes ráter· 
mettség. Senkise öltsön magára kényszervidámságot, de mindnyájan 
törekedjünk őszinte jóakaratra, felebarátaink szívbéli szeretetére. 
A gyöngéd figyelmesség, a találékony jóság is oly sugár, mely a:: 
iletet, a lelkeket fénybe borítja. A kis szívességekböl, a szeretet 
vidám, csendes tetteiból végtelenü[ több "emberbarátiság" árad, 
mint sok nagy pénzadományból. Az életnek megvannak a maga 
keménységei, a munka nehezünkre esik, a szürke mindennap durva 
szálakból van fonva. De az érzékeknek, és a szívnek lstenben való 
öröme, az embernek Jézus Szívében való világfölötti örvendezése 
olyan, mint valami drága, színpompás hím:és, melyet az életre 
dolgozunk. 

HAZATALALTA M 

S:;crctlck, Istenem, Ici nevemct 1:.-·resc11 írtad kezedre, és lábadra, 
is szent Szívednck sebére. Válas=ulolc 11 Tc végtelen szcrctetedre, 
amit semmivel scm érdcmcltcm, s amely engem saját szabad ellw· 
táro:ásából hozott létre a semmiből. Ilu n Te Szíved szeretetének 
tudatára ibredck, akkor mdyen besugárzik lelkembe, térdre kény· 
szerit és ellenállhatatlanul szelll Szívctlrc vo11; lelkem lwrját tárom 
Fe/iti, mi1ulcn Ut, és élet kö:t;ppont.ia fel•;. Át merlelc ölelni, 
Szíveden pihcnelc, s ott mcgtudom: e::: a: ,:n helyem. Sehol sem 
vagyoJ.. olyan 'J'.·'szcu otthon, miut ill. Ti.<ztító lcegv<'lmi áramok 
tódulna.'> lcllcemiJn, i:s kimosnak lwliil<• mindcn nemtelent, miuden 
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ltidelküséget, m'ntlen szüket és tökéletlent. Nincs okom félni, hog) 
az ilyen szeretet a tiszteletre valamiképen sérelmes volna. 

Az én emberszívemet Istenszeretetre teremtetted, és amikor 
szeretem a Te szent Szívedet, szerelelem hazatalált. ó, tarts meg 
engem ez édes meleg olllwnban. Amen. 

l. Fejezet: 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 

Hiszek a Szent Szívben, 
És szeretetében, 
Hiszek a híveknek sunt közösségében, 
Hiszek a Szeretet vég.<Ö gyözelmében! 
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ti R~R októbe!" W 

A százatlfunluló t·s a 
magyar l{atoliktts e~yházának lilnglelkíi 
:q>ostula. Szt•!llt:·letü l•s szudú.lb érzekli 
pÜsiJÖk. nagyhatúsú szOnol~ t"·s író. 
l<ét legkiemelkedőbb elilli.:•Jkedö-könyve: 
az ELM!l:LKED!l:SEK AZ E VANGE
LIUMRóL éoaz ll:Lö VIZEK FORRASA. 

AZ Opus MYSTICI CoRPORIS KöNYVKIADó 
l< i adásában eddig· megjelent : 

L o i d l : Vég-ső kérdések. 1 Rendelési szám: 401 J 
Aufft·ay-Trugly: Bennem él Krisztus' (501J 
Ka t o l i k u s h i t t a n 1 Dogmatikai kézikönyv 

és magánhasználatra. R. sz.: 302 J 
Krisztusi erkölcstan 1Nők számára. középiskolai 

és magánhasznála tm. R. sz.· ~Ol 1 

FüZETEK 
.. VILAG VILAGOSSAGA" népszerű kiadványsorozat 

Radó: Van lsten! 1104J - Rad ó: Van másvilág! 
R a d ó: Van lélek! 1107) - T o w e r : Van Krisztusunk! (105) 
S c h n a t t n e r: Krisztus. Egyház. papság ( 1011 
E z a h á z ass á g! 1 A .. Casti Connubii" népszerű kiad. 
F l a g e l: Lourdes 1106 l 

.. MERRE?" kiadványsorozat világnézeti kérdésekről 

B ü c h e 1: Akarat, csoda, teremtés (Fizikai világkép 
keresztény hit. R. sz.: 201 l 
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