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A SZERZO ELOSZAVA.

Amikor a szerző megkapta az engedélyt, hogy első művét:

«Krisstus, a lélek élete»,) kinyomathassa, legfőbb vágya volt,
hogy az evangélium, Szent Pál levelei és a teológia tudományos
eredményei alapján a keresztény élet alapelveit is kiíejthesse.
Ez az élet lényegében természetfeletti és csak Krisztusból
fakadhat, a tökéletesség egyetlen példaképéből. a kegyelmek
végtelen kincsestárából és minden életszentség forrásából.

E kötet Iejtegetései logikusan következnek az előzőkből.

Krisztus élete, a keresztény élet isteni és mégis mindenki
számára megközelíthető példaképe, szent emberségének egyes
fejlődési fokozataiban és misztériumaiban, erényeiben és csele
kedeteiben tárult fel előttünk. Isteni Megváltónk élete külső

megnyilvánulásaiban ugyan emberi, de mégis egészen isteni
élet, mert benne az emberi természet egyesült az Ige Szemé
Íyéve].

Az Istenember misztériumai ezért nem csupán eszmény
képek, melyekről elmélkednünk kell: érdemszerzés és kegyel
mek kincseit is rejtik magukban. Krisztus Jézus mindenható
erejénél fogva rnindig él, és azt a belső, természetfeletti tökéle
tességet, melyet élete egyes állomásai rejtenek magukban, létre
hozza azokban is, akiket követésének őszinte vágya ösztönöz
és akik állandó kapcsolatban vannak vele a hitben és a szere
tetben.

A szerző ezeknek az igazságoknak ft fényével világította
meg Jézus főbb misztériumait.

Elgondolása egyszerű. Két bevezető elmélkedés rámutat
arra, mennyire a mieink is Krisztus misztériumai és általában
hogyan tehetjük magunkévá ezeknek gyümölcseit.

1 Magyar fordításban megjelent: Bp.• Szent István-Társulat. 1939.
435 J.
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E misztériumok felbecsülhetetlen értékét, csodálatos ragyo
gását, logikus kapcsolatát és szétszakíthatatlan egységét csak
akkor érthetjük meg, ha először Arról elmélkedünk, aki szá
munkra végigélte őket. Ezért az első részben megkíséreltük
vázolni magának Jézus személyének főbb vonásait: Örök Ige, 
testté lőn, - hogy áldozatával megváltsa a világot.

A második részben az Istenember misztériumairól elmél
kedünk. A szerző az evagélium és a liturgikus szövegek ada
taival iparkodott kimutatni emberi és egyben isteni valóságu
kat, igyekezett megjelölni jelentésüket és a hivő lélekre való
alkalmazásuk médját. Ami az egyes titkok kiválasztását illeti,
leghelyesebbnek gondolta, ha azokhoz a misztériumokhoz
alkalmazkodik, melyeket az Egyház állít elénk liturgikus ünnep
köreiben. És valóban, ki ismemé nála jobban isteni Vőlegénye

titkát és ki tudná művészibben elrendezni az evangéliumot?
Ki vezethetne nála iobban a Megváltóhoz ?

Az a rendkívül szíves fogadtatás, melyben az első kötet:
Krisztus, a lélek élete részesült, különösen a világi közönség
részéről, nem csupán értékes biztatást jelentett a szerzőnek,

hanem egyúttal vigasztaló jelenség is zavaros korunk ezernyi
nyomorúsága és gondjai közepett. Azt rnutatja, hogy az esemé
nyek hatása alatt! sok lélek felfigyelt az Isten szavára és magába
szállt. Éhezik az üdvösséget, a békét, a világosságot és A felé
fordultak, aki az egyedül tévedhetetlen Út, az egyetlen Igaz
ság, aki megvilágosít minden világra jövő embert, az egyetlen
Élet, mely megment a haláltól.

«Űbenne kell mindennek megújulnia», - mint Szent Pál
mondja. Mert - ugyancsak az ő gondolata szerint - ezen
az isteni alapon kívül nincs sem szilárdság, sem tartósság. 
Mikor a szerző közzéteszi ezt a művét, minden vágya az, hogy
a maga szerény tehetségével is hozzájáruljon a keresztény meg
újulás nagy művéhez.

Áldja meg Krisztus e könyv lapjait I Űérte íródtak, csak
Róla beszélnek. Tárják fel egyre jobban a lelkek előtt a köz
tünk megjelent Isten szeretet-titkait. Arra ösztönözzenek, hogy

l A szerzó a világháború eseményeire gondol. 1919·ben. (A ford. meg
jegyzése.)
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m'nél gyakrabban igyunk az élővizek forrásaiból, melyek a mi
üdvösségünkre és örömünkre Jézus átdöfött Szívéből csörge
deztek.

«Örömmel merítsetek vizet a Szabadító forrásaibóll»
(Iz. 12, 3.)

CyümölcsoltóBoldogasszony ünnepén, 1919. március 25-én.

Dom Columba Matmion
maredsous-i bencés apát.



BEVEZETO ELMELKEDESEK.

I. Krisztus misztériumai a mi misztériumaink.

Vázlat.- I. Mennyire kidomborította Szent Pál Krisztus misztériumát l
II. I~ten vágya. hogy ezt megismertesse velünk. - III. E misz
térium ismerete jámborságunk igazi alapja és öröm forrása. 
Jézus misztériumai a mieink is, három okból: Krisztus értünk élte
végig öket; Jézus bennük példaképül áll elénk; bennük egyesülünk
vele, mint testének tagjai. - V. E misztériumok ereje mindig hat.

Ha figyelmesen olvassuk Szent Pál leveleit és keressük
bennük azt az egységes gondolatot, melyre a nagy apostol
egész tanítása és műve visszavezethető. nem nehéz észreven
nünk, hogy ő mindent Krisztus misztériumának gyakorlati
megismerésében foglal össze.

((Ha elolvassátok (soraimat) - írja az efezusiaknak -,
megérthetitek belőle, hogy megismertem Krisztus titkát ...
Nekem, az összes szentek közül a legkisebbnek jutott osztály
részül a kegyelem: hirdetni a pogányok közt Krisztus fel
foghatatlan gazdagságát és felvilágosítani mindenkit, miként
vált valóra a titok, amely öröktől fogva el volt rejtve a mindene
ket teremtő Istenben,» (Ef. 3, 4.; 8-9.)

Erről a kimondhatatlanul fenséges misztériumról szándé
kozunk ·.Imélkedni Isten segítségével. Először is lássuk, milyen
benső ügyünk ez nekünk. Ez az első megfontolás tárgya.

Mielőtt azonban megkezdenők e fontos és áldásos igaz
ság tárgyalását, hasznos lesz röviden megfontolnunk, hogyan
beszél róla Szent Pál, akit maga Krisztus bízott meg hirdetésé
vel. És kitől tanulhatnánk meg jobban, mennyire termékeny
és milyen életbevágóan fontos ennek a misztériumnak az
ismerete lelkünk számára?
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I.

Mint tudjuk, Szent Pál mindjárt a megtérése után követ
kező napon megkapta azt a megbizatást, hogy hirdesse Jézus
nevét. Ettől a pillanattól kezdve semmit sem viselt annyira
szívén, mint azt, hogy teljesítse ezt a parancsot. Amikor szá
mos, veszedelmekkel teli utazásokat vállal (II. Kor. I, 5. és
köv.), amikor szüntelenül hirdeti az igét a zsinagógákban, az
Areopaguson, a zsidók, az athéni bölcsek, a római helytartók
előtt, amikor egymásután írja hosszú leveleit a híveknek, még
a börtönből is, amikor elszenvedi az ezernyi üldöztetést
(II. Kor. II, 26.), - mindezt azért teszi, «hogy hordozza
Krisztus nevét a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt».

(Ap. cs. 9, 15.)
Hogy milyen mélységesen átélte ezt a misztériumot, leg

inkább azokból a prédikációiból ismerhetjük meg, melyeket
a pogány népekhez intézett, akiknek apostola volt. Azért jött,
hogy megújítsa. átalakítsa, megmentse a pogány világot. És
mit adott annak a romlott társadalomnak, melynek mélységes
erkölcstelenségét oly rémes szavakkal ecsetelte? (Róm. I,
24-32.) Talán származásából fakadó előnyöket, a filozófusok
bölcseségét, a tudósok tudományát, vagy a hódítók erejét?

Az Apostolnak mindebből semmije sem volt. Idétlen
szörnynek nevezi magát. (L. Kor. 15, 8.) A korintusiaknak
azt írja, hogy «gyöngeségben és félelemben és nagy rettegés
ben volt náluk». (I. Kor. 2, 3.) A galatákat emlékezteti arra,
hogy «a test erőtlenségében hirdette nekik először az evan
géliumot». (Gal. 4, 13.) - Igy tehát sem személyének varázsát,
sem a tudomány ingerét, sem a természetes bölcseség tekinté
lyét, sem az ékesszólás fényét, sem az emberi szó báját nem
vitte a pogányoknak. Mindezt megvetette : «Midőn hozzátok
mentern, testvérek, nem mentem a beszédnek vagy a bölcse
ségnek fönségével ..., beszédem és tanításom nem állott az
emberi bölcseség meggyőző szavaiból ..., hogy hitetek ne
nyugodjék emberek bölcseségén». (I. Kor. 2, 1.; 4-5.)

Mit vitt tehát nekik? - Csak Krisztust, mégpedig a meg
feszített Krisztust: «Mert nem szándékoztam más valamit tudni
köztetek, mint Jézus Krisztust és pedig a megfeszítettet».
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(I. Kor. 2, 2.) Minden igehirdetését ebből a tudomár.yból
vezeti le. egész tanítását ez a misztérium zárja magába.

Annyira áthatja ez a titok, hogy még tanítványaiért rnon
dott imádságának is ez a tárgya. «Meghajtom térdemet a mi
Urunk Jézus Krisztus Atyja előtt: adja meg nektek dicsőségé

nek gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré
az ő Lelke által ..., s fel tudjátok fogni az összes szentekkel
együtt, mi a szélessége és a hosszúsága. a magassága és mély
sége (szent Fia misztériumának), és megismerhessétek Krisztus
nak szeretetét is, rnely meghaladja a megismerést, s beteljetek
(Krisztus által) az Istennek egész teljességével,» (Ef. 3, 14.;
16. és 18-19.)

Micsoda imádság I Mennyire kiérezhető ezekből a sorok
ból az Apostol mélységes meggyőződése és lelkének láng )ló
vágya. hogy másokat is meggyőzhessen I

Szüntelenül ezért imádkozik: «Nem szűnünk meg ...
értetek imádkozni és könyörögni, hogy az Isten akaratának
az ismerete teljes legyen bennetek minden lelki bölcseséggel
és megértéssel együtt». (Kol. 1, 9.)

Miért tér vissza Szent Pál állandóan erre a kérdésre. úgy
hogy igehirdetésének állandó tárgyává teszi? Miért imádkozik
Istenhez keresztény híveiért szakadatlan esdeklő könyörgései
vel? Miért ég a vágytól, hogy az összes keresztények ne csupán
megismerjék, hanem át is éljék Krisztus misztériumát? Hiszen
leveleit nem néhány beavatott számára írja, hanem az általa
alapított egyházak összes híveinek. Sorait arra szánta, hogy
nyilvánosan olvassák a keresztény gyülekezetekben. Mi tehát
eljárásának legmélyebb indítóoka?

Az Apostol maga fejti meg ezt a kolosszeiekhez írt Íevelé
ben: «Akarom, hogy tudjátok meg, mekkora küzdelmem van
értetek és hogy szívetek megvigasztalódjék és eljussatok a meg
értés teljességének minden gazdagságára, az Atyaisten titká
nak, Krisztus Jézusnak ismeretére, akiben a bölcseségnek és
il tudománynak minden kincse rejlik». (Kol. 2, l-3.)

Ez az utolsó kifejezés felfedi előttünk Szent Pál egész
magatartásának okát. Meg van győződve arról, hogy Krisztus
ban mindenünk megvan: «Mikép ne ajándékozna (Isten) vele
együtt. mindent nekünk?» (Róm. 8,. 32.) Benne semmink sem
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hiányzik: «Semmiféle kegyelemnek sem vagytok híjával».
(I. Kor. l, 7.) És ez a Krisztus «ugyanaz tegnap és ma és
mindörökké», (Zsid. 13, 8.)

A pogány társadalom megújítására, a bűnbe süllyedt világ
felemelésére Szent Pálnak csak egy eszköze van: Krisztus,
a megfeszített Krisztus, Igaz, hogy ez a misztérium «a zsidók
nak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság» (I. Kor. l, 23.),
de ez tartalmazza a Lelket, «rnely Istentől vagyon» (I. Kor.
2, 4. és 12.), amely egyedül tudja «rnegújítani a föld színét».
(Zs. 103. 30.)

Egyedül Krisztusban van meg «rninden bölcseség- és igaz
ság és megszentelődés és megváltása (I. Kor. l, 30.), melyre
minden idők emberének szüksége van. Ezért vezeti le Szent Pál
az egész belső ember kialakítását Jézus misztériumának gyakor
lati megismeréséből.!

II.
Különben az Apostol, akit elég sd'káig maga Krisztus

tanított (Gal. 1, 16-18.), ebben is csak hűséges visszhangja
isteni Mesterének.

Abban a kimondhatatlanul fenséges imádságban, melyben
áldott Megváltónk az utolsó vacsora után elragadtatott tanít
ványai előtt kiöntötte szent lelkének legbensőbb érzelmeit,
ekkor, földi életének utolsó állomásánál hallottuk ezeket a szava
kat: «Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, Atyám, egyedül
igaz Istent, és akit küldöttél, Jézus Krisztust». (Jn. 17. 1-26.)

Tehát magának Jézusnak, a tévedhetetlen Igazságnak ajká
ról hallottuk, hogy az egész keresztény élet - melynek az
örök élet tulajdonképpen csak kiteljesedése és természetes
záróköve, - Istennek és Fiának gyakorlati megismerésében áll.

l «Hányszor vesztegetjük el időnket terméketlen fontolgatással és fárad
ságos kerülöutakkal, rnikor Krisztusban olyan egyszerű m6d áll rendelkezé
sünkre, hogy egyenesen Istenhez menjünk ésállendőan Vele egyesülve éljünk 1...
I:s ha az örök Ige hivatásos hírnökei is, a helyett, hogy Krisztust adnák a lelkek
nek, "a feltámadást és az életet", megútáltatják velük az Istent, mert emberi
gondolatokkal elvizenyősített tant és tartalmatlan irodalmat adnak nekik,
önkénytelenül is azt kérdezzük Szent Pállal: Hol vannak az evangélium hűséges
sáfárjai? «itt már megkívántatik a sáfárokt61, hogy kiki hűségesnek találtasséka
(1, Kor. 4, 2.). Mercier bíboros: La dévotion au Christ et il sa sainte Mere,



10

Erre talán azt mondhatná valaki, hogy hiszen Istent nem is
láthatjuk I «Istent soha senki nem Íátta,» (Jn. l, 18.) Ez igaz.
Istent csak akkor ismerjük meg tökéletesen, amikor majd
színről-színre látjuk az örök boldogságban. - De Isten itt
a földön is kinyilatkoztatta magát hitünknek szent Fia, jézus
Krisztus által. Krisztus, a megtestesült Ige, Isten nagy ki
nyilatkoztatása a világ számára: «Isten maga támasztott vilá
gosságot szívünkben ..• jézus Krisztus arcán». (II. Kor. 4, 6.)
Krisztus az emberek közt megjelent Isten, aki velük társalgott
judea ege alatt és emberi életével megmutatta nekik, hogyan
él Isten az emberek között, hogy így az emberek tudják, hogyan
kell nekik is élniök Istennek tetsző életet.

Tehát Krisztusra kell irányítanunk minden tekintetünket.
Nyissuk ki az evangéliumot I Azt látjuk benne, hogy az örök
Atya hangja csak háromszor hallatszott ezen a földön. (Mt. 3, 17.
és 17,5.; jn. 12,28.) És mit mond nekünk ez az isteni hang?
A mennyei Atya mindannyiszor azt mondja, hogy az ő Fiára
nézzünk, őt hallgassuk. «Ez az én szeretett Fiam, kiben
nekem kedvem telt; őt hallgassátok,» - Mindaz, amit az Atya
kíván tőlünk, erre vezethető vissza: nézzünk jézusra, az ő

Fiára, őt hallgassuk, hogy megszeressük és kövessük, mert
jézus, az ő Fia, ugyanúgy Isten, mint ő maga.

Űt kell tehát szemlélnünk személyében, összes csele
kedeteiben: életében, halálában és megdicsőülésében. Mivel
az Úr jézus Isten, életének legapróbb körülményei, misztériu
mainak legjelentéktelenebb mozzanatai is figyelemreméltók.
Jézus életében semmi sem jelentéktelen. Az örök Atya Krisztus
legkisebb cselekedetét is több gyönyörűséggel nézi, mint az
egész világegyetemet. Krisztus eljövetele előtt Isten mindent
feléje irányított, mennybemenetele után mindent reá vonat
koztat. Az örök Bölcseség Krisztusról rnindent előre láttatott,
előre megjövendölt: életének minden fontosabb részletét.
halálának minden körülményét előre megjelölte és előre hir
dette a próféták által, jóval előbb, mint megvalósultak.

Miért készítette el már jóelőre Isten olyan gondosan Fia
érkezését? Miért hagyott ránk Krisztus annyi isteni tanítást?
Miért ihlette a Szentlélek a szentírókat oly sok, látszólag egé
szen jelentéktelen részlet megírására? Miért írtak az apostolok
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híveiknekolyan hosszú és sürgető leveleket ? Talán azért, hogy
ezek a tanítások holt betűként elásva maradjanak a szent
könyvek mélyén) - Semmiképpen sem, hanem azért, hogy 
Szent Pál kívánsága szerint - kutassuk Krisztus misztériumát,
szemléljük isteni szernélyét, tanulmányozzuk cselekedeteit.
Tettei erényeit és akaratát tárják fel előttünk. Ez a szemlélődé

sünk nem lehet pusztán értelmi tanulmány, mert az ilyen
tanulmányozás gyakran száraz és terméketlen; hanem tanul
mányozzuk őt in omni sapientia et intellectu spirituali : «rninden
lelki bölcseséggel és megértéssel». Ez tágítja rá szemünket az
Isten ajándékában arra az igazságra, melynek fénye meg
világosítja életünket. Azért kell szemlélnünk Krisztust, hogy
életünket hozzáhasonítsuk ehhez a példaképhez. mely elérhe
tővé teszi számunkra az Istent, hogy isteni életet merítsünk
belőle, és megittasedjunk tőle.

«Ez az örök élet ...l)

III.

Ez az ismeret, rnelyet a hit által szerzünk, imádságban
és a Szentlélek ihletésére, valóban «örök életre szökellő élővíz

forrása». (Jn. 4, 4.) Mert az örök Atya Krisztusban halmozott
fel a lelkünk számára minden kegyelmet, a megszentelődés

minden ajándékát. Fontos igazság ez, rnely elmélkedéseink
során egyre világosabbá válik majd előttünk. «Senki sem jut
az Atyához másként, mint énáltalam.» (Jn. 14, 6.) Krisztus
nélkül semmink sincs, de őbenne mindenünk megvan, őbenne

«mindent meg tudunk tenni» (Fil. 4, 13.), mert «benne lakozik
az istenség egész teljessége». (Kol. 2, 9.) Aki megtanulta. hogy
Krisztus misztériumából éljen, az megtalálta azt a drága
gyöngyöt, melyről az evangélium beszél (Mt. 13, 46.), amely
egymagában felér minden kinccsel: mert vele megszerzi az
örök életet.!

1 Vitam Domini Jesu die ac nocte tamquam pretiosissimam margaritam
in arca pectoris tui reconditam habe. Hanc ubique tecum circumfer. hanc
internis oculis progrediens quiescensque arnanter inspice, secundum Dei
donum, quod sese cordi tuo insinuaverit. - "Az Űr Jézus életét éjjel-nappal
drágagyöngyként őrizd szíved rejtekében. Ezt vidd magaddal mindenhová,
ezt nézd szeretettel lelki szemeiddel reggel, este, Isten ajándéka szerint, amit
ő maga zárt szívedbe.» Blosius : Canon vitae spirituális, c. 19.
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Minél jobban megismerjük Krisztust, minél jobban elmé
lyedünk személyének és életének misztériumaiban, minél beha
tóbban tanulmányozzuk elmélkedéseinkben ezek körülményeit
és részleteit, melyeket a kinyilatkoztatás feltárt előttünk, 
annál igazabb lesz jámborságunk, annál szilárdabb alapokra
épül életszentségünk.

Jámborságunknak a hiten és azokon az ismereteken kell
alapulnia. melyeket Isten közölt velünk a természetfeletti és
isteni dolgokról. Az a jámborság ugyanis, mely csak érzelmekre
épít, éppoly törékeny és múló, mint azok az érzelmek, melye
ken felépül. Olyan, mint a homokra épített ház: az első lökéere
összeomlik. Ha ellenben jámborságunk a hitre és azokra a meg
győződésekre épült, melyek Jézusnak, aki Atyjával és közös
Szentlelkűkkel egyetemben egyedül igaz Isten, - és Jézus
misztériumainak mélyebb megismeréséból fakadnak, akkor
olyan lesz, mint a sziklára épített ház: megingathatatlan I
«Mert kősziklára volt alapítva ...l) (Mt. 7, 25.)

Továbbá ez az ismeret kimeríthetetlen öröm forrása
számunkra.

Az öröm érzelme abban a lélekben fakad, aki az elnyert jó
tudatában van. Értelmünk java az igazség. Minél gazdagabb és
ragyogóbb tehát ez az igazság, annál mélyebb a lélek öröme is.

Krisztus az igazságot hozza nekünk, sőt ő maga az igaz
ság (Jn. 14, 6.), az igazság, telve szelídséggel, aki megmutatja
nekünk mennyei Atyánk bőkezűségét: «Az egyszülött Fiú, ki
az Atya keblén vagyon, ő jelenté kil) (Jn. l, 18.), micsoda kin
csünk van a hit által. Micsoda ünnepi lakoma, milyen kielégü
lés, micsoda öröm a hivő lélek számára: szemlélni az Istent,
a végtelen és kimondhatatlanul fenséges Létet Jézus Krisztus
személyében l Hallgatni Istent Jézus szavaiban, bepillantani
Isten érzelmeibe - ha szabad így szólanunk - Jézus szívé
nek érzelmeiben, nézni isteni mozdulatait, behatolni ezek
misztériumába, hogy belőlük, mint a gyönyörűség forrásából,
magának Istennek az életével ittásodjunk I ((Teljetek be Isten
nek egész teljességévell» (Ef. 3, 19.)

Ö Krisztus Jézus, Istenünk és Megváltónk, az Atya
kinyilatkoztatása, elsőszülött testvérünk és barátunk: add, hogy
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megismerjünk Téged l Tisztítsd meg szívünk tekintetét. hogy
örömmel szemlélhessünk, hallgattasd el a teremtmények lár
máját. hogy akadálytalanul követhessünk! Nyilatkoztasd ki
magadat lelkünknek, mint egykor az emmauszi tanítványok
nak, mikor fejtegetted előttük a szeritkönyvek lapjait, melyek
a T e misztériumaidról beszéltek! Akkor a mi szívünk is «gerje
dez» majd bennünk, az Irántad való szeretettől és ragaszko
dástól. ev. ö. Lk. 24, 32.)

IV.

A következő elmélkedésekben majd Jézus főbb misz
tériumaival foglalkozunk: szenilélhetjük cselekedeteit, hallgat
hatjuk szavait. Látni fogjuk, hogy milyen kimondhatatlanul
isteni és milyen mélységesen emberi a megtestesült Ige min
den cselekedete. Látjuk majd, hogy mindegyik misztériumá
nak meghatározott tanítása, saját fénye van, mindegyik külön
kegyelem forrása lelkünk számára és az a céljuk, hogy «jézus
kialakuljon bennünk».

Ebben az első elmélkedésben azt szeretnénk kimutatni,
hogy Jézus misztériumainak jellemző sajátsága: amennyire ezek
az ő misztériumai, ugyanúgy a mieink is.

Ezt az alapigazságot nem tudjuk elég mélyen megfon
tolni elmélkedéseink kezdetén. De azután sem szabad szem
elől tévesztenünk, mert hatása különösen termékenyítő ter
mészetfeletti életünkre,

Valóban, a jámbor lélekben a bizalom kimeríthetetlen
forrása fakad, ha tudja, hogy minden egyes misztériumban
bensőségesen egyesül Jézussal. Ez az igazság a hála és a szere
tet érzeimét kelti a lélekben és ezért egészen átadja magát
Annak, aki oly nagylelkűen szintén önmagát adta neki és
egyesült vele.

De nem álom, nem ábránd ez az igazság? Igazán való
ság? Igen, valóság, isteni valóság! De egyedül csak a hit tudja
felfogni, mint ahogy egyedül csak a szeretet tudta nekünk
ajándékozni: «És rni ... hittünk a szeretetben», (I. jn. 4, 16.)

Miért a mieink tehát jézus misztériumai? - Három
okból.
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Először is, mivel Krisztus értünk élte végig őket.

Kétségtelen, hogyamegtestesült Ige egész életében Atyja
iránti szeretete volt minden cselekedetének legmélyebb indító
oka. Műve befejezésekor kijelenti apostolainak: azért készül
feláldozni magát, ahogy megtudja a világ, hogy szereti az
Atyét», (Jn. 14, 31.) Abban a csodálatos imádságban, melyben
ekkor Atyjához könyörgött, Jézus elárulja, hogy befejezte
küldetését, melynek célja Atyja megdicsőítése volt a földön:
«t.n téged megdicsőítettelek a földön, a munkát elvégeztem,
melyet rám bíztál, hogy azt megtegyems. (Jn. 17,4.) Valóban,
élete minden pillanatában joggal elmondhatta magáról, hogy
soha nem keresett mást, mint Atyja tetszését: «Én rninden
kor azt cselekszem, ami előtte kedves», (Jn. 8, 29.)

De nem csupán ez az Atya iránti szeretet az egyedüli
érzelem, mely Krisztus Szívét dobogtatja : minket is szeret,
mégpedig végtelenűl. - Valóban, értünk szállt le az égből,

hogy megváltson a haláltól és üdvözítsen bennünket: «t.rtünk
és a mi üdvösségűnkért .•.» (A szentmise Credőja.) Nekünk
adja az életet: ((Én azért jöttem, hogy életük legyen és minél
több legyen». Un. 10, 10.) Nem volt szüksége arra, hogy
önmagáért tegyen eleget és szerezzen érdemeket, mert ő az
Isten tulajdon Fia, egyenlő Atyjával, akinek jobbján ül a magas
ságos mennyben, Mindent értünk vállalt magára. Amikor
megtestesült. amikor megszületett Betlehemben, amikor isme
retlenségben élte a közönséges munkás életét, amikor tanított
és csodákat művelt, amikor meghalt, amikor feltámadott,
amikor felment a mennyekbe, amikor elküldötte a Szentlelket,
amikor velünk maradt az Oltáriszentségben, - mindezt értünk,
irántunk való szeretetből tette. «Krisztus - mondja Szent PáL-
szerette az Egyházat és önmagát adta érte a végett, hogy meg
szentelje és megtisztítsa a víz fürdőjében az élet igéjével
s dicsövé tegye magának.» (Ef. 5, 25-27.)

Igy tehát Jézus értünk élte végig összes misztériumait,
hogy egykor vele együtt mi is ott lehessünk. ahol ő jog szerint
tartózkodik: Atyja dicsőségében. Igen, mindegyikünk elmond
hatja Szerit Pállal: «Szeretett engem és önmagát adta értem».
(Gal. 2, 20.) Áldozata csak koronája földi élete misztériumai
nak: értem vitt véghez mindent, mert - szeretett.
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Hála neked, Istenem, azért a kimondhatatlan nagy aján
dékért, mellyel gazdaggá tettél bennünket Fiad személyében.
Ű a mi üdvösségünk és megváltásunk : «Hála legyen Istennek
az ő kimondhatatlan ajándékáért l)~ (I I. Kor. 9, 15.)

A másik ok. amiért Krisztus misztériumai hozzánk is tartoz
nak, abban áll, hogy Krisztus valamennyiben példaképül áll elénk.

Azért jött, hogy mintaképünk legyen. Nemcsak azért
testesült meg, hogy hirdesse nekünk az üdvösséget és véghez
vigye a megváltást, hanem azért is, hogy lelkünk eszményképe
legyen. Krisztus Jézus a köztünk élő Isten. Isten. aki meg
jelent közöttünk, látható, kézzelfogható alakban. leereszkedett
hozzánk és mind életével, mind szavaival mutatja előttünk

az életszentség útját. Nem szabad másban keresnünk tökéletes
ségünk példaképét. csak őbenne. Minden egyes misztériuma
erényeinek kinyilatkoztatása. A jászol alázatossága. rejtett életé
nek munkája és elvonultsága, nyilvános életének buzgósága,
önfeláldozásának odaadása, diadalának dicsősége - mind olyan
erények, melyeket utánoznunk, érzelmek, melyekben osztoz
nunk, életsorsok, melyekben részesülnünk kell. Miután az
utolsó vacsorán az Úr Jézus megmosta apostolai lábát és így Ő,
a Mester és az Úr, az alázatosság ragyogó példáját állította
eléjük, akkor mondotta nekik: ({Példát adtam nektek, hogy
amint én cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek». (Jn. 13,
15.) Ugyanezt elmondhatta mindarról, amit tett.

Különben Krisztus ki is mondotta ezt ezekkel a szavak
kal: ({Én vagyok az Út». (Jn. 14, 6.) Csak ezen az úton halad
hatunk előre: «Aki engem követ, nem jár sötétben. hanem övé
lesz az élet világossága». (Jn. 8, 12.) Jézus misztériumaival
mintegy kijelölte azokat az állomásokat, melyeket természet
feletti életünkben meg kell járnunk, utána és vele. Vagy helye
sebben: ő az, aki magával vonzza a hivő lelkeket a maga útján,
«rnelyet, mint a hős, ujjongva megjár», (Zs. 18, 6.) «Képemre
és hasonlatosságomra teremtettelek benneteket - mondotta
az Úr Jézus Sziénai Szent Katalinnak.' - Sőt mikor magamra

l Ugyanezt a szentet a mennyei Atya ilyen szókra méltatta: (ITudd meg,
leányom, hogy mindazok a misztériumok, mindazok a cselekedetek, rnelyeket
örök Igazságom akár tanítványaival, akár tanítványai nélkül véghezvitt ezen
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vettem a ti természeteteket, hasonlóvá akartam lenni hozzá
tok. Ezért állandóan arra törekszem, hogy titeket is hasonlóvá
tegyelek magamhoz, amennyire képesek vagytok erre és azon
dolgozem. hogy mikor az ég felé igyekeztek, lelketekben min
dent ugyanúgy újra véghezvigyek, ahogy az az én földi életem
ben történt,»

Ezért olyan termékeny lelkünk számára a Krisztus misz
tériumairól való elmélkedés. jézus élete, halála, dicsősége a mi
életünk, halálunk és megdicsőülésünk példaképe. Soha el ne
felejtsük ezt az igazságot: az örök Atya előtt csak annyira
vagyunk kedvesek, amennyire követjük Fiát, amennyire hasonlí
tunk Fiához. Miért? Mert «eleve arra rendelt minket, hogy
hasonlóvá legyünk Fiához». (Róm. 8, 29.) Számunkra nincs
más életszentség, csak az, amelyre Krisztus tanított bennünket.
Tökéletességünk mértéke attól függ, mennyire követjük jézust.

Van még egy harmadik ok is, még mélyebb és jelentő

sebb, amely miatt Krisztus misztériumai a mieink is. jézus
nem csupán értünk élte végig, nem csupán példaképül állí
totta elénk őket, hanem Krisztus ezekben a misztériumokban
egyesül is velünk. Szent Pál egyetlenegy igazságról sem beszél
többet és nekünk is legforróbb vágyunk, hogy minden ember
megismerje egész mélységét,

Mi egyek vagyunk Krisztussal az isteni e{gondolásban.
Az Atyaisten őbenne választott ki minket: «Kiválasztott

minket őbenne» (Ef. 1,4.), és nem rajta kívül. Isten nem választ
el minket Fiától, jézustól. Ha eleve arra rendelt minket, hogy
hasonlók legyünk Fiához, jézushoz, ezt csak azért tette, hogy
Fia elsőszülött legyen a sok testvér között: «Eleve arra rendelt
minket, hogy hasonlók legyünk Fia [ormájához, s {gy ő első

szülött legyen a sok testvér között», (Róm. 8, 29.)
Ez az egyesülés, melyet Isten jézus, az ő Fia és válasz-

a világon, azt tárták fel, ami szolgáim és minden ember lelke rnélyén végbe
megy. Mindezeket a cselekedeteket úgy vegyétek, mint az ő tanítását és élet
szabályát. Amikor az értelem világánál róluk elmélkedtek, mind a legegysze
rübb, mind a legragyogóbb elmék, a legközönségesebbek épúgy, mint a leg
nagyobbak egyaránt hasznot húzhatnak belőlük. Mindenki kiveheti belőlük
a részét, ha akarja.' Capuai Boldog Rajmund: Sziénai Szent K~talin élete.
L, I J. fej.
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tottai között meg akar valósítani, annyira bensőséges, hogy
Szent Pál ahhoz az egységhez hasonlítja, mely egy és ugyan
azon test feje és tagjai között fennáll. Az Egyház a nagy Apostol
szaint Krisztus teste és ennek a testnek Krisztus a feje.
(I. Kor. 12, 12. és köv.; Ef. 5, 23.) Amit együttvéve alkot
nak, az Szent Ágoston szerint «az egész Krisztus»: «Az egész
Krisztus: a fő és a test; a fő: az Isten egyszülött Fia; a test:
az ő Egyháza». (De unitate Ecclesiae, 4.) Ez az Isten terve:
«Isten mindent lába alá vetett s megtette őt mindenek fölött
az Egyháznak fejévé». (Ef. 1,22.) Krisztus a feje annak a misz
tikus testnek, melyet ő alkot az Egyházzal együtt, mivel ő

ennek a feje és összes tagjai számára ő az élet forrása ..Az Egy
ház és Krisztus: mondhatnánk egy és ugyanaz a valóság:
«Mert mi az ő testének tagjai vagyunk, húsából és csontjaiból
valók», (Ef. 5, 30.) Az Atyaisten annyira egyesíti választottait
isteni Fiával, hogy Krisztus összes misztériumait már úgy
élte végig, mint az Egyház feje.

Szent Pál nagyon világosan beszél ebben a kérdésben:
«Isten, - aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szereteté
ből, mellyel szeretett minket, noha bűneink miatt holtak vol
tunk is, - Krisztussal együtt életrekeltett, vele együtt életre
keltett és Krisztussal együtt az égiek közé helyezett el, hogy
megmutassa a jövendő időkben kegyelmének bőséges gazdag
ságát hozzánk való jóvoltából Krisztus jézusban». (Ef. 2. 4-7.)
Ez a gondolat többször is kikerül az Apostol tolla alól: «El
temettettünk vele együtt a halálba», (Róm. 6, 4.) Azt akarja,
hogy egyek legyünk Krisztussal feltámadásában, mennybe
menetelében: «Vele együtt feltámasztott, vele együtt meg
dicsőített bennünket».

Nincs ennél biztosabb igazság: Krisztus az isteni elgon
dolás szerint egy az ő választottaival. Hogy Jézus misztériumai
a mieink is, az legfőképpen annak tulajdonítandó. hogy az örök
Atya bennünket együtt látott Fiával minden egyes misztérium
ban, rnelyet Jézus végigélt és hogy jézus úgy élte végig őket,

mint az Egyház feje. Sőt e miatt azt is mondhatnánk, hogy
jézus Krisztus misztériumai inkább a mieink, mint az övéi.
Krisztusnak, mint Isten Fiának nem kellett volna elviselnie
a megtestesülés megaláztatását, szenvedésének gyötrelmeit és

Marmíon. Krisztus misztériumai. 2
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fájdalmait. Neki nem volt szüksége a feltámadás dicsőségére.

mely halála gyalázatára következett. Mindezt mint az Egyház
feje vállalta. A mi nyomorúságunkat és a mi gyengeségünket
vette magára: «Valóban a mi betegségeinket ő hordozta, s
a mi fájdalmainkat ő viselte». (Iz. 53, 4.) Mindazt el akarta
szenvedni, amit nekünk is el kell szenvednünk, és mint az
Egyház feje. kiérdemelte nekünk azt a kegyelmet, hogy követ
hessük őt minden egyes misztériumában.'

Krisztus sem választ el bennünket önmagától. bármit
tesz is. - Kijelenti. hogy «ő a szőlőtő. mi a szőlővesszők»,

(Jn. 15,5.) Van-e ennél szorosabb egyesülés? Hiszen ugyanaz
a nedv, ugyanaz az élet kering mind a gyökérben. mind a szőlő·

vesszőkben ! Krisztus annyira azonosít minket önmagával, hogy
mindent, amit bárkinek teszünk, aki benne hisz, neki magának
tesszük: «Amit egynek legkisebb atyámfiai közül cselekedte
tek, nekem cselekedtétek». (Mt. 25, 40.) Azt akarja, hogy az
az egyesülés, rnelyben a kegyelem kapcsolja össze őt tanít
ványaival, ugyanolyan legyen, mint az, amely a természet
szerint azonosítja őt Atyjával: «Hogy mindnyájan egyek legye.
nek, amint te, Atyám. énbennem és én tebenned». (Jn. 17,21.)
Erre a fenséges célra akar elvezetni bennünket misztériumaival.

Különben is mindazokat a kegyelmeket, melyeket misz
tériumaival kiérdemelt, azért érdemelte ki, hogy nekünk szét
ossza őket. Atyjától a kegyelem teljességét kapta: «. • • Telve
volt malaszttal). (Jn. l, 14.) De nemcsak a maga számára
kapta, mert Szent János rögtön hozzáteszi az idézett szavak.
hoz: «És mi mindnyájan az ő teljességéből vettünk». (Jn. J, 15.)

1 Ezeknek a gondolatoknak bővebb kifejtése helyett az előző kötet:
«Krisztue, a lélek élete» I. r. V. fejezetére utalj uk az olvasót : Az Egyház, Krisztus
misztikus teste. - V. ö. Szent Leó: Sermo 26. in nativitate Dornini. VI., 2.:
Habeant licet singuli quique vocatorum ordinem suum, et omnes Ecclesiae
filii temporum sint successione dictincti, universa tamen summa fidelium.
fonte orta baptismatis, sicut cum Christo in passione crucifixi, in resurrectione
rcsuscitati, in ascensione ad dexterem Patris collocati, ita cum ipso sunt in hac
nativitate congeniti. - "Noha az egyes választottaknak megvan a maguk sor
rendje és az Egyház összes fiai különböző időkben élnek, mégis a hívek egye
temes ősszesége a keresztség szentségében, miként Krisztus szenvedésével
együtt keresztre feszíttetik, feltámadásával együtt feltámad, mennybemene
telével együtt az Atya jobbjára ül, ugyanúgy karácsonyi születésével együtt
új életre születik.»
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Tőle kapjuk tehát, mert ő a mi fejünk és Atyja mindent alája
vetett: «Mindent a lába alá vetett, s megtette őt mindenek
fölött az Egyháznak fejévé». (Ef. 1, 22.)

Igy tehát az ő bölcsesége, igazsága, szentsége, ereje a mi
bölcseségünk. a mi igazságunk, a mi erőnk lett: «(Jézus Krisztus)
Istentől bölcseségünkké lett és igazságunkká és megezentelő

désünkké és megváltásunkká», (I. Kor. 1, 30.) Mindaz, ami
az övé, a miénk is: gazdagok vagyunk az ő gazdagságával.
szentek az ő szemségével. «Ó ember - mondja Tiszteletre
méltó Blosius -, ha igazán szeretni akarod az Istent, gazda
godjál meg Krisztusban, ha mégoly szegény és kifosztott légy is
önmagadban. Mert alázattal mindazt magadévá teheted, amit
Krisztus tett és szenvedett érted,» (Canon vitae spiritualis,
c. 37.)

Krisztus valóban a mienk, mert mi az ő misztikus teste
vagyunk. Elégtétele, érdemei, örömei, dicsősége a miénk is ...
Milyen kimondhatatlanul boldog osztályrésze a keresztény
hivőnek, hogy oly bensőségesen egyesülhet Jézussal és életé
vel! Milyen megdöbbentően nagy a méltésága annak a lélek~

nek, aki birtokolja mindazt a kegyelmet, amit Krisztus misz
tériumaiban kiérdemelt!

«Semmiféle kegyelemnek sem vagytok híjéval,»

V.
Igaz ugyan, hogy Krisztus földi életének misztériumai,

mint történelmi események már elmúltak, de erejük megmarad
és a kegyelem, melynek segítségével részesülünk bennük,
rnindig hatékony.

A megdicsőült Krisztus már nem szerez több érdemet.
Csak halandó életében szerezhetett érdemeket, addig a pillana
tig, míg ki nem lehelte lelkét a kereszten. De megszerzett
érdemeit szüntelenül közli velünk. «Krisztus ugyanaz tegnap
és ma és mindörökké.» (Zsid. 13, 8.) Ne felejtsük el, hogy
Krisztus akarja misztikus testének megszentelődését, Minden
misztériuma ezt a szentséget célozza: «Krisztus szerette az
Egyházat és önmagát adta érette, hogy megszenielie», (Ef. 5,
25-26.) De kikből áll ez az Egyház? Talán abból a néhány

2*
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emberből, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy láthatták élni
az Istenembert itt a földön? Bizonyára nem. Az Úr jézus
nemcsak Palesztína lakóiért jött, akik az ő korában éltek,
hanem minden idők minden emberéhez: «Krisztus vala
mennyiért meghalt». (II. Kor. 5, 15.) jézus isteni tekintete
rninden lelket magához ölelt, szeretete mindegyikre kiterjedt:
megszentelő akarata éppen olyan föltétlen, éppen olyan hatá
sos marad, mint amilyen volt azon a napon, amikor vérét
ontotta a világ üdvösségéért.

Ha nem is tud már több érdemet szerezni, érdemeinek
gyümölcseit továbbra is közölheti és közli is mindaddig, míg
választottai közül az utolsó is el nem nyeri az üdvösséget.
Krisztus örökké él: «Mindenkor él, hogy értünk közbenjár
jon». (Zsid. 7, 25.)

Emeljük fel most gondolatainkat az égbe, abba a szen
télybe, ahová Krisztus negyven nappal feltámadása után fel
emelkedett. Ott látjuk az Úr jézust, amint szüntelenül Atyja
színe előtt él. jézus azért ment fel az égbe, hogy «most az Isten
színe előtt megjelenjék értünk». (Zsid. 9, 24.)

Miért van Krisztus állandóan Atyja színe előtt? Azért,
mivel az ő Fia, az Isten egyszülött Fia. «Nem tartotta az Isten
nel való egyenlőséget oly dolognak, melyhez erőszakosan

ragaszkodjék» (Fil. 2, 6.), mert ő valóban Isten Fia. Az örök
Atya rátekint és így szól hozzá: «Fiam vagy te, a mai napon
nemzettelek én téged». (Zs. 2, 7.) Krisztus ebben a pillanat
ban is ott van Atyja előtt és mondja neki: (Atyám vagy te»
(Zs. 88, 27.) és én a te Fiad vagyok. És mivel ő az Isten Fia,
joga van hozzá, hogy színről-színre lássa Atyját, vele mint
egyenlőrangú fél érintkezhessék és vele mindörökké uralkodjék.

De Szent Pál hozzáteszi, hogy ő értünk él ezzel a jogá
val. Értünk áll Atyja előtt. jelent-e ez mást, mint hogy Krisztus
nemcsak az Atya egyszülött Fiaként áll ott, akiben Istennek
kedve telik, hanem azért is, mert ő a mi közbenjárónk? Neve
jézus, azaz Megváltó. Ez a név isteni. mert Istentől származik:
Isten adta neki. (Mt. 1, 21.) jézus az égben van, Atyja jobbján,
mint a mi képviselőnk, mint a mi főpapunk, rnint a mi közben
járónk. Ezért teljesítette földi életében «az utolsó i betüig»,
legapróbb részleteiben is Atyja akaratát. Ezért akarta végig-
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élni összes misztériumait. Ezért ül most is az Isten jobbja
felől, hogy bemutassa neki érdemeit és szüntelenül közölje
a mi lelkünkkel misztériumai gyümölcseit és így megszentel
jen bennünket: «Mindenkor él, hogy értünk közbenjárjon».

Milyen határtalan bizalomra gerjeszt bennünket az a tudat,
hogy Krisztus, akinek életét olvassuk az evangéliumban, aki
nek misztériumait ünnepeljük, mindenkor él és mindenkor
közbenjár értünk l Istenségének ereje mindenkor hathatós és
az Igével egyesült szent emberségének hatalma, mellyel meg
gyógyította a betegeket, megvigasztalta a szomorúakat és életet
öntött a lelkekbe, mindörökre ugyanaz. Mint egykor, ugyan
úgy ma is Krisztus az egyetlen biztos út, mely Istenhez vezet.
Ű az igazság, mely megvilágosít minden világra jövő embert.
Ű az élet, melv megment a haláltól: «Krisztus ugyanaz tegnap
és ma és mindörökké»,

Hiszek, Uram Jézus, de nagyobbítsd hitemet l Bízom
érdemeid valóságában és teljességében, de erősítsd reménye
met l Szeretlek tégedet, aki misztériumaidban «mindvégigi
kinyilvánítottad szeretetedet, de tökéletesítsd szeretetemet l ..•



n. Hogyan tehetjük magunkévá Jézus misztériumainak
gyümölcseit?

Vázlat. - I. Akkor részesülünk Krisztus misztériumaiban, ha elmél
kedünk az evangéliumról és különösen, ha a liturgiában egyesülünk
az Egyházzal, Jézus Jegyesével. - II. A liturgiában ünnepelt
misztériumok kegyelmének változatossága és termékenysége. 
II I. Hogy ezek összes g-yümölcseit elnyerhessük, annak feltételei :
a hit. hódolat és szeretet.

Krisztus Jézus, a megtestesült Ige, értünk élte végig itt
a földön misztériumait. Ezekben a mi példaképünk. Legfőbb

óhajtása azonban, hogyegyesüljön lelkünkkel, mint a misztikus
test feje, melynek tagjai mi vagyunk.

E misztériumok ereje mindig él és hatásos: Krisztus az
égből is, ahol az Atyaisten jobbján ül, tovább közli a lelkekkel
élete kűlönböző állomásainak gyümölcseit, hogy a maga isten
ségéhez hasonítsa őket.

Jézus misztériumaiban azonban csak akkor részesülünk,
ha magunk is közreműködünk velük.

Isten azért nyilatkoztatja ki nekünk irántunk való szereteté
nek e titkait, hogy mi elfogadjuk őket. belemélyedjünk szándé
kaiba és gondolataiba és alkalmazkodjunk örök tervéhez. melyen
kívül nem lehetséges sem életszentség, sem üdvösség. Krisztus
ezért tárja fel előttünk életének és misztériumainak fogyhatat
lan kincseit, hogy merítsünk belőlük és gyümölcsöztessük őket,

hogy egykor majd az utolsó napon ne érjen bennünket az
evangélium haszontalan szelgájának sorsa: ki ne vettessünk
a véget nem érő sötétségre.

De az ember nem törekszik az után, amit nem ismer.
Az akarat nem ragaszkodik ahhoz, amit az értelem jónak nem
ismert meg: lgnoti nulla cupido.

Most, hogy Krisztus megfosztott bennünket érzékelhető

jelenlététől, hogyan ismerhetjük meg misztériumait, ezek szép
ségét, összhangját, erejét, hatalmát? És legfőképpen hogyan
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lépjünk velük eleven kapcsolatba, hogyan hasznosíthassuk
gyümölcseiket, hogy lassanként átalakílsák lelkünket és így
létrehozzák azt a Krisztussal való egyesülést, mely elengedhe
tetlen feltétele annak, hogy tanítványai közé számítson ben
nünket.

Ezt kell tehát még kifejtenünk, befejezésül annak a ter
mékeny igazságnak tárgyalásához, hogy jézus misztériumai
a mieink is.

I.
Jézust és misztériumait elsősorban az evangéliumból

ismerhetjük meg.
E szent lapok, melyeket a Szeritlélek sugalmazott, leírják

jézus földi életét és tanítását. Elég, ha ezeket az egyszerű,

mégis oly fenséges lapokat olvassuk, hogy magát Krisztust
lássuk és hallgassuk. De hittel kell olvasnunk I Az az isten
kereső lélek, aki gyakran átelmélkedi ezt a páratlan könyvet,
lassanként megismeri Krisztust és misztériumait, behatol
szent Szívének titkaiba és megérti jézust, Isten e fenséges
kinyilatkoztatását a világ számára: «Aki engem lát, látja az
Atyát is». (Jn. 14, 9.) Mert ez a könyv sugalmazott: olyan
világosság és erő árad belőle, amely megvilágosítja és megerő

síti az egyenes, őszinte szíveket. Boldog az a lélek, aki minden..
nap kinyitja I Magából az élővizek forrásából merít,

A másik méd, amelynek segítségével megismerhetjük
jézus misztériumait, abban áll, hogya liturgiában egyesülünk
az Egyházzal.

Krisztus mennybemenetele előtt így szólt az apostolok
hoz, akikre Egyházát alapította: «Minden hatalom nekem ada
tott mennyben és a földön ... (Mt. 28, 18.) Amint engem
küldött az Atya. én is úgy küldelek titeket ... (Jn. 20, 21.) Aki
titeket hallgat, engem hallgat ...ll. (Lk. 10, 16.) Ezért az Egy
ház tulajdonképpen nem más, mint a megtestesülés tovább
folytatása századokon át. Jézust képviseli körünkben. Égi
Vőlegényétől örökölte isteni gyengédségét. Tőle kapta nász
ajándékul a lelkek megszentelésének hatalmát és a kegyelem
gazdagságát is, melyet Jézus szerzett meg a kereszten, misztikus
eljegyzésük napján.
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Bizonyos értelemben tehát az Egyházról is elmondhatjuk,
amit Isteni Vőlegénye önmagáról mondott: ő a mi számunkra
az út, igazság és élet. - Az út: mert nem juthatunk el másként
az Istenhez, csak Jézus Krisztuson keresztül és Krisztussal
sem egyesülhetünk másként, csak ha az Egyház tagjai vagyunk
(akár valőban, akár vágyódásunk szerint], a szent keresztség
által. - Ö az igazság: mert Alapítójának egész tekintélyével
őrzi és elénk tárja a kinyilatkoztatás igazságait, hogy higgyünk
bennük. - Végül ő az élet: mert nyilvános istentiszteletével.
melyet egyedül neki van joga elrendezni és szentségeivel,
melyeket egyedül ő szolgáltathat ki, szetosztja a lelkeknek
és táplálja bennük a kegyelem életét.

A következőkben látni fogjuk, hogy csak abban a mérték
ben szentelődünk meg, amennyire engedjük, hogy az Egyház
oktasson és irányítson bennünket, mert jézus mondotta
jegyesének: «Aki titeket hallgat, engem hallgat». jézusra
hallgatni pedig annyi, rnint eljutni az Atyához.

Tudjuk, hogy az Egyház leginkább a liturgiával neveli
és emeli gyermekei lelkét, hogy hasonlókká tegye őket jézus
hoz és így kialakítsa bennük Krisztus képmását: «Eleve arra
vagyunk rendelve, hogy hasonlók legyünk Krisztus formájé
hoz» (v. ö. Róm. 8, 29.).

Az Egyház a Szentlélektő!, jézus Lelkétől vezettetve,
minden évben lepergeti gyermekei szeme előtt karácsonytól
áldozócsütörtökig Krisztus misztériumainak teljes sorozatát,
majd nagy vonásokban, majd pontos időrendi sorrendben,
mint például a nagyhéten és a húsvéti szeritidőben. Igy élénken.
eleven erővel elénk állítja isteni Vőlegénye minden egyes misz
tériumát, úgyhogy vele együtt végigjárjuk élete minden állo
mását. - Ha engedjük, hogy vezessen bennünket, biztosan
jól megismerjük jézus misztériumait, kűlönösen pedig el
mélyedhetünk az isteni Szív érzelmeiben.

Az Egyház ugyanis, mely jól ismeri Vőlegénye titkát.
éppen azokat a r~s .I~teket veszi ki az evangél.umokból, ame
lyek legjobban kidomborítják ezeket a misztériumokat; azután
pedig utólérhetetlen tökéletességgel világítja meg őket a zsol
tárokból, a prófétai könyvekből, Szent Pál és a többi apostol
leveleibál vett megfelelő helyekkel és az egyházatyákból vett



25

idézetekkel. Ily módon még élénkebben. még bensőségesebben

világítja meg az isteni Mester tanítását, életének egyes esemé
nyeit és misztériumainak mélységét,

A szeritkönyvekből és szentírókból vett idézetekkel, meg
ajkunkra adott imádságaival, szimbolikájával és szertartásaival
ugyanakkor olyan érzelmekre hangolja lelkünket, amilyenek
az egyes misztériumok hangulatához illenek, és szívünkben
megteremti azokat a feltételeket, amelyek segítségével a lehető

legbensőségesebben magunkévá tehetjük a bennük rejtőző

lelki gyümölcsöket.

II.
Jóllehet ugyanaz a Megváltó, ugyanaz a Jézus dolgozik

megszentelődésünk ugyanazon munkáján, mégis mindegyik
misztérium Krisztus egy-egy új kinyilatkoztatása lelkünk szá
mára. Mindegyiknek megvan a maga sajátos szépsége, különös
ragyogása és meghatározott kegyelme. Az a kegyelem például,
melyet Krisztus születése rejt magában, egészen más jellegű,

mint amilyent szenvedése megünnepléséből meríthetünk. Kará
csonykor örvendezünk, nagypénteken azonban vétkeinket
siratjuk, amikor elmélkedünk azokról a kimondhatatlan fájdal
makról, amelyekkel Krisztus kiengesztelte bűneinket. Hasonló
képpen az a bensőséges öröm is, mely húsvétkor tölti el lel
künket, más forrásból fakad és más ragyogása van, mint annak,
amely karácsonykor remegteti meg szívünket, amikor a Meg
váltó földreszál1ását zengjük.

Az egyházatyák többször is beszélnek a vis mysteriiről, azaz
az ünnepelt misztérium erejéről, hatásáról, sajátos jelentéséről.

Krisztus minden misztériumánál alkalmazhatjuk azt a hivő

keresztényekre, amit Nazianzi Szent Cergely mond a húsvéti
ünnep alkalmával: «Senki sem adhat Istennek nagyobbat,
mint ha önmagát ajánlja fel valaki, tökéletesen megértve e
misztériurnot»."

Vannak olyan emberek is, akik Krisztus misztériumainak
ünneplésében nem látnak mást, mint a szertartások össz-

l Nihil autem daturus est tantum, quantúrn si se ipse obtulerit hujus
mysterii rationem probe intelligentern. Oratio I. in sanetum PdScha. IV.
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hangját, az énekek szépségét és az egyházi szerek pompáját.
Mindez meglehet, mindez meg is van és jól is van ez így.
Először is azért, mert az Egyház, Krisztus jegyese, aki maga
szabta meg Vőlegénye tiszteletének minden részletét. ezeknek
pontos megtartásával Istent és szent Fiát, jézust tiszteli.
«A kereszténység minden misztériumára érvényes az a törvény,
hegy e őször érzékeinkre kell hatniok, csak azután juthatnak
el értelmünkhöz. Krisztusnak így tetszett, hogy tiszteljük
őt, mert ő is, aki természete szerint láthatatlan volt, irántunk
való szeretetből érzékelhető alakban akart megjelenni kő
zöttünk,»!

Továbbá testből és lélekből álló természetünknek pszicho
lógiai törvénye, hogy a láthatóról emelkedünk fel a láthatat
lanhoz. A misztériumok megülésének külső elemei lépcső

fokok lelkünk számára, hogy az égi, természetfeletti valóságok
szemléletéhez és szeretetéhez emelkedjünk. Különben magá
ban a megtestesülésben is ez a bölcs isteni elgondolás valósul
meg, mint karácsonykor énekeljük a szentrnise prefációjában :
«••• Hogy míg Istent látható mődon megisemerjük, általa a
láthatatlanok szeretetére ragadtessunk»."

Ezeknek a külső elemeknek megvan tehát a maguk haszna,
de nem szabad kizárólag csak ezeknél időznünk. Ezek csak
Krisztus köntösének a szegélyét alkotják. jézus misztériumai
nak dicsősége, fénye, ereje egészen belül rejtőzik és elsősorban

ezt kell keresnünk. Az Anyaszentegyház többször is kéri
Istentől a vele való_egyesülés, a communio gyümölcseként,

l Bossuet: Sermon sur la parole de Dieu. Oeuvres oratoires (Lebarcq),
III, 581. I.

a Ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem
rapiamur. - A trienti zsinat is kifejezetten tanítja a szentmise szertartásairól,
mint a liturgia legfőbb ténykedéséről : Cum natura hominum ea sit, ut non
facile queat sine adminiculis exterioribus ad rerum divinarum meditationem
sustolli, propterea pia mater Ecclesia ritus quosdam ..• instituit, ceremonias
item adhibuit, quo mentes fidelium per haec visibilia religionis et pietatis
signa ad rerum altissimarum ... contemplationem excitarentur. - «Mivel
olyan az emberi természet, hogy külső segítség nélkül nem egykönnyen tud
felemelkedni az isteni dolgokról való elmélkedéshez, jóságos anyánk, az Anya
szentegyház azért rendelt el bizonyos szertartásokat, hogya vallásosság és jám
borság e látható jeleivel a hívek lelkét a legmagasztosabb dolgok szemléletére
segítse.s-r- Ez a tanítás tökéletesen ráillik az egész liturgiára is. (Sess. XXII. c. 5.)
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hogy minél job han megérthessük az egyes misztériumok
kegyelmét, minél mélyebbre hatolhassunk bennük és belőlük

élhessünk: «Hogy amely [misztériumokat) ünnepi áldozattal
ünnepelünk, azokat megtisztult lélekkel el is érhessük».! Ezt
jelenti Krisztus megismerése «minden lelki bölcseséggel és
megértéssel», mint Szent Pál óhajtja (Kol. I, 9.).

Krisztus misztériumai tehát valóban nemcsak példa
képeink és elmélkedésünk tárgyai, hanem egyúttal kegyelmek
forrásai is.

Mikor jézus még itt a földön élt, «erő méne ki belőle és
meggyógyítá» a betegeket (Lk. 6, 19.). Krisztus jézus mind
örökre ugyanaz. Ha hittel elmélkedünk misztériumairól, akár
az evangéliumban, akár az Egyház liturgiájában, akkor bennün
ket is részesít abban a kegyelemben, melyet életéhen kiérde
melt. Ebben az elmélkedésben feltárul előttünk, hogy jézus,
a mi példaképünk hogyan gyakorolta az erényeket. Osztozunk
azokban az érzelmekben, melyek eltöltötték isteni Szívét
élete egyes állomásain. Legfőképpen azonban részesülünk
azokban a kegyelmekben, melyeket akkor érdemelt ki szá
munkra.

jézus misztériumai szent embersége életének egyes állo
másai. Minden kegyelmet istenségéből merített, hogy közölje
őket emberségével és embersége által misztikus testének min
den egyes tagjával, «Krisztus ajándékozásának mértéke szerint»
(Ef. 4, 7.). Mikor az Ige kölcsönvette az emberi nem terrné
szetét, ezzel úgyszólván eljegyezte magát az egész emberiséggel
és így minden egyes lélek részesül abban a kegyelemben, mely
Krisztus szent lelkében elárad, - abban a mértékben, amelyet
egyedül csak az Isten ismer, ami pedig minket illet: hitünk
nagyságának arányában.

T ehát Krisztus minden egyes misztériuma, mely szent
emberségének egy-egy mozzanatát tárja elénk, külön részese
dést jelent istenségében. - Például karácsonykor jézus földi

1 Ut (rnysteria), quae solemini celebramus officio, purificatae menti s
intelligentia consequamur. - Vízkereszt és Urunk színeváltozásának áldozás
utáni imádságából (postcommunio). L. még: Ut mysterium ... et puro
cernamus intuitu, et digno percipiamus affectu" « ••• Hogya misztériumot
... tiszta meglátással szernléljük és méltó érzelemme! felfoghassuk." (Víz
kereszt nyolcadénak postcommuniójábóJ.)
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születését ünnepeljük. Magasztaljuk azt a «csodálatos cserét»;'
mely végbement benne az istenség és emberség között: kölcsön
vette tőlünk az emberséget. hogy nekünk adja istenséget.
Ezért minden áhítattal ünnepelt karácsony újraszületés az
isteni életre. a kegyelem bőségesebb közlése által. - A Kál~

várián Krisztussal együtt meghalunk a bűnnek: Jézus meg
adja nekünk a kegyelmet. hogy mélyebben megbánjuk mind
azt. amivel megbántottuk. - A húsvéti szeritidőben részesü
lünk a lélek azon szabadságában. abban az Istennek szentelt
fokozottabb életben. melynek ő a mintaképe feltámadásában.
Áldozócsütörtökön vele együtt mi is az égbe emelkedünk, hogy
hitünkkel és szent vágyainkkal ott legyünk, ahol ő van és mi is
megpihenjünk a mennyei Atyánál, «az Atya keblén» crn, l, 18.).
az istenség legbensőbb szentélyében,

Ha így követjük Krisztust minden rnisztériumában, vele
egyesülve. lassan, de biztosan egyre nagyobb mértékben és
egyre mélységesebb en részesülünk minden egyes alkalommal
istenségében. isteni életében.f Szent Ágoston szép mondása
szerint, ami egykor Jézus isteni cselekedetében végbement.
e misztériumok gyakori ünneplése által megújul az áhítatos
lélekben.3

Joggal elmondhatjuk tehát, hogy amikor sorban egymás
után szernléljük Krisztus különböző misztériumait, nemcsak
azért tesszük ezt, hogy ezáltal felidézzük az üdvösségünkért
végbement események emlékét, és dícséretűnkkel, hálaadásunk
kal magasztaljuk Istent; nemcsak azért, hogy lássuk, miként
élt Jézus és próbáljuk utánozni őt, - hanem még inkább
azért, hogy lelkünk résztvegyen szent embersége életének egy
meghatározott állomásában és mindegyikből kegyelmet merít
hessen. Ezeket a kegyelmeket akkor tetszett az isteni Mester
nek hozzájuk csatolni. amikor, mint az Egyház feje, kiérde
melte őket misztikus teste számára.

Ezért írhatta a dicsőséges emlékezetű X. Pius pápa,

lOadmirabile commercium! (Az újévi officium egyik antifonájából.)
2 Ezeket a gondolatokat részletesebben kifejtettük az előző kötetben:

Krisztus, a lélek élete, a Vox sponsae c. fejezetben.
3 Quod semel factum in rebus veritas indicat, hoc sacpius celebrandum

in cordibu! piis solemnitas renevat. Sermo 220.. in vigil. Paschae ll.
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hogy «a hívek tevékeny részvétele a legszentebb misztériumok
ban és az Egyház nyilvános ünnepi imádságában, a keresztény
szellem legfőbb és nélkülözhetetlen forrása».l

Valóban ez nagyon fontos igazság, pedig sokszor elfe
lejtjük, vagy akárhányszor tudomást sem veszünk róla.

Az ember kétféle módon követheti példaképét. Krisztust.
Utánozhatja egészen természetes módon, mint ahogyan egy
hős, egy szeretett vagy csodált személy emberi eszményképét
igyekszik megvalósítani valaki. Vannak lelkek, akik azt hiszik,
hogy így kell utánozni Krisztust, így kell kivésni magunkban
imádandó személyének vonásait. Az ilyen Krisztus-követés
emberi gondolatok szerint való.

Ez eltéveszti szem elől, hogy Krisztus isteni példakép.
Emberi szépsége és erényei istenségében gyökereznek, ettől

nyerik ragyogásukat. A kegyelem segítségével bizonyára meg
tehetjük és meg is kell tennünk, hogy minden erőfeszítésünk

kel iparkodjunk megérteni Krisztust és erényeinket, cseleke
deteinket az övéiről mintázzuk : de egyedül csak a Szentlélek, 
«az Ujj az Isten jobbkezéns" - tudja kialakítani bennünk a
Fiú igazi képmását, mivel Krisztus-követésünknek természet
felettinek kell lennie.

Már pedig az isteni Művész munkája leginkább a hitből

és szeretetből fakadó imádságban megy végbe. Amikor tehát
a hit szemével és odaadó szeretettel elmélkedünk Krisztus
misztériumairól, a Szentlélek, aki Jézus lelke is, dolgozik a
lelkünk mélyén és tévedhetetlen, biztos kezevonásával for
málja a lelkünket, hogy mintegy szer.tségi erővel kialakítsa
benne az isteni pcHdakép vonásait.

Ezért olyan termékeny önmagában is a Jézus misztériumai
ról való elmélkedés. Ezért árad olyan éltető erő abból a lényegé
ben természetfeletti kapcsolatból, mellyel a Szentlélektől

1 Krisztus helytartója írja: «Mive] legfőbb vágyunk, hogy az igazi
keresztény szellem mindenképen felvirágozzék és éljen minden hívőben. első.
sorban ~zükséges gondoskodni a templom szentségéről és méltőságáröl, rnelyben
a hívek éppen azért jönnek össze, hogy legfőbb és nélkülözhetetlen forrá.~ából
merítsék ezt a szellemet, azaz: tevékeny részt vegyenek a legszentebb rniszté
riumokban és az Egyház nyilvános ünnepi imádságában.» X. Pius: Motu
proprio, 1903. nov.23.

2 Digitus paternae dexterae, A Veni Creator Spiritus kezdetű himnuszbél.
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vezetett Egyház kapcsol össze bennünket liturgiájában Vőle

génye életének egyes állomásaival. Nincs ennél biztosabb út,
sem tévedhetetlenebb mődszer, hogy hasonlókká legyünk
Krisztushoz.!

III.

Mindazonáltal ez az elmélkedés Jézus misztériumairól
csak akkor hozza meg bennünk bőséges termését, ha meg
felelően előkészülünk rá. Ennek a készületnek három jellemző

vonása van: a hit, hódolat és szereiei,
A hit a legfőbb feltétele annak, hogy eleven kapcsolatba

juthassunk Krisztussal.
Ünnepeink tárgyai misztériumok, vagyis emberi, látható

jelei a rejtett isteni valóságnak. Hogy megérthessük és benső

kapcsolatba juthassunk velük, ahhoz hit kell. Krisztus egyszerre
Isten is, meg ember is. Benne az emberség állandó kísérője az
istenségnek.

Minden egyes misztériumában az ember és az Isten áll

l ((Az ünnepek arra vannak rendelve, hogya hívek közösségében, Isten
szent templomaiban megadjuk neki az imádás, a dícséret, a hála és az engesz
telés legfőbb hódolatát. Ezekben minden oly jól el van rendezve és a körülmé
nyeknek annyira megfelelő: a szertartások, a szavak, az ének. a külső isten
szolgálat minden egyes részlete. - hegy közvetítésükkel mélyen lelkünkbe hatol
hatnak azok a misztériumob, igazságok vagy cselekedetek. amelyeket éppen
ünneplünk és könnyen kiválthatják bennünk a megfelelő érzelmeket és tettehet.
Ha a híveket jobban megtanítanánk erre az igazságra és ők az Egyház szelle
mében és vele együtt ünnepelnék ezeket az ünnepeket, hitük, jámborságuk és vallási
műveltségük -negújulna és jelentékenyen megerősödnék. következéskétpen a keresz
tények lelkiélete is újraéledne és elmélyülne.

Tehát minden jó keresztény - akár a szentbeszéd, akár egy megfelelő
könyv seeitségével - iparkodjék megismerni és magáévá tenni minden egyes
ünnep szellemét, képzelje maga elé tárgyát és meghatározott célját. elmélkedjék
arról az igazságról, erényről, csodáról vagy jécselekedetröl, mely benne külő

nösen kifejezésre jut és igyekezzék belőle mindenképpen hasznot húzni saját
erkölcsi megjavuláséra. Igy jobban megismeri és egyre bensőségesebben meg
szereti Istent. az Úr Jézus Krisztust, a Boldogságos Szűzet és a szeriteket.
Többre értékeli a szent liturgiát, a szentbeszédet, az Egyházat és arra törekszik,
hogy mások is hasonlóképpen gondolkodjanak. Attól kezdve minden ünnep lrten
napja lesz számára, igazi ünnepnap, amely megörvendezteti lelkét, új erőt. új életet
önt belé és bátorsággal tölti el. hogy könnyebben elciselhesse a következő hét szen
vedéseit és mindennapi küzdelmeit." A keresztény tanítás katekizmusa. Megjelent
X. Pius rendeletére, 1913. Paris, Bonne Presse.
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előttünk. Gyakran különösen rejtve van előttünk istensége.
mint például születésében, szenvedésében. Csak a hit tudja
ekkor is felismerni. csak az tud áthatolni a fátyolon. hogy
eljusson hozzá. Hit kell ahhoz. hogy meglássuk az Ístent a
jászolban fekvő gyermekben. a Kálvária bitóCáján fÜKgő

«áldozatban» (Gal. 3. 13.). meg az Oltárisz~ntség színei alatt:
«Pótolják a rest érzéket a merész hit szárnyai 1»1

Hit nélkül soha el nem jutunk jézus misztériumainak
mélységére, de birtokában nincs miért irígyelnünk Jézus kor
társait. Mi nem látjuk ugyan az Úr jézust, mint ahogyan azok
látták, akik vele együtt éltek, de hitünk lehetővé teszi. hogy
szemléljük őt, vele legyünk és egyesüljünk vele nem kevésbbé
hatásos mődon, mint kortársai. Hányszor sóhajtunk fel: ,O bár
csak az ő idejében élhettem volna. bárcsak követhettem volna
a tömegben vagy tanítványai között, bárcsak szelgélhattam
volna neki, mint Márta, hallgathattam volna őt lábainál ülve,
mint Magdolna l» - Jézus azonban azt mondotta: «Boldogok,
akik nem láttak és hittek» (Jn. 20, 29.). Miért «boldogok»?
Mert ha a hit által egybekapcsolódunk Krisztussal, ez nem
kevésbbé termékeny lelkünk számára, főként pedig nem kisebb
dicsősége Krisztusnak, mikor megadjuk neki a hit hódolatát
a nélkül, hogy láttuk volna őt. Nincs miért irígyelnünk tanít
ványait. akik vele együtt éltek. Ha van hitünk. éppen annyira
egyesülhetünk vele, mint azok, akik szemükkel látták, kezük
kel érintették.

Sőt hozzátehetjük: éppen a hit mértéke szabja meg a
magunk részéről, milyen fokban részesülünk jézus kegyel
mében, melyet misztériumai tartalmaznak. - Igy volt ez
fcldi életében is: azok, akik vele éltek, akik személyes kapcso
latban voltak vele, mint a pásztorok és a napkeleti bölcsek a
jászolnál, az apostolok és a zsidók nyilvános életében. Szent
János és Magdolna a kereszt lábánál, a tanítványok. akik
látták feltámadása után és tanúi voltak mennybemenetelének,
mindazok a lelkek. akik keresték őt, - mindannyian hitük
mértéke szerint kapták a kegyelmet. Mindig a hitet jutalmazza
csodákkal, ha kérik tőle. Az evangélium minden lapja azt

1 A Pange lingua kezdetű himnuszb61. (Babits ford.)
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mutatja, hogya belé vetett hit elengedhetetlen feltétele a
kegyelem elnyerésének.

Mi nem láthatjuk már Jézust: visszatért a mennybe.
De a hit pótolja ezt a látást és e hit foka, mint kűlönben Krisztus
kortársainál is, meg a szeretet szabja meg a vele való egyesülés
mértékét. Ne felejtsük el soha ezt a fontos igazságot: Krisztus
Jézus, aki nélkül semmit sem tehetünk és akinek teljességéből

kell mindnyájunknak merítenűnk, csak hitünk mértéke szerint
részesít bennünket kegyelm ben. Szerit Ágoston mondja:
«Nem a (test szerint való) járással közeledünk Krisztushoz,
hanem hitünkkel».l

Minél elevenebb és mélyebb tehát e hitünk jézusban,
a megtestesült Igében, az Isten Fiában, annál bensőségesebben

közeledünk Krisztushoz.

Hitünk továbbá két másik érzelmet is felkelt bennünk,
melyeknek szintén jellernezniök kell lelkünk magatartását
Krisztus előtt: ezek a hódolat és szeretet,

Krisztushoz határtalan hódulattal kell közelednünk. 
Mert Krisztus jézus Isten, azaz Mindenható. Ű a végtelen
Lét, övé minden bölcseség, minden igazság, minden tökéletes
ség. Mindennek legfőbb Ura: Teremtője mindennek, ami
van és végső Célja mindennek, ami létezik. Ű minden boldog
ság forrása. Bárhol legyen is, jézus mindörökre Isten marad.
Amikor végtelen jóságában és nagylelkűségében leereszkedik
hozzánk, akkor is mindig az marad, aki előtt a legmagasabb
angyali karok is elrejtik aracukat: «Imádják az uralkodók,
félik a hatalmasságok», - imádkozzuk a nagyböjti prefációban.
A jászolban megengedi, hogy érintsék. Az evangélium mondja,
hogy «szorongatja őt a sereg» (Mk 5, 31.). Szenvedése idején
engedi, hogyarculüssék, ütlegeljék. bántalmazzák, de mindig
Isten marad. - Akkor is, amikor megostorozzák, mikor el
borítják arcát a köpések, mikor l ileheli lelkét a kereszten,
mindig az marad, aki hatalmával megteremtette és bölcsesé
gével kormányozza az eget és a földet. Ezért akármelyik lapját

l Non enim ad Christum ambulando curri mus, sed credendo. Tract.
in Joannem. 26, 3.
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olvassuk is az evangéliumnal-, akármelyik misztériumát ünne
peljük is Jézusnak, imádnunk kell őt.

Ha hitünk élő, ez a hódolatunk oly mélységes lesz, hogy
térdre kényszerít bennünket az Isten előtt és így imádjuk őt:

«Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia» (Mt. 16, 16.). «És Íe
borulván, imádá őt» (Jn. 4, 38.).

Az imádás a lélek első érzelme, melyet a hit kelt benne
Krisztus iránt. A szeretet a második.

Mint már többször említettük, Krisztus misztériumainak
a szeretet az alapja. A jászol alázatossága, a rejtett názáreti élet
egyszerűsége a nyilvános élet fáradalmai, a szenvedés kínjai,
a feltámadás dicsősége: mindez a szerétet műve. «Mivel szerette
övéit, '" mindvégig szerette őket» (Jn. 13, 1.). Jézus rniszté
riumaiban ez a szeretet nyilatkozik meg és ragyog legtündök
lőbben. És e szerétet által érthetjük is meg őket leginkább:
«És mi hittünk a szeretetben» (I. Jn 4, 16.).

Ha gyümölcsözőn akarunk elmélkedni Krisztus miszté
riumairól, hittel, tisztelettel, de I~gfőképpen szeretettel kell
szemlélnünk őket. Szeretettel, mely igyekszik átadni, rendel
kezésére bocsátani magát Isten tetszésének, hogy végrehajtsa,
betöltse azt.

A Jézus misztériumairól való elmélkedés csak akkor lesz
termékeny. «Aki engem szeret, ... (annak) kijelentem maga
mat» (Jn 14,21.), - mondotta az OdvözítŐ. Mit jelent ez? 
Ha valaki szerét engem a hitben és szernlél engem embersé
gemben, megtestesülésern egyes állomásain, az előtt felfLdem
istenségem titkait.

Boldog, ezerszer boldog az a lélek, akiben megvalósul
e magasztos ígéret! Krisztus Jézus kinyilatkoztatja neki «az
Isten ajándékét» Un 4, 10.). Szentlelke által, aki «rnindent
kikutat, még az Istennek mélységeit is» (I. Kor. 2, 10.), meg
engedi neki, hogy behatolhasson misztériumainak «elrejtett
titkcba» (Ef. 3, 9.). Kinyitja előtte «a Király kamráját», amely
ről az Énekek Éneke beszél (1, 3.), amelyben a lélek meg
ittasul az igazságtól és az örömtől. Kétségtelen, hogy Jézusnak
ez a bensőséges kinyilatkoztatása a lélekben itt a földön nem
éri el az örökkévalóság boldogító látását. Ez a mennyország

Marmion: Krisztus misztériumai. 3
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boldog lelkeinek kiváltsága marad. Mindazonáltal isteni vilá
gossággal tölti el a lelket. mely erősíti őt Isten felé szárnyalá
sában : «••• Hogy megismerhessétek Krisztusnak szeretetét,
mely meghaladja a megismerést. s beteljetek az Istennek egész
teljességével» (Ef. 3. 19.).

Valóban. ez ((az örök életre szökellő élő víz forrása»
(Jn 4, 14.). Mert (az az örök élet, hogy megismerjenek téged.
egyedül igaz Istent. és akit küldöttél, Jézus Krisztust» (Jn. 17. 3.).
hogy hirdessük ajkunkkal és életünkkel: Jézus a te kedves,
szeretett Fiad. akiben kedved telt és akiben mindent meg
kell találnunk I '



I. Krisztus személye.

m. «Az Atya keblén.»

Vázlat. - Krisztus elsosorban Isten Fia. - I. Az isteni élet termékeny
ségének hittétele : az Isten Atya. - II. Az Ige «hatásköre» a Szent
háromságban: Fiúsága az Atyától származik; az ő képmása; a
szeretet köti hozzá. - III. Azisteni Igét ebben a «vonetkozásébans
is követnünk kell. - IV. Krisztus az Istentől elgondolt közvetíto.
aki által részesülünk az Ige Fiúságában. - V. E tétel gyakorlati
következménye: maradjunk egyek a megtestesült Igével. a hit.
cselekedeteink és az Oltáriszentség által. - VI. Ezek a magasztos
igazságok teszik a kereszténység alapját és minden életszentség
lényegét.

Krisztus misztériumai a mieink is. Krisztus Jézus oly
szoros egységre akar lépni velünk, hogy minden közös legyen
közte és közöttünk. Isteni bőkezűségével részesíteni akar ben
nünket az üdvösség és megszentelődés kimeríthetetlen kegyel
meiben, melyeket misztériumaival kiérdemelt számunkra.
Közölni akarja velünk élete egyes állomásainak szellemét és
így mindegyikünkben meg akarja valósítani a hozzá való
hasonlóságot, örök kiválasztottságunk biztos zálogát.

Krisztus különböző életállomásokon ment át: volt gyer
mek, ifjú, az igazság tanítója, áldozat a kereszten és végül meg
dicsőült hős feltámadásában és mennybemenetelében. Igy
eltöltve földi életének egymásután következő állomásait, meg
szentelte az egész emberi életet.

Van azonban életének olyan lényeges, állandó jegye is,
melyet soha el nem hagyott: mindenkor Isten egyszülött Fia
maradt, «ki az Atya keblén Van» (Jn. 1, 18.).

Krisztus az Isten megtestesült Fia, a testté lett Ige.
Mielőtt emberré lett. Krisztus már Isten volt. Mikor emberré
lett, nem szűnt meg Isten lenni: «Ami volt, az maradt,»! Ha

l Quod fuit. permansit. (Az újévi officium egyik antifónájából.)
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rnint kis gyermeket nézzük a jászolban, vagy amint dolgozik
Názáretben, prédikál Judeában, meghal a Kálvárián, győzel

mesen kinyilvánítja dicsőségét apostolai előtt vagy felmegy
a mennyekbe, - mindig és elsősorban az Atya egyszülött Fia.

Elsősorban tehát istenségéről kell emélkednünk, mielőtt

misztériumairól beszélnénk. melyek a megtestesülésből követ
keznek. Jézus összes misztériumai istenségén alapulnak: ettől

nyerik minden ragyogásukat, ebből merítik termékenységüket.
Szerit János és a többi szeritíró evangéliumának célja nagy

mértékben különbözik egymástól. Míg az utóbbiak azzal kezdik
elbeszélésűket, hogy elsorelják Jézus családfáját és így bemu
tassák, hogyan származik Dávid királyi nemzetségéből, addig
Szent János nem szívesen jár a földön. Mint a sas, mindjárt
könyve elején csodás lendülettel a magas égbe szárnyal, hogy
elmondja nekünk, mi megy végbe az Istenség szentélyében,

Mielőtt ez az evangélista elbeszélné Jézus életét, elmondja
nekünk, mi volt Krisztus megtestesülése előtt. És hogyan
fejezi ki ezt? - «Kezdetben volt az Ige, es az Ige Istennél volt,
és Isten volt az Ige ...»És hogy biztosítson minket tanubizony
sága igazságáról, hozzáteszi később: «Istent soha senki nem
látta; az egyszülött Fiú, ki az Atya keblen vagyon, ő jelenté
kj» (I, 18.).

Valóban, Jézus három évig fejtegette tanítványai előtt

az isteni titkokat. Halála előestéjén emlékeztette őket erre és
azt mondotta, bogy ez barátságának jele volt, melyet csak
nekik adott meg és azoknak, akik hisznek az ő szavában:
«Barátaimnak mondottalak titeket, mert rnindent, amit hallot
tam Atyámtól, tudtul adtam nektek» (Jn. 15, 15.).

Ha tehát meg akarjuk ismerni, kicsoda Jézus és ki volt
azelőtt, meg kell hallgatnunk azt a tanítványt, aki elmondja
nekünk szavait, vagy helyesebben: magát Jézust kell meg
hallgatnunk. De hallgassuk hittel, szeretettel, imádással: mert
az, aki megismerteti magát velünk, az Isten tulajdon Fia.

Szavai nem olyan szavak, melyeket csupán a test füleivel
is meghallgathatunk. égi szavak ezek, az örök élet szavai.
«Az igék, melyeket én szélottam nektek, azok szellem és életi
On 6, 64.). Egyedül az alázatos és hűséges lélek tudja meg
hallani őket.
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Ne csodálkozzunk azon, hogy ezek a szavak mélységes
misztériumokat nyilatkoztatnak ki nekünk: maga Jézus akarta
így. Ű maga mondotta el őket, hogy minket egyesítsen magával.
Ű akarta, hogy összegyüjtsék a szentírók. Ezért elküldötte
Szentlelkét, aki «rnindent kikutat, még az Istennek mélységeit
is» (I. Kor. 2, 10.), hogy «mindent eszünkbe juttasson» (Jn 14,
26.) és így megízleljük «minden lelki bölcseséggel és meg
értéssel» (Kol. I, 9.) Isten legbensőbb életének misztériumait.
A részesülés ebben az életben a kereszténység alapja és minden
életszentség lényege.

I.

A hit fedi fel előttünk azt a valóban megdöbbentő misz
tériumot, hogy Isten életének egyik tökéletessége a termé
kenység.

Isten a lét teljessége, minden tökéletesség és minden élet
parttalan óceánja. Azo1< a durva képek, melyekkel gyakran
ábrázoljuk, azok a gondolatok, melyeket az analógia segítségé
vel reá alkalmazunk, mikor a legkiválóbb teremtményekről

vesszük a hasonlatot, alkalmatlanok az ő megérzékítésére.
Hiába toljuk ki akár a végtelenbe is a teremtett Iét határait,
hiába tagadjuk nála a leghatározottabban ezeket a határokat:
akkor sem tehetünk szert olyan fogalomra, amely ne volna
méltatlan a végtelen Istenhez. Ű maga a Lét, a szükségképpen
önmagától Létező, akinek teljességében megvan minden töké
letesség.

És a kinyilatkoztatás ezenkívül még azt a csodálatos titkot
is felfedi előttünk, hogy ez az isteni élet - termékeny. Teljesen
szellemi, kimondhatatlanul fenséges Atyaság van benne: az
Isten - Atya: minden isteni élet forrása a Szentháromságban.

Isten, a végtelen értelem, tökéletesen ismeri önmagát.
Egyetlen pillantással látja önmaga egész lényét, egész tartal
mát. Úgyszólván egyetlen tekintettel felfogja tökéletességeinek
teljességet és egyetlen gondolatban, egyetlen szóban, mely
kimeríti egész megismerését, kifejezi önmagában ezt a végtelen
ismeretet. Ez a gondolat, rnelyet az örök értelem fogant, ez a
szó, mely által Isten kifejezi egész önmagát: az Ige. Hitünk
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azt rnondja, hogy ez az Ige lsten: «És Isten vala az Ige), mivel
az Atyával együtt ugyanaz az isteni természete van, vagy
helyesebben: ugyan' z az isteni természet.

~s mivel az Atya ennek az Igének a magáéhoz nemcsak
hasonló. hanem a saját jával teljesen azonos természetet ad,
azért a Szentírás azt mondja, hogv nemzi őt és ezért Fiúnak
nevezi. A sugalmazott szeritkönyvek elmondják, hogy kiáltott
fel az lsten, Fiát szemlélve és hogyan jelentette ki örök termé
kenységének boldogságát: (cA méhből a hajnalcsillag előtt

nemzettelek én téged» (Zs. 109, 3.). «Te vagy az én szeretett
Fiam. tebenned telik kedvem» (Mk I, II.; Lk 3. 22.). Valóban.
ez a Fiú tökéletes: az Atyával együtt övé minden isteni töké
letesség. kivéve az «Atyaság) tulajdonságát. Annyira tökéletes,
hogy természetük azonossága Iolytán egyenlő Atyjával. A te
remtmény egy másik teremtménynek csak a sajátjához hasonló
létet tud adnÍ: simile sibi. De Isten Istent nemz és saját termé
szetét adja neki. Isten dicsősége az, hogy végtelent nemz és
szemléli önmagát másában, aki egyenlő vele. Annyira egyenlő,

hogy Egyetlen. mert csak egy isteni természet van és ez a Fiú
kimeríti az Atya örök terrnékenységét: Ű «az Isten egyszülött
Fia». Ezért egy Atyjával: «~n és az Atya egy vagyunk»(Jn 10,30.)

Végül ez a szeretett Fiú, aki egyenlő az Atyával. de tőle

mégis különbözik, hozzá hasonlóan azonban isteni személy,
nem hagyja el az Atyát. Az Ige rnindig él abban a végtelen
értelemben, amely foganta őt. A Fiú mindig Atyja keblén
marad, aki nemzette: Ű «az egyszülött Fiú, ki az Atya keblén
Van» (Jn. 1, IS.). Itt van természetük egységénél fogva Itt
marad az egymás iránt érzett kölcsönös szeretet által is. Ebből
a szeretetből, mint egyetlen forrásból származik a Szentlélek,
az Atya és Fiú lényegi Szeretete.

Ez tehát, mint láttuk, a titokzatos sorozata azoknak a
kimondhatatlanul fenséges közléseknek. melyek végbemen
nek az Isten belső életében, a Szentháromságben. - Az Atya,
minden élet teljessége, nemzi Fiát. Az Atyától és a Fiútól,
mint egyetlen forrásból származik a szeretet Lelke. Mindhárom
egyformán örökkévaló, egyformán végtelenűl tökéletes, egy
aránt bölcs, hatalmas és szent, mert mindhárom személynek
ugyanaz az isteni természete.
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De minden egyes személynek megvan a maga kizárólagos
tulajdonsága: ezek az «Atyaság», a ((Fiúság» és «az Atyától
és a Fiútól való származás». Ezek megnevezhetetlenül fenséges
vonatkozásokat (relációkat) hoznak létre közöttünk és meg
különböztetik őket egymástól. Bizonyos rend áll fenn tehát
közöttük. eredetük szerint, a nélkül azonban, hogy időbeli

elsőségről. rangbeli felsőbbségről vagy függőségi viszonyról
lehetne szó.

Ez a kinyilatkoztatás szava. Mi soha meg nem ismerhettük
volna ezeket a fenséges misztériumokat, ha így fel nem tárul
nak előttünk. De Krisztus Jézus hitünk erősítésére és lelkünk
örömére megismertette őket velünk.' Ha majd az örökkévaló
ságban szemléljük az Istent, látni fogjuk, hogy a végtelen
Élet lényegéhez tartozik, az isteni Lét természete az, hogy
egy Isten legyen három személyben. «Az az örök élet, hogy
megismerjük az egyedül igaz Istent» (Jn. 17, 3.), ez pedig az,
akit imádunk a személyek háromságában és a természet egy
ségében.

Jöjjetek, imádjuk ezt a csodálatos közösséget az egység
ben, a tökéletességnek ezt a titokzatos egyenlőségét a személyek
különbözőségében ! Imádlak, Istenem, ó «végtelen fölségű

Atya»12 Imádom Fiadat, mert ugyanúgy méltó minden tiszte
letre, mint Te, hiszen egyszülött Fiad ő, Isten, mint T e.a

6 Atya, ó Fiú, imádom közős Szentlelketeket, örök szeretet
köteléketeket." Imádlak, boldog Szentháromság l

l «Miért tárta fel előttünk Jézus ezeket a mélységeket? Miért tér vissza
rájuk újra meg újra? És mehetünk-e e! közömbösen ez igazságok mellett a nél
kül, hogy e! ne feiedkeznénk a kereszténység tanításának fenségéről? Remegve,
hitte! kell időznünk e magasztos igazságoknál : hallgatva Jézus Krisztust és az
oisteni szavait. Hinnünk kell. hogy Isten az, aki mondotta őket és ugyanakkor
hinnünk kell azt is. hogy Istentől származnak. Mert ő maga is Istentől való,
az ő Fia. Minden szavánál magához a forráshoz kell visszatérnünk: szemlél
nünk kell az Atyát a Fiúban és a Fiút az Atyéban.» Bossuet: Elmélkedések az
evangéliumról. I. rész, 86. nap.

2 Patrem immensae majestatis. (Te Deum.)
a Venerandum tuum verum et unicum Filium (u. o.),
4 Sanetum quoque Paraelitum Spiritum (u. o.).
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II.

Szegezzük most hitünk szemét az Igére, a Fiúra, hogy
megismerjük és csodáljuk néhány tulajdonságát. Ennek a
Fiúnak, aki öröktőlfogva született az Atyától, időben kellett
születnie egy Szűztől, hogy Istenemberré legyen és véghez
vigye üdvösségünk misztériumait, Hogyan utánozhatnók őt,

hogyan egyesülhetnénk vele, ha előbb meg nem ismerjük?
A Szentháromságban a Fiú «Fiúságánáln fog, a kűlön

bözik az Atyától.
Amikor azt mondjuk egy emberről, hogy valakinek a fia,

ezzel két különböző dolgot állapítunk meg: egyediségének
kijáró emberi természetét és fiúi minőségét. De a Szenthárorn
ságban ez nem így van. A Fiú teljesen azonos az isteni termé
szettel [melyet az Atyával és a Szentlélekkel együtt oszthatat
lanul birtokol). Ami megkülönbözteti az Atya személyétől,

ami az ő tulajdonképpeni szernélyiségét alkotja, az nem
Istensége, hanem Fiúsága. Mint isteni személy, ő csak Fiú,
teljes egészében az és egyedül csak az. Ha szabad így
kifejezni magunkat: ő az eleven fiúság; egészen Atyja felé
fordul.

És mivel az Atya megismeri és kijelenti a maga kimond
hatatlan termékenységet: "Fiam vagy te, a mai napon nemzet
telek én téged» (Zs. 2, 7.), ugyanúgy a Fiú is megismeri, hogy
ő Fiú, hogy az Atya az ő eredete, forrása és mindene tőle van.
Ez, mondhatnánk az Ige első «hatásköre».

Nyissuk ki az evangél.umot, különösen Szent Jánosét, és
láthatjuk, hogyamegtestesült Ige szüntelenül hivatkozik erre
a tulajdonságára, hogy állandóan szemünk előtt lebegjen.
Krisztus szívesen hangoztatja, hogy ő, rnint egyszülött Fiú,
mindent Atyjától kap. «Én az Atya által élek, - mondja apos
tolainak (6, 58.). - Az én tanításom nem enyém, hanem
azé, ki engem küldött (7, 16.). Nem tehet a Fiú magától sem
mit, hanem csak amit lát, hogy az Atya cselekszik; mert amiket
az cselekszik, azokat cselekszi hasonlóképpen a Fiú is ...
Nem cselekedhetem én magamtól semmit; amint hallok, úgy
ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát
keresem, hanem annak akaratát, ki engem küldött (5, 19. és
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30.) • •. Semmit sem cselekszem magamtól, hanem amire
engem az Atya tanított, azt beszélem» (8, 28.).

Nem azt akarja-e megértetni az Úr Jézus e titokzatos
szavaival. hogy ő mint Fiú mindent Atyjától kap, mivel vele
teljesen egyenlő? Mindenütt, élete minden jelentősebb ese
ménye alkalmával, mint például Lázár feltámasztásakor is,
Krisztus kinyilatkoztatja azokat a fenséges kapcsolatokat,
melyek őt az örök Atya egyszülött Fiává teszik.

Ha elolvassuk Jézus beszédét és imádságát. melyet az
utolsó vacsorán rnondott, amikor keresztáldozatával készült
betetőzni misztériumainak sorozatát és fellebbentette tekin
tetünkelőtt az isteni életet rejtegető fátyol egyik szögletét,
abból különösen láthatjuk, milyen állhatatosan vissza-visszatér
az örök Fiúságra és azokra a tulajdonságokra, melyek ennek
kiváltságai: «Atyám I eljött az óra, dicsőítsd meg Fiadat, hogy
Fiad is megdicsőítsen téged . . . Dicsőíts meg engem azzal a
dicsőséggel, mely enyém volt nálad, mielőtt a világ lett ...
Az emberek, kiket nekem adtál, most már megtudták, hogy
minden, amit nekem adtál, tetőled vagyon... Megismerték
az igazságot, hogy tőled jöttem ki ... Az enyémek mind tieid,
és a tieid enyémek. . . Add, hogy egyek legyenek. amint mi
egyek vagyunk, én őbennük, te meg énbennem. .. Atyám I
akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is velem
legyenek. hogy lássák az én dicsőségemet, melyet nekem adtál,
mert szerettél engem a világ alkotása előtt...» (Jn. 17. fejezet.)

Milyen csodálatos kinyilatkoztatást tárnak elénk ezek a
szavak az Atyáról és a Fiúról és megfoghatatlan vonatkozásaik
rólI Valóban, soha nem láttuk az Istent, - mint Szent János
mondja evangéliuma elején; de az egyszülött Fiú, ki az Atya
keblén van, kinyilatkoztatott nekünk egyet-mást életének
titkaiból. - Hiszem, Uram Jézus. hogy Te az Atya egyszülött
Fia vagy, Isten, mint ő. Hiszem, de erősítsd hitémetl

Az Ige második «hatásköre», hogy ő «az Isten képmása»,
mint Szent Pál mondja (Kol. 1, 15.).

Nem akármilyen kép, hanem tökéletes, eleven képmás.
Az Ige «az Atya dicsőségének fénye, lényegének képmása»,
örök világosságának visszatükrözése (Zsid. I, 3.). Ű a «veret»,
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mint a görög szó jelzi, Isten tökildes kifejezése; olyan, mint
a pecsét, melyet a pecsétnyomó üt a viaszba. A fiú dicsősége

az, hogy atyjának élő képmása. Igy van ez az Igénél is. Az örök
Atya Fiára tekintve isteni tulajdonságainak tökéletes meg
valósulását látja benne. A Fiú, mint «szeplőtelen tükör» (Bölcs.
7, 26.), tökéletesen tükrözi mindazt, amit az Atya neki adott.
. Ezért az Atya Fiára tekintve látja benne minden tökéletes-

ségét. Ettől a látványtól elragadtatva kijelenti a világnak.
hogy ez a Fiú legfőbb szerétetének tárgya: «Ez az én igen kedves
Fiam, kiben nekem kedvem telt» (Mt 17,5.).

Ezért az Ige. amikor megtestesül, kinyilatkoztatja nekünk
az Atyát. felfedi előttünk az Istent. Amikor az utolsó vacsorán
az Úr Jézus oly megható szavakkal beszélt Atyjáról, Fülöp
apostol így szólt hozzá: «Uram I mutasd meg nekünk az Atyát
és elég nekünk l» És mit válaszol Krisztus? «Annyi idő óta
vagyok veletek, és nem ismertél meg engem? l Fülöp I aki
engem látott, látta az Atyát is» (Jn 14, 8-9.). Milyen mélysé
ges kinyilatkoztatás ez l Elég Jézust látnunk. a megtestesült
Igét. hogy megismerjük az Atyát, akinek ő képmása. Krisztus
az Atya minden tökéletességét emberi cselekedetekre váltja,
hogy gyenge értelmünk számára is hozzáférhetők legyenek.
Emlékezzünk mindig erre a szóra: «Aki engem lát, látja az
Atyát is.»

A következőkben sorra végigjárjuk Jézus misztériurnait,
Istent látjuk bennük, a végtelen. mindenható, független Léte
zőt. A jászolban fekvő gyermek. akit a pásztorok és a napkeleti
bölcsek imádnak : Isten. Az az ifjú, aki a szegényes műhelyben

dolgozik. mint valami egyszerű munkás: Isten. Az az ember,
aki meggyógyítja a betegeket. aki megszaporítja a kenyeret.
aki megbocsát a bűnösöknek és megmenti a lelkeket: Isten.
Isten az a próféta is, akit ellenségei üldöznek, aki haláltusájá
ban küzd a bánattal, a félelemmel és a szomorúsággal; Isten
az az elítélt. aki meghal a kereszten. Istent rejti az a szentostya
is, melyet a tabernákulumban őrzünk es amelyet magamhoz
veszek a szentáldozásban : «Aki engem lát. látja az Atyát is,:

És mindazok a tökéletességek. amiket Jézus életállomásai
vagy misztériumai kinyiIatkoztatnak: az a bölcseség, melyben
nem lehet hiányt felfedezni; az a hatalom. amely megdöbbenti
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vagy magával ragadja és bámulatba ejti a tömegeket, az a soha
nem h.allott irgalom a bűnösök iránt, az a buzgóság az igazsá
gért, az a változhatatlan türelem a sérelmek elviselésében, az a
szeretet, rnely átadja, kiszolgáltatja önmagát: - ezek mind
lsten, a mi Istenünk tökéletességei. Mert aki Jézust látja,
az Atyát látja, Istent szemléli.

Főpapi imádsága végén Krisztus így imádkozott At}já
hoz: (l En megismertettem tanítványaimmal a te nevedet, s
meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, rnellyel engem
szerettél, bennük legyen .•.» (Jn 17, 26.) Ú Jézus, mutasd
meg nekünk is Atyádat misztériumaid által, állítsd elénk
tökéletességeit. nagyságát, jogait, akaratát. Nyilatkoztasd ki,
rni ő neked és micsoda a mi számunkra, hogy szeressük őt

és ő is szeressen bennünket - és nem kérünk semmi mást:
«Mutasd meg nekünk az Atyát és elég nekünk I»

Az Ige fiúságának harmadik «hatésköre», vonatkozása,
hogy szeretet köti Atyjához.

A Szentháromságban a Fiú végtelenűl szereti az Atyát.
Az Ige kijelenti, hogy mindent Atyjától kapott, ezért viszont
mindent reá hárít vissza szeretetből. Ebből a szeretet-kiáradás
ból, mely találkozik az Atya szeretetével, származik a harmadik
személy, akit a kinyilatkoztatás titokzatos névvel jelöl: Ű a
Szentlélek, az Atya és Fiú lényegi Szeretete.

jézus Atyja iránti szeretete itt a földön kimondhatatlanul
fenséges módon nyilatkozik meg. Krisztus egész élete, minden
misztériuma összefoglalható abban a két szóban, melyet Szent
jános kőzöl velünk: «Szeretem Atyámat» (14, 31.). Maga az
Úr jézus jelölte meg apostolainak a szeretet legbiztosabb
ismertetőjelét: «Ha parancsaimat meg fogjátok tartani, meg
maradtok szereteternben», És rögtön önmagát állítja eléjük
példaképül: «Valamint én is megtartottam Atyám parancsait,
és az ő szeretetében maradok» (Jn 15, 10.1. Jézus állandóan
megmaradt Atyja szeretetében, mert rnindig teljesítette aka
ratát. Szent Pál kifejezetten állítja, hogyamegtestesült Ige
szívének első dobbanása a szeretet érzelme volt: «Ime, el
jövök, ... hogy rnegcselekedjem, ó Isten, a te akaratodat l"
(Zsid. 10, 7.)
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jézus lelke földi életének ez első pillanatában előre látta
már összes többi rnisztériu mait: megaláztatásait, fáradalmait,
szenvedéseit, melyek majd e titkokat alkotják. Szeretete mégis
arra késztette, hogy vállalja e programm megvalósítását.

E szeretet· kiáradása Atyja iránt sohasem szűnt meg.
Az Úr jézus elmondhatta magáról: «Én mindenkor azt cselek
szem, ami előtte kedves» (Jn 8, 29.). Az utolsó i betűig mindent
teljesített. Amit Atyja kíván tőle, mindent magára vállal,
a haláltusa keserű kelyhéig : «Ne az én akaratom legyen, hanem
a tiéd» (Lk 22, 42.), a gyalázatos kereszthalálig: «Hogy meg
tudja a világ, hogy szeretem az Atyát és amint meghagyta
nekem az Atya, úgy cselekszem» (Jn 14, 31.). És mikor mindent
beteljesített, szíve utolsó dobbanása, utolsó gondolata is az
Atyáé: «Átyám l a te kezeidbe ajánlom lelkemet» (Lk. 23, 46.).

jézusnak Atyja iránti szeretete az alapja élete minden
állomásának, ez fejti meg minden misztériumát.

III.

Ez az isteni Ige a mi példaképünk, kiválasztottságunk
eszményképe. Mert a megtestesülés után is az marad, ami:
az Atya örök Igéje. Ezért Krisztus~követésünknek nemcsak
emberi erényeit kell utánoznia, hanem isteni életét is.

jézussal együtt nekünk is el kell ismernünk és hirdetnünk
kell, hogy ő mindent az Atyától kap.

Mikor jézus az utolsó vacsorán apostolaiért könyörög,
mire hivatkozik, amiért Atyjára bízza őket? «Atyám I az embe
rek, kiket e világból nekem adtál, ... megtudták, hogy minden,
amit nekem adtál, tetőled vagyon... Megismerték, hogy
tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldöttél engem. Én őéret

tük könyörgök ... (Jn 17,6-9.) A megtestesült Ige fontosnak
tartja, hogy megismerjük: ő mindent Atyjától kap. Ezért
ismételte oly gyakran tanítványai előtt ezt az igazságot. Tehát
ha kedvesek akarunk lenni előtte, akkor vele együtt kell nekünk
is hirdetnünk.

De ugyanolyan kedves ez az Atya előtt is. Az utolsó vacso
rán mondotta Jézus apostolainak: «Az Atya szeret titeket».
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Van~e ennél édesebb. bizalomgerjesztöbb ígéret? e.s nem Az
mondta-e, aki ismeri az Atya titkait? «AzAtya szeret titeket ...»
És rnivel okolja meg ezt? «Mivelhogy ti szerettetek engem. és
hittétek. hogy én az Istentől jöttem ki» Un 16. 27.). A legjobb
mődszer, melynek segítségével kedvesek lehetünk Isten előtt:

hinni. hogy Jézus. a megtestesült Ige az Atyától «jött ki».
hinni ezt élő. gyakorlati hittel. mellyel Isten szelgálatára adjuk
magunkat. hogy rendelkezzék velünk.

Mondjuk tehát gyakran. mély tisztelettel a hiszekegy
szavait. különösen a szentáldozás után: «Ú Krisztus Jézus.
te vagy az Ige. ki öröktő}fogva születtél az Atyától. Isten az
[stentöl, világosság a vílágosságtól, igaz Isten az igaz Istentől.

Születtél, nem alkottatál, ki egylényegű vagy az Atyával, és
aki által minden lett. Ezt énekelem ajkaimmal. Add kegyel
meddel, hogy hirdessem tetteimmel is I»

EI kell továbbá ismernünk. hogy mi is mindent az Atyától
kapunk, mégpedig kettős címen: mint teremtmények és mint
Isten gyermekei.

Először tehát mint teremtmények. -' Igaz ugyan, hogy a
teremtés az egész Szentháromság műve, mégis elsősorban az
Atyának tulejdonítjuk.! Miért? Mert az Isten benső életében
az Atya a Fiú eredete és a Fiúval együtt a Szentlélek forrása.
Ezért azokat a külső műveket, melyek az eredet jellegét viselik
magukon. különösképpen az Atyának tulajdonítjuk : «Hiszek
egy Istenben. mindenhatő Atyában. mennynek és földnek
teremtőjében». Az egész teremtés az Atya keze közül került ki.
nem ugyan természete kiáredásaként, mint a penteisták állít ják.
hanem úgy. hogy isteni mindenhatóságával létrehozta a
semmiből.

Nagyon hasznos számunkra. ha elismerjük ezt a függést
és magasztaljuk érte az Istent. Kétségtelen, hogy Istennek
nincs szüksége a mi dícséretünkre, de úgy van rendjén. ha
hirdetjük teremtményi mivoltunkat, azáltal. hogy hálát adunk
Annak. ki létünket és életünket adta: «A te kezed formált és
alkotott engem köröskörül egészen» (jéb JO, 8.). Mindenem,

1 Az isteni személyeknek tulajdonított működések tanát részletesebben
kifejtettük az előző kötetben: Krisztus, a lélek élete, a Szentlélek c. fejezetben.
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amim csak van, testem, lelkem, életem, akaratom, egészségem. 
tőled van. Te vagy az én eredetem: imádlak érte és köszönöm
neked. Viszonzásul rendelkezésedre bocsátom magam egészen,
hogy teljesítsem akaratodat».

Főként azonban istengyermeki mivoltunk miatt kell
ápolnunk magunkban ezeket az érzelmeket. - Az Atya vég
telen szeretetében egyszülött Fiának isteni Fiúságához még
egy másik fiúságot is hozzá akart csatolni: a kegyelem fiúságát.
Gyermekeivé fogad minket, hogy egykor részesüljünk saját
benső életének boldogságában. Megfejthetetlen misztériurn
ez: de hitünk mondja, hogy mikor valamely lélek a keresztség
ben elnyeri a megszentelő kegyelmet, réstesül az isteni termé
szetben: «Részesei vagyunk az isteni természetnek» (II. Pét.
l, 4.). Az a lélek akkor valóban az Isten fia lesz: «Istenek
vagytok, és fiai a Fölségesnek mindnyájan» (Zs. 81, 6. és Jn
10, 34.). Szerit János beszél «az isteni születésről»: «Istenből

születtek» (I, 13.), nem ugyan a szó sajátos értelmében, ter
mészet szerint, mint az Ige, aki az Atya keblén született, hanem
valami hasonló módon: «Szabad akaratból nemzett minket az
igazság igéjével» (Jak. I, 18.).

Tehát valódi, igaz értelemben Isten gyermekeinek szület
tünk a kegyelem által. Elmondhatjuk az Igével együtt: «Atyám,
a te fiad vagyok, tőled jöttem ki». Az Ige ezt szükségképpen,
jog szerint mondja, mert ő lényegileg Isten tulajdon édes Fia.
Mi csak a kegyelem által mondhatjuk el ezt, mint fogadott
fiúk. - Az Ige öröktőlfogva mondja, mi csak időben, bár ezen
kiválasztottságunknak elhatározása öröktől való. - E szavak
az Ige számára csak eredetének viszonyát jelölik meg, mellyel
az Atyától származik, számunkra azonban függőségi viszonyt
állapítanak meg. - De számunkra éppúgy, mint az ő számára,
igazi fiúságot jelentenek: a kegyelem révén Isten gyermekei
vagyunk. Az Atya azt akarja, hogy méltatlanságunk ellenére is
«Atyának» hívjuk őt: «Mivel fiak vagytok, az Isten elküldé
Fiának Lelkét szívetekbe, aki azt kiáltja: Abba! Atya l» (Cal.
4, 6.). Ezért «küldi el Fiának Lelkét». Ez a gyermeki sző

tetszik mennyei Atyánknak, Istenfiúságunk kimondhatat
lanul fenséges misztérium, de igaz. «Lássátok, - mondotta
Szent János -, minő szeretetet tanusított irántunk az Atya,
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hogy Isten fiainak neveztetünk és azok is vagyunk» (I. Jn.
3, I.).

És hogy Isten még jobban biztosítsa istenfiúságunk örök
tervét és hogy megvalósítsa ezt a szeretet-Iiúságot, magasztos
bőkezűségével megsokasította földi életünkben égi kegyeit:
a megtestesülés. az Egyház, a szentségek, különösen az Oltári
szentség és a Szentlélek ihletései mind ezt bizonyítják. Valóban
elmondhatjuk : «Minden jó adomány és minden tökéletes
ajándék onnan felülről vagyon, alászállva a világosságok
Atyjától» (Jak 1,17.).

Ez a gondolat nagy bizalommal, de egyúttal mélységes
alázatossággal tölti el a lelket. Ha szabad így kifejezni ma
gunkat: minden tevékenységünknek Istenből kell kiindulnia.
Lábaihoz kell tennünk minden saját gondolatunkat, minden
saját ítéletünket, minden saját akarati elhatározásunkat, hogy
ne gondolkodjunk, ítéljünk, akarjunk vagy cselekedjünk más
kép, mint ahogyan ő akarja. Nem így tett-e Jézus is? A meg
testesült Ige «nem tehet magától semmit,' hanem csak amit lát,
hogy az Atya cselekszik» (Jn 5, 19.), - mondotta ő maga.
Hasonlóképpen kell nekünk is cselekednünk. Fel kell áldoz
nunk Istennek rendetlen vágyainkat, melyekkel szerétnénk
önmagunk erejéből lenni valamik és szeretnénk csak önma
gunkra támaszkodni. Ezért minden tettünk előtt kérjük meny
nyei Atyánk segítségét, mint Jézus tette.

Ez az igazi hódolat. Ezzel ismerjük el függésünket Atyánk
tól, aki Istenünk is. Ezzel hirdetjük, mint Jézus is, hogy minde
nünk, amink csak van, az Atyától van: ((Minden, amit nekem
adtál, tetőled vagyon» On. 17, 7.).

Abban is utánoznunk kell az Igét, hogy ő az Atya kép
mása. - A Szentírás mond]a, hogy Isten a maga képére és
hasonlatosságára teremtett bennünket. Mint teremtmények,
isteni hatalmának, bölcseségének és jóságának nyomait visel
jük magunkon.

De különösen a megszentelő kegyelemmel hasonlítunk
Istenhez. A kegyelem, rnint Szent Tamás mondja, «az isteni
természetből nyert hasonlöság».' Teológiai kifejezéssel élve:

l Participata similitudo divinae naturae. Summa th. III.. q. 62. a. I.
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a kegyelem Istenhez hasonló. deiformis. mert isteni hasonlóságot
teremt bennünk. Mikor az Atya szemléli az Igét. aki tőle szüle
tett és tökéletességeit oly tökéletesen tükrözi, ennek láttára
így kiált fel: «Ez az én szeretett Fiam, kiben nekem kedvem
telt» (Mt 3, 17.). Valami hasonló történik a kegyelemmel fel
ékesített lélekkel is: az Atya benne is kedvét leli. «Ha valaki
szeret engem. . .. Atyám is szeretni fogja őt, és hozzája me
gyünk és lakóhelyet szerzünk nála» (Jn. 14, 23.), - mondotta
Jézus.

A megszentelő kegyelem Istenhez hasonulásunk, isteni
hasonlóságunk első alapeleme. De erényeinkkel is ki kell
alakítanunk magunkban mennyei Atyánk képmását. - Krisztus
Jézus maga mondotta: «Legyetek tökéletesek, miként a ti
mennyei Atyátok tökéletes» (Mt 5, 48.). Utánozzátok jóságát,
szelídségét, irgalmát: így vésitek ki magatokban vonásait!
(Kövessétek, mint kedvelt gyermekek, az Isten példájáv), 
ismételte Szent Pál is Jézus nyomán (Ef. 5, 1.).

Kétségtelen, hogy ez a hasonlóság nem látható a test
szemével. még ha külsőleg az életszentség cselekedeteiben
nyilvánul is meg. A lelket alakítja, tökéletesíti. Fénye itt a
földön rejtve van, ragyogása fátyolozott. De eljön majd az a
nap, amikor feltárul és mindenki szemeláttára megnyilatkozik:
«Húsonlók leszünk Istenhez, mert látni fogjuk őt, amint van»
(I.Jn 3. 2.). Ezen a napon tiszta tükrök leszünk majd. melyek
ben visszatükrözik az Istenség.

Végül, az Igéhez hasonlóan, nekünk is a szerétet által
kell egészen hozzákapcsolódnunk mennyei Atyánkhoz.
Minden Istenből induljon lá bennünk a kegyelem által, minden
At~ánkhcz térjen vissza bennünk a szeretettel. Isten legyen
tehát necsak eredete, hanem célja is minden cselekedetünknek.

Ha azt akarjuk, hogy tetteink kedvesek legyenek mennyei
Atyánk előtt, akkor a szerétetnek kell éltetnie őket. Akár nagy
vagy kicsi. akár világraszóló vagy jelentéktelen dolgot cselek
szünk is, mindenben csak mennyei Atyánk dicsőségét keressük.
minden tettünkkel csak IlZ Ó nevét dicsőítsük, az ő országát
terjesszük és az ő akaratát teljesítsük. Ez minden életszentség
titka.
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IV.

Az istenfiúság csodái oly fenségesek, hogy emberi nyelv
ki nem fejezheti őket. Csodálatos, hogy Isten gyermekeivé
fogad bennünket, de még csodálatosabb az a mód, amelyet
kiválasztott e fogadottfiúság megvalósítására és állandósítására.
«Szeretett Fia által» (Ef. I, 6.) vitte ezt végbe. Már másutt
kifejtettük ezt az igazságot.' de annyira életbevágóan fontos,
hogy itt újra ki kell térnünk rá.

lsten Igéje által teremtett bennünket. - Miután Szent
János kijelentette, hogy «kezdetben volt az Ige... és Isten
volt az Ige», hozzáteszi: «Mindenek őáltala lettek, és nála
nélkül semmi sem lett, ami Íett», Mit jelentenek ezek a szavak?
Azt, hogya Szentháromságban az Ige nem csupán az Atya
összes tökéletességeinek, hanem az összes lehetséges teremt
ményeknek is l:ifejezése. Ezeknek is az isteni lényeg az ős

típusuk, mintaképük. Isten teremtésében minden egyes létező

az 5 gondolatát fejezi ki. Ű pedig szavának hatalmá~al teremt:
«Ű szélott és lettek» (Zs. 148, 5.) Ezért mondja a Szentírás,
hogy az Atya mindent Igéje által teremtett.

Ebből láthatjuk, milyen bensőséges kapcsolatba jutunk
az Igével a teremtés révén. Azzal a puszta ténnyel, hogy mi
teremtmények vagyunk, egy isteni eszmét valósítunk meg:
gyümölcsei vagyunk egy örök gondolatnak, mely öröktőlfogva

megvolt az Igében. Isten tökéletesen ismeri a maga lényegét.
Ezt az ismeretet kifejezve nemzi Igéjét. Igéjében látja minden
teremtmény mintaképét. Igy tehát mindegyikünk egy-egy
isteni gondolat kifejezése. Egyéni életszentségünk abban áll,
hogy megvalósítsuk ezt a gondolatot, melyet Isten még terern
tésünk előtt elgondolt rólunk.

Az Igével, a Fiúval való ezen kapcsolatunk azonban még
mélyebb istenfiúságunk művében.

Szent Jakab apostol mondja, hogy «minden adomány és
minden kegyelem onnan felülről vagyon), mennyei Atyánktól.
Majd így folytatja: «Mert szabadakaratból r ernzett minket az
igazság igéjével» (I, 18.). Isteni örökbefcgadásunk, melyben

1 L. Krisz/'lS, a lélek éle/e, I. fej. IV. §.

Marmion: Krisztus misztériumai. 4
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a kegyelem Isten gyermekeivé tesz bennünket, a Fiú, az Ige
által valósul meg.

Ez egyike azoknak az igazságoknak, melyeket Szent Pál
a leggyakrabban emleget. Szent Jakabhoz hasonlóan ő is hir
deti, hogy minden áldás az Atyától származik és visszavezet
hető Isten azon elhatározására, hogy fiaivá fogad bennünket
jézus Krisztusban, szeretett Fiában. Isten örök tervében az ő

~yennekeivé kellett lennünk Krisztus jézusban, a megtestesült
Igében: «Kiválasztott minket általa» (Ef. 1, 3--4.). Az Atya
csak akkor ismer el bennünket gyermekeinek, ha Fiának,
jézusnak vonásait viseljük: «Eleve arra rendelt (minket), hogy
hasonlók legyünk Fia formájához» (Róm. 8, 29.). Úgyhogy
csak mint Krisztus társörökösei nyughatunk majd egykor
«az Atya keblén».

E~ az Isten elhatározása. - Nézzük most, hogyan való
sult meg ez az örök elgondolás az időben, vagy helyesebben:
hogyan állította helyre ismét az Isten azt a tervet, melyet Ádám
bűnével felforgatott.

Az örök Ige testté lőn. A Zsoltáros mondja, hogy az Ige,
«rnint a hős, ujjongva indul neki útjának; az ég egyik szélén
kel föl és útja annak másik széléig jut el» (Zs. 18,6-7) Ez az
«égből-kelés» az Ige örök születése az Atya keblén: «Kijöttem
az Atyától». Visszatérése: mennybernenetele Atyjához: «Ismét
elhagyom e világot, és az Atyához megyek» (Jn 16, 28.).

De nem egyedül tér vissza. Ez a «hős» az elveszett emberi
ség keresésére adta magát. Meg is találta. Mindent átkaroló
szeretetében vele együtt hág fel pályája magasára, hogy maga
mellé helyezze «az Atya keblén»: «Atyámhoz megyek, aki a ti
Atyátok is. Azért megyek, hogy helyet készítsek nektek Atyám
házában.)

Ez az isteni «hős» műve: visszavezetni a bukott emberi
séget az Atya keblére, minden boldogság isteni forrásához,
miután életével és áldozatával visszaadta neki az istenfiúság
kegyelmét.

Ú, mondjuk az Apostollal: Áldott legyen Urunknak,
jézus Krisztusnak Atyja, hogy Fiával, Fiában megáldott
minket minden lelki áldással; hogy vele együtt odaszán minket
is abba a mennyei ragyogásba, ahol örök boldogságban nemzi
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szeretett Fiát! «Krisztus Jézussal együtt az égiek közé helyezett
el minket l» (Ef. 2. 6.) Igen, legyen áldott ezért l Áldott legyen
az isteni Ige is, aki testté lett értünk és aki vére ontásával adta
vissza égi örökségünket. Ú Jézus, az Atya szeretett Fia, tiéd
legyen minden dícséret és dicsőség I

V.
Melyek már most ez igazság gyakorlati következményei

számunkra?
Ha az örök Atya elhatározta, hogy mi gyermekei legyünk,

mégpedig Fiában: ,(Eleve arra rendelt minket, hogy fiainak
fogadtassunk Jézus Krisztus által» (Ef. I, 5.), ha úgy tervezte.
hogy csak Fia által részesüljünk boldogsága örökségében. 
ezt a ránk vonatkozó isteni tervet csak úgy tudjuk megvalósí
tani és következésképpen, üdvösségünket csak akkor tudjuk
biztositani, ha egyesülve maradunk Fiával, az Igével. Suha
el ne felejtsük: nincs számunkra más út. hogy az Atyához
menjünk: «Senki sem jut az Atyához máskép. mint énáltalam»
(Jn 14, 6.). Senki ne hitegesse magát. hogy máskép is eljuthat
az Atyához, mint a Fiú áltál. Már pedig nem abban áll-e az
üdvösség és minden életszentség, hogy eljussunk. egészen
elérjünk az Atyához?

Hogyan maradjunk hát egyesülve az Igével. a Fiúval?
Először is a hit által. - «Kezdetben volt az Ige, és az Ige

Istennél volt, és Isten volt az Ige. Mindenek ő általa lettek ...
A világban vala. és a világ ő általa lett és ... övéi őt be nem
fogadák. Mindazoknak pedig, kik befogadák, hatalmat ada,
hogy Isten gyermekeivé legyenek. azoknak. kik hisznek az ő

nevében és így Istenből születtek».
Az örök Atya bemutatja Igéjét a világnak: «Ime az én

Fiam, '" őt hallgassátok». Ha befogadjuk őt a hittel, vagyis
ha hisszük, l.ogy ő az Isten Fia. akkor az Ige részesít bennünket
legnagyobb kincsében: isteni fiúságában. Megosztja velünk
e fiúságát és megadja nekünk az örökbefogadás kegyelmét.
«Hatalmat ada. hogy Isten gyermekeivé legyünk» Jogot ad
ahhoz, hogy Atyánknak szólíthassuk az Istent.

Egész tökéletességünk abban áll tehát. hogy hűségesen

4"
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utánozzuk Isten Fiát. Szent Pál mondja, hogy «rninden atya
ság Istentől nyerte nevét» (Ef. 3, 15.). Ugyanígy a Fiúról is
elmondhatjuk. hogy minden fiúság tőle nyeri nevét. Egyedül
ó, a Fiú taníthat meg minket arra Szentlelkével, hogyan kell
gyermekeknek lennünk: «Mivel pedig fiak vagytok, az Isten
elküldé Fiának lelkét szívetekbe, aki azt kiáltja: Abba! Atga /J>
(Gal. 4, 6.)

Magát a Fiút kell befogadnunk. Élete bármelyik állo
másán szemléljük is őt, az Atya örök Igéjét kell látnunk benne.
Azután tanítását, szavait is be kell fogadnunk. - Ű az Atya
keblén van: szavaival azt nyilatkoztatja ki, amit tud: ((Ű jelenté
ki» (Jn. 1, 18.). A hitben ismerjük meg, az Ige által, az isteni
misztériumokat. Ha tehát az evangélium valamelyik lapját
olvassuk, vagy az Egyház olvastat ja velünk isteni Vőlegénye

valamelyik misztériumának ünneplése közben, higgyük, hogy
azok a szavak az Ige szavai: (Nerba Verbi» és mennyei Atyánk
gondolatait, vágyait, szándékait fejezik ki: (Űt hallgassátok»
(Mt. 17, 5.; Lk. 9, 35.). Mondjunk Ament mindarra, amit az
Igétől hallunk. az evangélium minden lapjára, melyet az Egy
ház felhasznál szent liturgiájában, hogy hitünk elé tárja,
Mondjuk Istennek: «Ú Atyám, én ugyan nem ismerlek, mert
még sohasem láttalak, de elfogadom mindazt, amit isteni Fiad,
Igéd nyilatkoztatott ki rólad», Kitűnő imádság ez. És ha
gyakran mondjuk, hittel és alázattal, akkor számunkra is (alá
száll egy fénysugár onnan felülrőln (v ö. Jak. I, J7.), és meg
világítja azt a szöveget, melyet éppen olvasunk, segít bele
hatolni mélységeibe, hogy megtaláljuk benne az élet forrásait.

Mert az Ige nemcsak az Atya tökéletességeinek, hanem
összes szándékainak is kifejezése. - Mindaz, amit az Ige pa
rancsol, előír evangéliumában vagy Egyháza által, mennyei
Atyánk imádandó vágyainak és akaratának kifejezése. És ha
megtesszük, különösen pedig, ha szeretettel teljesítjük azokat
a parancsokat, melyeket Jézus ír elő számunkra, akkor egye
sülve maradunk vele és ő általa az Atyával is: «(Ha parancsai
mat meg fogjátok tartani, megmaradtok szerétetemben ... Aki
pedig engem szeret, Atyám is szeretni fogja azt ...)) (Jn. 15,
10.; 14, 21.)

Ebben áll az egész életszentség: ragaszkodjunk az Igé~
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hez, tanításához, parancsai hoz és őáltala az Atyához, aki őt

küldötte és aki «adta neki azokat az igéket, melyeket el kell
fogadnunk» (v. ö. Jn 17, 8.).

Végül pedig különösen egyesülünk az Igével az egyesülés
szentsége, az Cltáriszentség által. - Ez az Élet kenyere,
«édestiak étele».1 Az eucharisztikus színek alatt valóban az Ige
rejtőzik, aki öröktőlfogva született az Istenség ölén. Minő fen
séges misztérium I Az, akit én a szentáldozásban magamhoz
veszek, az öröktőlfogva nemzett Fiú, a szeretett Fiú, akivel
az Atya közli életét, isteni életét, létének teljességét és végtelen
boldogságát. Mennyire joggal mondhatta az Úr Jézus: «Amint
engem küldött az Atya, és én élek az Atya által, úgy aki eszik
engem, az is él énáltalam ... Énbennem marad és én őbenne»
(Jn. 6, 57-58.).

Ha arra kérnénk az Úr Jézust, h dd tegyük meg, ami
legkedvesebb szent Szívének, bizonyára azt mondaná nekünk,
hogy hozzá hasonlóan elsősorban mi is legyünk Isten gyer
mekei. Ha tehát tetszeni akarunk előtte, vegyük magunkhoz
naponként a szentáldczésben és rncndjuk r.eki: «Ú Jézus, te
az Isten Fia vagy, Atyád tökéletes képmása. Te ismered Atyá
dat, egészen az övé vagy, látod szent színét: növeld bennem
az istenfiúság kegyelmét, mely Isten gyermekévé tesz. Taníts
meg rá, hogy kegyelmeddel és erényeim által, hozzád hasonlóan
és benned méltó gyermeke legyek a mennyei Atyának.» Bizo
nyos az, hogy ha hittel kérjük ezt a kegyelmet az Ígétől, meg
adja nekünk.

(j maga mondotta, hogya Fiú csak azt akarja, amit az
Atya akar (v. ö. Jn 5, 19.). Következésképpen a Fiú egészen
Atyja szándékainak mélyére hatol és azért adja magát nekünk,
hogy létrehozza, megtartsa és nagyobbítsa bennünk az isten
fiúság kegyelmét. Egész személyes isteni élete az Atyáért van.
Amikor nekünk adja magát, úgy adja, amilyen: Atyja és dicső

sége felé «irányítva». Ezért ha hittel, bizalommal és szeretettel
fogadjuk, bennünket is az Atya felé irányít Szüntelenül ezt
kell kérnünk, erre kell törekednünk, minden vágyunk, minden

l Vere panis filiorum. A Lada Sion Salvatorem kezdetű himnuszból.
(Babits ford.)
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cselekedetünk - az istenfiúság és szeretet kegyelme által 
egyedül csak mennyei Atyánkra irányuljon Fiában. Jézusban!

((E'Jjetek az Istennek Krisztus jézusban ...n (Róm. 6, II.)

VI.

Fölemelő igazságok ezek. Magasztos hivatásról szélnak. 
Pedig mindez csak ismétlése annak, amit maga az Ige nyilat
koztatott ki, amiket Szent jános és Szent Pál mondott nekünk
Jézus nyomán. Nem álom tehát, hanem valóság, isteni valóság.

És ez a valóság a kereszténység lényege. Nemcsak a töké
letességet, az életszentséget, de magát a kereszténységet sem
értjük meg soha, ha át nem látjuk, hogy alapja, lényege az
istengyermekség állapota: a megszentelő kegyelem által való
részesülés a megtestesült Ige örök Fiúságában. Krisztus és az
apostolok minden tanítása ebben az egy igazságban foglal
ható össze. jézus minden misztériuma azért van, hogy létre
hozza lelkünkben ezt a csodálatos valóságot.

Soha el ne felejtsük: az egész keresztény élet, é'púgy, mint
minden életszentség, arra vezethető vissza, hogy azok legyünk
a kegyelem által, ami jézus természete szerint: az Isten fiai.
Ezért olyan fenséges a mi vallásunk. jézus minden nagyságá
nak forrása, élete minden egyes állomásának értéke. összes
misztériumainak termékenysége: isteni származása, isteni Fiú
sága. Tehát az égben is az lesz a legnagyobb szent, aki itt a
földön a legtökéletesebb módon élte az istengyermekség életét,
akiben sok gyümölcsöt termett a jézus Krisztusban való ter
mészetfeletti fogadottfiúság kegyelme.

Ezért egész lelkiéletünknek ezen az alapigazságon kell fel
épülnie. Tökéletességünk minden munkája oda irányuljon,
hogy hűségesen megőrizzük és a lehető legnagyobb mérték
ben kiteljesítsük lelkünkben a jézus istenfiúságában való ré
szesülést.

És ne mondjuk erre, hogy ez az élet túlságosan magasztos,
ez az életprogramm megvalósíthatatlan. Igen. mag ~ra ha
gyott természetünk számára ez az élet felülmúlja létünk igé
nyeit, jogait, erőit. Éppen ezért nevezzük természetfelettinek.
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De «mennyei Atyánk tudja, mire van szükségűnk» (Mt. 6, 8.).
Ha ő magához hív bennünket, akkor a módot is megadja
hozzá, hogy elérjük őt. Nekünk adja Fiát, hogy Fia legyen
utunk, megtanít igazságára és közli velünk életét. Elég, ha
egyek maradunk e Fiúval a kegyelemben és erényeinkkel, hogy
egykor részesüljünk dicsőségében is «az Atya keblén».

Mit is mondott Jézus Magdolnának feltámadása után?
«Fölmegyek az én Atyámhoz», majd hozzáteszi: «És a ti Atyái
tokhoz» (Jn 20, 17.). És miért? «Hogy helyet készítsek nektek,
•.. mert Atyám házában sok lakóhely vagyon» (Jn 14,2.)..

Jézus felment tehát Atyjához, de mint «a mi elöljárónk'
(Zsid. 6, 20.). Azért ment előre, hogy mi is oda kövessük.
Mert ez a földi élet csak átmenet, próba: «E világon szoronga
tástok vagyon», - mondotta Jézus. Ellentmondásokat láttok
önmagatokban, megkísért benneteket e világ fejedelme, az
események akadályokat gördítenek elétek, mert «nem nagyobb
a szolga uránál» (Jn 15, 20.).

De hozzátette: «Ne nyugtalankodjék szívetek», ne veszít
sétek el bátorságtokat. «Higgyetek az Istenben, énbennem is
higgyetek) (Jn 14, 1.), ki éppen úgy Isten vagyok, és aki «vele
tek vagyok rnindennap a világ végezetéig» (Mt 28,20.). Egykor
majd «a ti szomorúságtok örömre fordul» (Jn 16, 20.). Való
ban, üt majd az óra, amikor «ismét eljövök, és magamhoz vesz
lek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott Íegyetek» (Jn. 14, 3.).

Ó isteni ígéret, rnelyet maga a teremtetlen Szó, a szemé
lyes Ige, a tévedhetetlen Igazság adott! Igéret, telve édesség
gel: )) Ismét eljövök! ...)) Krisztussal és vele együtt az Atyával
leszünk, a boldogság ölén. «Azon a napon majd megtudjátok
- nem in umbra fidei. a hit sötétségében, hanem in lumine
gloriae, az örök világosság fényözönében, - hogy én Atyám
ban vagyok, ti pedig énbennem és én tibennetek» (Jn. 14,20.).
Meglátjátok az én dicsőségemet, «mint az Atya egyszülötté
nek dicsőségét» (Jn. 1, 14.), és ez a boldogító látás örökké buzgó
forrása lesz a ti elveszíthetetlen örömeteknek!



IV. «••• És az Ige testté Iőn,»

Váz/at. - I. Krisztus tökéletes Isten és tökéletes ember; az isteni és
emberi magasztos egyesülése az Úr Jézus életében. - II. Ez az
egyesülés úgy jött létre, hogya két természet egyesült egyugyan
azon isteni Személyben. E hitigazság következn-énvei: Jézus
minden cselekedete végtelen értékű. Ezért oly kedves ő Atyja
előtt. - II I. Kötelességeink a megtestesült Igével saemben: hittel,
imádással és hódolattal elsősorban Istennek kelJ elismernünk. 
IV. Imádással és feltétlen hódolattal kell elismernünk igaz ember
ségét is, rnely egyesült az Ígéve]: "Elfárad Az, aki által a fáradtak
megerősödnek ... ll

«Kezdetben volt az Ige ... és Isten volt az Ige ... És
az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.»

Krisztus ez a megtestesült Ige. A kinyilatkoztatás tanít
meg rá bennünket, hogya Szentháromság második isteni sze
mélye, az Ige, a Fiú, kölcsönvette az emberi természetet, hogy
személyesen egyesüljön vele. Ez a megtestesülés misztériuma.

Álljunk meg itt néhány pillanatra és elmélkedjünk erről

a hallatlan és egyszersmind olyan megkapo dogmáról, az Isten
ember hittételéről. Ez az az alapvető misztérium, amelyre
Jézus összes többi misztériuma épül. Szépségüket, ragyogá
sukat, erejüket, hatásukat, értéküket mind az emberség és
istenség e fenséges egyesülésétől kapják. Csak akkor értjük
meg jól őket, ha először ezt a misztériumot vesszük jól szem
ügyre és a belőle folyó általános következményeket tanulmá
nyozzuk. Jézus Isten és ember. Ha meg akarjuk ismerni sze
mélyét, ha részt akarunk venni élete egyes állomásaiban, meg
kell próbálnunk megérteni nemcsak azt, hogy ő az Ige, ha
nem azt is, hogy ez az Ige testté lőn. Továbbá, ha méltón
akarjuk őt tisztelni, ép úgy el kell ismernünk emberi termé
szetének valóságát is, mint ahogyan imádnunk kell istenséget,
mellyel egyesült ez a természet.

Mit mond tehát a hit KrisztusrőlP
Krisztusban két természet van: emberi és isteni termé-
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szet. Egyszerre tökéletes Isten és tökéletes ember. - Továbbá
benne ez a két természet oly szorosan egyesült, hogy csak egy
személy van, az isteni Ige személye, aki egyesült az ember
séggel. Ebből a kimondhatatlanul magasztos egyesülésből

következik, hogy Jézus cselekedetei, élete és misztériumai vég
telen értékűek.

Elmélkedjünk ezekről az igazság król. Ez az alázatos,
szerető elmélyedés természetszerűleg felébreszti majd ben
nünk azokat az érzelmeket, rnelyek kell, hogy eltöltsék lelkün
ket, mikor e fenséges misztériumokkal foglalkozunk.

I.

Krisztus tökéletes Isten és tökéletes ember.
Amikor megjelenik előttünk a betlehemi jászolban vagy

a názáreti műhelyben, amikor Judea útjain vándorol vagy ott
ül a zsinagóga szószékén, keresztre szegezve vagy égbe szállva
egyaránt - Istennek és embernek nyilatkoztatja ki magát egy
szerre.

Krisztus tökéletes Isten. - Mikor az Ige kölcsönveszi
tőlünk a mi emberi természetünket, akkor is az marad, ami:
«Ami volt, az maradta": Isten. az örök Létező, akiben a maga
teljességében van meg minden élet, minden tökéletesség,
minden fönség, minden hatalom és minden boldogság.

Hallgassuk a megtestesült Igét. Ű maga jelenti ki isten
ségét : «Miként az Atyának élete vagyon önmagában, azon
képpen adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában» (Jn 5,
26.), örök élete, isteni élete ... «Én és az Atya egy vagyunk
(Jn 10, 30.) ... Amiket az Atya cselekszik, azokat cselekszi
hasonlóképpen a Fiú is (Jn 5, 19.) ... Az enyémek mind
Atyáméi, és Atyáméi enyémek» (Jn 17, 10.). - Amint látjuk
tehát: azonosak tökéletességeik, ugyanazok a jogaik, mert egy
a természetük.

Krisztus Isten Fia és következésképpen maga is Isten.
A farizeusok elismerték, hogy egyedül csak Isten tudja meg
bocsátani a bűnöket. Ezért Jézus, hogy bebizonyítsa nekik

l Quod erat, permánsit. (Az újévi officium egyik antifónájából.)
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istenséget, az Ő jelenlétükben bocsát meg az inaszakadtnak
és csodával húzza alá kegyelemközlését (Mk. 2, 7-12.). Ki
jelenti, hogy ő az élő kenyér, mely rnennyből szállott alá,
az a kenyér, mely örök életet ad (Jn. 6. 51-52.). Egyedül csak
ő tud saját hatalmából fölmenni a rnennybe, mert «csak ő

szállott alá a mennyből» (Jn. 3, 13.). - Azért kéri Atyját, hogy
dicsőítse meg azt az emberséget, melyet magára vett, azzal
az örök dicsőséggel, mely az övé volt. rnint az Igéé, mielőtt

a világ lett (Jn. 17, 5.). Úgy beszél az Istennel, mint aki vele
egyenlő, mert ő Isten Fia.

Krisztus, a tökéletes Isten, tökéletes ember is: «És az Ige
testté lőn ...1) - Kölcsönvette tőlünk az emberi természetet,
magáévá tette, fizikailag, lényegileg, személyesen egyesült vele,
szétszakíthatatlan kötelékekkel: «Ami nem volt, azt Ielvettes.!

Ez az örök Ige, az önmagától való szükségképi Létező,

időben születik, «asszonyból» (Gal. 4, 4.). Krisztusnak ugyan
olyan emberi természete van, mint nekünk: alkotóelemeiben
teljes, sértetlen. «Mindenben hasonlónak kellett lennie testvé
reihez» (Zsid. 2, l 'j .). Hozzánk hasonlóan Krisztusnak is
teremtett lelke van, a mienkéhez hasonló tehetségekkel fel·
ruházva. T este valóságos test, mely anyja legtisztább véréből

sarjadt. Az Egyház első századaiban voltak egyes eretnekek,
akik azt állították, hogy Krisztusnak csak látszólagos emberi
teste volt, de az Egyház elítélte őket. Krisztus kétségbevonha
tatlanul közülünk való, a mi emberi fajunkhoz tartozik. Az evan
gélium tanusága szerint valóban szenvedett az éhségtől, szornjú
ságtól, fáradtságtól. Könnyezett. A szenvedések éppoly igazán
megtörték testét-lelkét, mint ahogyan mi összeroppanunk
súlyuk alatt. Feltámadása után is megtartotta ezt az emberi
testet és odamutatta hitetlen tanítványainak, hogy meggyőzze

őket valódiságáról : «Nézzétek meg kezeimet és lábaimat, hogy
énmagam vagyok; tapintsátok meg és lássátok, mert a lélek
nek húsa és csontjai nincsenek, amint látjátok, hogy nekem
vanna ll. Mikor pedig még mindig i ételkedtele. így szólt hozzá
juk: <Nan-e itt valami ennivalótok? Ök pedig elébe tettek

1 Quod non erat. assumpsit. (Az újévi officium ugyanazon antifónájábó'.)
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egy darab sült halat és lépesmézet ... És evett előttűk» (Lk. 24.
39. és köv.).

Ami a miénk, mindazt magáévá tette. - «a bűnt kivéve»
(Zsid. 4. 15.). Krisztus nem ismerte sem a bűnt. sem a bűn

forrását vagy erkölcsi következményét: a bűnös kívánságot,
a tévedést vagy a tudatlanságot. Teste képes volt a szenvedésre,
mert azért jött. hogy szenvedésével kiengesztelje a bűnt. de a
bűnnek magának semmi hatalma sem volt felette: «Ki vádolhat
engem közületek bűnről ?) On. 8, 46.). Ez a zsidókhoz intézett
kihívás válasz nélkül maradt. Ezért kellett két hamistanúhoz
folyamodniok. hogy halálra ítélhessék. Igen, ember Ő. de érin
tetlenül tiszta. ahogy illik istenemberi méltóságához : «Szent,
ártatlan. szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített» (Zsid. 7. 26.).

Krisztusnak tehát isteni és emberi természete van: egy
szerre Isten és ember. Tökéletes Isten és tökéletes ember.

Nyissuk ki az evangéliumot! Minden lapján láthatj uk,
hogy amit a megtestesült Ige tesz vagy cselekszik. mindenben
Istennek és embernek mutatkozik. Mindenütt megnyilvánul
istensége és embersége, mindegyik követve a maga természetét
és tulajdonságait.!

Krisztus asszonytól születik, de azt akarja, hogy anyja
szűz legyen és szűz maradjon. - A jászolban kis gyermek
fekszik; egy kis tej a tápláléka, hogy életben maradjon. De az
angyalok úgy ünneplik jövetelét, mint a világ Megváltójáét.
Istállóban. szalmán fekszik, de csodálatos csillag vezeti lábaihoz
a napkeleti bölcseket. - Mint minden zsidó gyermeket. őt is
körülmetélik. de ugyanakkor égi nevet kap, mely isteni külde
tését jelzi. - Növekedik korban és bölcseségben, de 12 éves
korában bámulatba ejti még a törvénytudókat is, megdöbbentő
válaszaival. - Megkeresztelteti magát előhírnökétől. Szerit

l Semper hoc egit Christus dictis et factis suis. ut Deus credatur et
homo, Deus, qui nos fecit, homo qui nos quaesivit ... sic esse Christum
hominem factum, ut non destiterit Deus esse; manens Deus aceépit hominem.
qui fecit horninem. - "Krisztus mindig úzy beszélt vagy cselekedett, hogy
Istennek és embernek higgyük: Istennek, ki megalkotott minket, embernek.
ki megkeresett minket. .. Krisztus úgy lett emberré, hogy nem szűnt meg
Isten lenni. Isten maradt, mikor magára vette az embert, aki alkotta az embert,»
Szent Ágoston: Tract. in Joan. Z8.
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Jánostól, mintha szüksége volna bűnbánatra, de ugyanakkor
megnyílik az ég és maga az örök Atya tesz tanúságot mellette,
hogy Krisztus az ő szeretett Fia. - Éhezik a pusztában, de
angyalok jönnek és szelgélnek neki. - Palesztínai vándorlásai
közben elfárad, megszomjazik, nélkülözéseket szenved, de egy
szavára, saját tekintélyével talpraállítja az inaszakadtat, meg
gyógyítja a sántákat és megszaporítja a kenyeret, hogy kielé
gítse a sereget. - A Genezáreti tavon álom zárja le szempilláit,
míg tanítványai küszködnek a viharral, de egy pillanattal
később, mikor megrémült apostolai felébresztik, egyetlen
mozdulattal lecsendesíti a háborgó hullámokat. - Lázár
sírjánál megrendül, könnyezik, igaz emberi könnyeket hullat,
de egyetlen szavával feltámasztja négy nap óta halott barátját.
A Getszemáni kertben, bánattal, szomorúsággal, félelemmel
telt haláltusája után engedi, hogy ellenségei elfogják, de elég
kijelentenie. hogy ő a Názáreti Jézus és azok rögtön hátraesnek. 
A kereszten kiszenved. mint az emberek söpredéke, de a termé
szet erőinek megrendülése azt hirdeti, hogy Isten halt meg.

Tehát - Szent Leó szép szavai szerint - «a fölség egye
sült az alacsonysággal, a hatalom a gyengeséggel, a halandó az
örökkévalóval, . • . a sérthetetlen természet a szenvedővel ...
Az igaz Isten az igaz ember teljes és tökéletes természetével
született, mindazzal, ami az övé, mindazzal, ami a mienki
(Epistolll dogmatica ad Flavianum, 28.).

Mióta Jézus e világra jött, mindenütt megnyilatkozott
benne az istenség és emberség egyesűlése, az az egyesülés,
rnely semmit sem von le isteni tökéletességeiből és érintetlenül
hagyja a valóságos emberi természetet is. Ebben áll a meg
testesülés kimondhatatlanul fenséges egyesülése.!

II.
E misztériumot még megdöbbentőbbé teszi az a mőd,

ahogyan e két természet egyesülése megvalósult.

l Agnosce mediatorem Dei et hominum, qui ab ipso nativitatis suae
exordio divinis humana sociat, ima summis. - «Ismerd meg Isten és ember
közvetítő;ét, aki születése kezdetétől fogva egyesíti az istenit az emberivel,
a.1~gaJacsonyabbat a legfönségesebbel.» Szent Bernát: Sermo I. de Circum
CISIone.
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Az isteni és emberi természet egyetlen személyben egye
sült: az Ige, a Fiú örök személyében.

Bennünk a test és lélek együtt alkot egy emberi személyt.
Krisztusban egyáltalában nem ez történt. Benne az emberi
természet, mely lényegében, alkotóelemeiben egészen teljes,
tökéletes, csak az Ige által, az Ige isteni személyében létezik.
Az Ige adja meg emberi természetének valódi létét, ami a jelen
esetben azt jelenti, hogy ő a személyes magának-valósága,
«szubszisztenciája», Jézusban tehát csak egy személy van,
az Isten egyszülött Fiának személye.

Mindazonáltal, mint tudjuk, bármilyen bensőségesen

egyesült is a két személy, mindegyik megtartja a maga külön
erőit, jellegzetes működését. Közöttük nincs sem keveredés,
sem összevegyülés : Non commixtionem passus, Bár elválaszt
hatatlanul egyesültek az Ige egyetlen személyében, mindegyik
megőrzi a maga sajátos tevékenységet.

Végül a Megváltó élete, bár külsőmegnyilvánulásaiban em ~

beri, egészében mégis isteni élet, a személyes egység erejénél
fogva. Igazi, valóságos emberi cselekvés nyilatkozik meg Krisz
tusban, melyet azonban egészen áthat az isteni, az igazi, való
ságos isteni természet; belőle fakad, tőle kapja méltőságát.!

Az Ige isteni személye Krisztus rninden tökéletességének
forrása. A Szentháromságban az Ige végtelenűl egyszerű mődon

fejezi ki az Atya tökéletességeit. De miután egyesült az emberi
séggel, ezzel fejezi ki mindezeket a tökéletességeket. sokféle
és változatos rnődon, amint ez megfelel az emberi természet
nek: mint ahogyan a prizma is különböző színárnyalatokban
adja vissza a keresztülhatoló fénysugarat. Jézus szent ember
ségének erényei: türelme, szelídsége, jósága, kegyessége,
buzgósága, szeretete emberi természetével véghezvitt erények,
de az Ige isteni személyére utalnak és egyúttal a láthatatlan
Isten tökéletességeit is kinyilatkoztatják földi szemünk előtt,

Mi e hitigazság következménye? Ismerjük ugyan már,

l Krisztusban kettős élet van, mert csak egy principium qucd van ugyan
benne (az Ige isteni ?zemélye), de két. egymástól formálisan különböző prin
cipium quo: az rstem és az emberi természet, mindkettő sajátos működések

forrása.
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de mégis rendkívül hasznos újra emlékezetünkbe idéznünk:
jézus minden cselekedete Isten cselekedete. Szent embersége
cselekedetei ugyan véges cselekedetek voltak, időben és térben
korlátozottak, mint ahogyan emberi természete is teremtett
volt. De erkölcsi értékük isteni. - Miért? Mert minden cse
lekedet, a természet bármelyik tehetsége viszi is végbe őket,

a személy cselekedetei. Krisztusban mindig Isten cselekszik,
de majd isteni, majd emberi természete által. Igaz tehát, ha
azt mondjuk, hogy Isten dolgozott, sírt, szenvedett, meghalt, 
noha e cselekedetek mindegyikét emberi természetével vitte
véghez. Krisztus jézus minden emberi cselekedete, ha fizikai
valóságát tekintve még oly jelentéktelen volt is, isteni csele
kedet.!

Ezért oly kedves Krisztus egész élete Atyja előtt Az Atya
mindig kedvét találja jézusban, személyében éppúgy, mint
cselekedeteiben, életének legmegalázóbb állomásaiban és leg
ragyogóbb misztériumaiban egyaránt, mert ő mindig tulajdon
egyszülött Fia személyér látja benne Az Atya Krisztus jézusra
tekintve úgy látja őt, ahogyan soha egyetlen teremtmény sem
fogja őt látni. Ha szabad így szólnunk, egyedül ő tudja fel
becsülni mindannak az értékét, amit szent Fia tett. Mint az Úr
jézus maga is mondotta: «Senki sem ismeri a Fiút más, mint
az Atya» (Mt II, 27.; Lk. 10. 22.). Bármilyen magasra emel
kedjék is lelkünk, bármennyire elmélyedünk is jézus életében
és misztériumaiban, soha nem fogjuk tudni úgy értékelni őket,

mint ahogyan megérdemlik. Csak Isten tudja méltóképpen
megismerni és elismerni mindazt, amit Isten visz véghez.
De az Atya szemében jézus emberségének legaprőbb cseleke
dete, szent Szívének legkisebb dobbanása is elragadtatás és
ör öm forrása volt.

1 Teológiai kifejezéssel élve ezek a cselekedetek istenemberi cselekedetek.
Ezt kétféle értelemben vehetjük: l. tágabb értelemben istenemberi cselekedetek
azok, amelyek az isteni személyhez tartoznak ugyan, ut principium quod, de
csak az emberi természet vitte véghez öket, ut principium quo. Ilyenek az evés,
imádkozás, szenvedés, engedelmeskedés. 2. Szerosabb értelemben véve isten
emberi cselekedetek azok, amelyeket vegyeseknek nevezhetünk. Ezek véghez
vitelénél ut principium quo mindkét természet, az isteni és emberi is közre
működik: pl. járás a hullámokon, csodák véghezvitele szóval és tettel, szentsé
gek rendelése, az Egyház megalapítása.
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Amiért az örök Atya Krisztus lelkét gyönyörűséggel szem
léli, annak második oka az, hogy telve van minden kegyelem
mel. Miután Szent János evangéliumának bevezetésében ki
jelentette az Ige istenségót és megtestesülésének valóságát,
rögtön hozzáteszi: «És mi láttuk őt, •.• ki telve volt malasz
tal» (1, 14.).

Miben áll a kegyelemnek az a teljessége, amit Szent János
csodált Jézusban és amelyről azt mondta, hogy «rni mindnyájan
abból vettünk, és pedig malasztért malasztot» (1, 16.)?

Krisztusban, mint tudjuk, először is megvan az egyesülés
kegyelme, a gratia unionis. amely által az emberi természet
lényegileg egyesült az isteni személlyel. E kegyelem hozta
létre a megtestesülést. Ez a maga nemében egyedülálló kegye
lern és csak Jézus Krisztusban van meg.

Továbbá Jézus lelkében, mely éppúgy teremtett, mint a
mienk, megvolt a megszentelő kegyelem teljessége. Az egyesü
lés kegyelme révén Jézus embersége Isten embersége lett.
A megszentelő kegyelem tette méltóvá Jézus lelkét arra, hogy
úgy éljen és cselekedjék, amint ez illik olyan lélekhez, aki
személyes egységben egyesült az Istennel. Ezt a megszentelő

kegyelmet Jézus a maga teljességében kapta. Mi Isten szándékai
és saját közrernűködésünk szerint, kisebb vagy nagyobb mér
tékben kapjuk; jézus a maga teljességében kapta, úgy is, mint
Isten Fia, úgy is, mint feje annak a misztikus testnek, melynek
ő osztja szét: (cA kegyelmet mindegyikünk Krisztus ajándéko
zásának mértéke szerint kapta» (Ef. 4, 7.).

Végül Jézus embersége azért is szent, mert összehasonlít
hatatlanul fenséges módon gyakorolta az erényeket, legalább
is azokat, amelyek összeférhetők voltak Isten egyszülött Fiának
méltóságával. Továbbá azért is, mert egészen egyedülálló
mértékben ékesítették a Szentlélek ajándékai (v. ö. Jn. 3, 34.).

Semmi sem hiányzik tehát Jézus emberségéből. hogy
méltó legyen az Ígéhez, amellyel egyesült: valóban a kegyelem
teljessége van benne. ((És láttuk őt, ... ki telve volt malaszttal.»
Határtalanul fel volt halmozva benne «a bölcseségnek és tudo
mánynak minden kincse» (Kol. 2, 3.). ((Övé az elsőség minden
ben, mert úgy tetszett az Atyának, hogy őbenne lakozzék
minden teljesség» (Kol. I, 18-19.), és benne maradjon rnind-



örökre. Ezért mondia Szerit Pál, mintegy visszhangozva Szent
János tanítását: ({Űbenne lakozik az istenségnek egész teljes
sége valósággal. Benne nyertétek teljességteket, benne, ki minden
fejedelemségnek és hatalmasságnak a feje» (Kol. 2, 8-9.).

III.

Hogyan viselkedjék lelkünk az Istenember ez alapvető

misztériuma előtt i\
Legelső magatartásunk a hit legyen. - Említettük ugyan

már, de ez az igazság oly fontos, hogy nem tudjuk elég sokszor
emlékezetünkbe idézni.

Miután Szerit János evangéliuma elején megénekelte az
isteni Ige dicsőségét, megjegyzi, hogy ez az Ige erre a világra
jött, és ez a világ, mely az övé, az ő tulajdona volt, nem fogadta
be. De hozzáteszi: «Mindazok befogadák, ... kik hisznek az ő

nevében» (1, 12.). Tehát a hit által fogadjuk be a megtestesült
Igét. Ezzel ismerjük el Jézus istenségéte «Te vagy a Krisztus,
az élő Isten Fia» (Mt. 16, 16.; Jn II, 27.).

Az örök Atya ezt a magatartást kívánja tőlünk. «Az az ő

parancsa, - mondja maga Szent János -, hogy higgyünk
az ő Fiának, Jézus Krisztusnak nevében»(I. Jn 3, 23.). Maga
az Atya mondotta: «Ime az én szeretett Fiam, . .. őt hallgas
sátok» (Mt. 17, 5.; Mk. 9, 6.; Lk. 9, 35.). Ez a sző, mely elhang
zott a Tábor hegyén, amikor az istenség ragyogása elárasztotta
sugaraival Jézus szent emberséget, csak visszhangja a teremtett
világban annak a szónak, melyet az örök Atya jelent ki az ég
szentélyében, «a szentek fényességében» (Zs. 109, 3,): «Fiam
vagy te, a mai napon nemzettelek én téged» (Zs. 2, 7.).

Akkor vagyunk tehát legkedvesebbek mennyei Atyánk
előtt, ha elfogadjuk tanúságát és valljuk, hogy Jézus az ő

tulajdon Fia, vele együtt örökkévaló, aki megosztja vele isteni
dicsőségét: «Egyedül te vagy a Magasságbeli, Jézus Krisz
tus ... az Atyaisten dicsőségében», - imádkozzuk a szentmise
Glóriájában.

Ezt jelenti Szent Pál szava. A megtestesült Ige megaláz
tatásainak misztériuma annyira bámulatba ejti az Apostolt,
hogy nem talál szavakat annak a dicsőségnek magasztalására,



65

mely értük, Isten gondolatai szerint is, megilleti jézust. Hall
gassuk, mit mond I «Krisztus, midőn az Isten alakjában volt,
nem tartotta az Istennel való egyenlőségét oly dolognak, mely
hez erőszakosan ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát,
felvette a szolga alakját (a teremtett emberi természetet), embe
rekhez hasonló lett és külsejét tekintve úgy jelent meg, mint
ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig és pedig a
halálig a keresztfán. Ezért az Isten is igen felmagasztalta őt

és oly nevet adott neki, mely minden más név fölött van:
hogy jézus nevére minden térd meghajoljon: az égieké. a föl
dieké és az alvilégiaké, s minden nyelv vallja az Atyaisten
dicsőségére, hogy jézus Krisztus az Úr» (Fil. 2, 6-11.).

Gyakran egyesüljünk szívvel-lélekkel az örök Atya aka
ratával, mellyel dicsőíteni akarja Fiát: «Meg is dicsőítettem

és újra meg fogom dicsőíteni» (Jn. 12,28.). Soha ki ne nyissuk
az evangéliumot, soha ne ünnepeljük az Úr jézus misztériumait
a nélkül, hogy bele ne mélyednénk Krisztus szándékaiba és ne
hirdetnők erős hittel, hogy jézus, akiről elmélkedünk, akihez
imádkozunk, akivel egyesülni akarunk, Isten, mint az Atya
és a Szeritlélek.

A léleknek ez a magatartása rendkívül termékeny, mert
Istenhez emel bennünket és kedvesekké tesz az Atya előtt:

Az Atya szeret titeket, ... mivel hittétek, hogy én az Istentől

jöttem ki» (Jn 16, 27.). Szépen mondja Szent Leó: «A hit,
amely megigazultakká teszi a gonoszokat, szentekké a bűnö

söket, abban áll, hogy hisszük egy és ugyanazon Urunkban,
jézus Krisztusban mind az istenséget, mind az emberséget.
Az istenséget, melynek révén Isten alakjában öröktőlfogva

egyenlő az Atyával; az emberséget, mely által a szolga alakjá
ban, az idők teljességében egyesült az emberrel»."

Ez a jézus istenségébe vetett hit legyen imádásunk for
rása. - Az evangéliumban gyakran látjuk, hogyan kapcsolódik
az imádás a hittel. Ezt találjuk a napkeleti bö1cseknél(Mt. 2, 11.),

1 Hoc enim est. quod justificat impios, hoc quod ex peccatoribus facit
sanctos, si In uno eodemque Domino nostro Jesu Christo et vera Deitas et
vera eredatur humanitas ; Deitas, qua ante omnia saecula in forma Dei aequalis
est Patri: humanitas, qua novissimus diebus in forma servi unitus est homini
(Sermo IV. de Epiphania).

Marmion : Krisztus misztériumai. 5
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Szent Péternél, a csodás halfogás után (Lk. 5, 8.), a tanítvá
nyoknál, akik látták Jézust a vizen járni (Mt. 14, 33.), a vakon
születettnél gyógyulása után: «Hiszek, Uram l Es leborulván,
imádá őt)) (Jn. 9, 38.).

Ezzel az imádással a lélek egészen átadja magát az isteni
Igének. Mikor az Úr Jézus szívünkben van, különösen a szent
áldozás után, Szalézi Szent Ferenc tanácsa szerint rakjuk le
minden tehetségünket lába elé, és őt hallgassuk, az ő érdekeit
karoljuk fel, osztozzunk érzelmeiben, engedelmeskedjünk
parancsainak és dolgozzunk dicsőségén.l

Igy utánozzuk Jézus szent emberséget. Ez oly szorosan
az Igéhez tartozott, annyira feltétlen rendelkezésére állott,
hogy nem is volt saját személyisége ; ez a megtestesülés miszté
riumának leglényegesebb ismertetőjele.

Megfelelő arányok közt nekünk is így kell tennünk, mert
Krisztus Jézus mindenben példaképünk. Embersége mindig
csak az Igének engedelmeskedett, akitől függött és akitől léte
zését nyerte. Ugyanígy bennünk se találjon egy mozdulatot
sem, mely ne Istenre irányulna, egyetlen vágyat se, mely ne
találkoznék az ő isteni tetszésével. egyetlen cselekedetet se,
mely ne az ő dicsőségét szolgálná. Az olyan lélek, aki szeretete,
akarata és cselekedetei által így függ az Istentől, joggal elmond
hatja magáról, amit Jézus szent embersége mondott: ((Az Úr
igazgat engem» (Zs. 22, I.).

t.s a szentíró hozzáteszi: «(t.s semmi sem hiányzikénnekem».
Valóban, ha ez a lélek egészen átadta magát az Istennek,
akkor az Ige így szél Atyjához: «Ez a lélek az enyém, tehát a
tiéd is, Átyárn]» Mert «az enyémek mind tieid» (Jn. 17, 10.).
Az Ige ezt a lelket Atyjának adja, hogy az Atya éppúgy kedvét
találja benne is, mint Fiában, Jézusban, és ót is elárassza Íeg
tökéletesebb ejándékaival.

1 "Le jour de vostre comrnunion, tenez-vous la plus dévote que vous
pourrez souspirant 4 celuy qui sera en vous et le regardez perpétuellement
de l'oeil intérieur, gisant ou assis dans vostre propre coeur comme dans son
throsne, et luy faites venir l' un apres l'autre vos sens. vos puissances pour
ouyr ses commandements et luy promettre fidélité.» Advís et résolutioTl$ pour
la sainte communion. Oeuvres, t. 3. p. 702.
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IV.

Krisztus Isten és ember. A h!vő lélek nem elégszik meg
azzal, hogy hirdesse jézus istenséget. Ugyanúgy akarja tisztelni
szent emberségét is. jámborságunk nem lenne tökéletes, teljes,
ha Krisztus istenségének megvallása közben szem elől tévesz
tenők emberséget.

Vannak lelkek, akik azt hiszik, hogy helyesebben járnak
el lelkiéletükben, ha nem foglalkoznak Krisztus emberségével
és csak istenségéről elmélkednek. Egy ideig ez volt Szent
Terézia tévedése is. A nagy misztikus későn ismerte fel ezt a
tévedését. Milyen keserű szavakkal siratta l Ezért óva inti
leányait és velük együtt minden lelket ettől a véleménytől.

melyet «tévesnek» jelent ki, és melyre nem tud visszagondolni
a nélkül, hogy «bele ne fájdulna a szíve», Mert «rossz útra
tévedt». Úgy érzi, mintha valami nagy árulást követett volna el,
bár jóhiszeműleg történt. Kétségkívül, csakis «tudatlanság»
volt részéről.

A szent szerint ennek a csalódásnak egyik oka «némi alá
zatossághiány, habár annyira rejtett és leplezett, hogy az ember
nem veszi észre». Tudatára kell ébrednünk annak, milyen
gazdagok vagyunk azáltal, hogy Jézus misztériumaiban egye
sülhetünk szent emberségével. Az alázatosság hiánya, . . . ha
nem érjük be ilyen értékes elmélkedési tárggyal, mint jézus
Krisztus embersége .. , «Ez a kis alázatossághiány, bár magá
ban véve olyan semmiségnek liítszik, a szemlélődés útján való
haladás elé igen nagy akadályt gördíthet.»

E tévedés másik okát a szent abban látja, hogy az ilyen
lélek «elveszti lába alól a talajt, ... nincs megfelelő támasza.
Mi nem vagyunk angyalok, hanem testünk van... Ügyes
bajos dolgaink, üldöztetések és szenvedések közepette, amikor
az ember nem igen jut elégséges nyugalomhoz, nemkülönben
lelki szárazságok idején, nagyon is jól esik nekünk Krisztus
Urunknak a barátsága. Benne ugyanis embert látunk, aki fárad
és szenved, mint mi ... Amíg itt élünk és emberek vagyunk,
nagyelőnyünk, hogy Istent embernek tudjuk és képzeljük.»
És valóban. nem az-e természetünk törvénye is. hogya látható
dolgokról emelkedjünk fel a láthatatlanokhoz? Nos, a meg-

S*
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testesülés a legszebb isteni alkalmazása ennek a lélektani
törvénynek.

Az Énekek t.nekének jegyese mondotta: «Annak árnyéká
ban kívánok én megtelepedni, akit szeretek», Ez az «árnyék»
a szent emberség, mely lehetővé teszi számunkra, hogy tekin
tetünkkel szemleljük a magát érzékelhető mődon kinyilatkoz
tató Istenséget.

Végül így fejezi be a szent: «Az úristen nagy örömmel
látja, ha az emberi lélek alázatosan Isten és önmaga közé
helyezi közvetítőül az ő szent Fiát)).!

És mi ennek mélyebb magyarázata?
Az, hogy a megtestesülés isteni misztérium: az örök

Bölcseség és végtelen Szeretet főműve. Miért nem hatolunk
hát mélyére Isten terveinek és szándékainak? Miért vonako
dunk alávetni oly véges, korlátolt bölcseségünket a végtelen
Bölcseségnek? Annyira hatástalan tehát már az Isten segítsége,
hogy azt hisszük, nekünk kell megjavítanunk emberi számít
gatásainkkal? Ha Isten ezen emberség útján, mely Igéjével,
Fiával egyesült, akarta valóra váltani üdvösségünket és élet
szentségünket, miért nem ragadjuk meg akkor ezt az eszközt?
E bölcsesége éppoly csodálatraméltó, mint leereszkedése.

Ha olvassuk az evangéliumot, ha ünnepeljük Jézus misz
tériumait. ne féljünk embernek látni Krisztust. Ez az emberség
Isten embersége. Ez az ember, akit emberek közt látunk élni
és cselekedni, hogy szeretete érzékelhető jeleivel vonja őket

magához, - Isten, a mi Istenünk.
Legfőképpen pedig ne féljünk attól, hogy ennek az ember

ségnek is megadjuk azt a hódolatot, mely megilleti.
Először is adjuk meg neki az imádást. - Igaz ugyan, hogy

ez az emberség éppoly teremtett, rnint a mienk. De nem
önmagáért imádjuk, hanem azért, ttieri egyesült az Isten Fiával.
Imádásunk az emberség felé indul, de az isteni Személyben
végződik, akivel lényegileg egyesült.

Továbbá feltétlen bizalommal közeledjünk hozzá. - Isten
azt akarta, hogy Krisztus embersége legyen a kegyelem köz-

l Szent Terézia: Önéletrajz, 22. fej. P. (Szeghy) Ernő O. C. D.: Szent
Terézia összes művei, I I. köt. 216. és köv. l. Érdemes elolvasni az egész fe
jezetet.



69

vetítő eszköze: az ő közbenjárására kapjuk a kegyelmet. Nem
«az Atya keblén» lakozó Igéről, hanem a megtestesült Igéről

mondotta Szent János: «Telve volt malaszttal ... és mi mind
nyájan az ő teljességéből vettünk» (Jn. 1, 14.; 16.).

Krisztus Urunk, mint Isten, földi életében isteni akara
tának egyetlen elhatározásával is véghezvihette volna csodáit
és közölhette volna kegyelmeit az emberekkel. Valahányszor
beteget vittek Jézus elé vagy halottat kellett feltámasztania,
örök akaratának egyetlen benső megnyilatkozásával is meg
tehette volna a kért csodát. De nem tette. Ha az evangéliumot
olvassuk, láthatjuk, hogy kezével akarta érinteni a vakok
szemét, a süketek fülét, nyálával akarta bekenni a néma nyelvét,
illetni akarta a naimi özvegy fiának a koporsóját, meg akarta
fogni Jairus leányának a kezét, rájuk lehelve akarta megadni az
apostoloknak a Szentlelket. Krisztus tehát szent embersége
közvetítésével vitte véghez csodáit, közölte kegyelmét: ember
sége volt az Ige eszköze. Ez a csodálatos és megkapó törvény
érvényesül Jézus összes misztériumaiban is.

Ez az Isten tervezte közvetítés mindörökre megmarad.
mert a két természet egyesülése Krisztusban szétválaszthatat
lan. Amikor tehát az evangélium lapjait olvassuk vagy az Egy
házat követjük liturgiájában. amikor hitünk által egyesülünk
Jézus szent emberségével, különösen pedig, amikor magunkhoz
vesszük szent testét az Oltáriszentségben: rnindannyiszor
Krisztus szent embersége, amely elválaszthatatlan az Ígétől,

szolgál kegyelmének eszközéül a mi lelkünkben is.
«Világos előttem - írja Szent Terézia -, hogyha az

Úristennek kedvében akarunk járni s azt óhajtjuk, hogy nagy
kegyelmekben részesítsen bennünket, úgy illik és úgy akarja ő,

hogy minden ennek a szentséges emberi természetnek közvetí
tésével történjék, amelyben O Szent Felségének saját szavai
szerint gyönyörűsége telik. Számtalan esetben tapasztaltam
ezt s az Úr maga is megmondta nekem. Világosan megértettem,
hogy ezen a kapun kell belépnünk, ha azt akarjuk, hogy Ű Szent
Felsége. az ég uralkodója nagy titkokat közöljön velünk ...
Ez az út teljesen megbízhatő,»!

l S:tent Terézia Önéletraiza. ld. mű, ll. köt. 221-222. I.
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tos ha j61 meggondoljuk. magunk is belátjuk. hogy az egész
természetfeletti élet bölcs elrendezése erre az igazságra épül.
Az Egyház. a szentségek, a szentmise, a szentbeszéd: mind
megannyi érzékelhető eszköze Istennek, mellyel önmagához
vezet bennünket. Ez mintegy továbbfolytatása a megtestesülés
misztériumának."

Láthatjuk tehát, mennyire fontos és hasznos egyesül
nünk jézus szent emberségével: benne Szent Pál szavai szerint
az istenség egész teljessége lakozik és ennek az emberségnek
közvetítésével az Igétől kapunk minden kegyelmet: «Az Ige
testté lőn ... és mi láttuk őt ..., ki telve volt malaszttal ...
tos mi mindnyájan az ő teljességéből vettünk» (Jn. I, 14.és köv.).
jézus embersége az Istentől rendelt kegyelem-közvetítő eszköz
lelkünk számára.

Ez az egyetlen méd arra is, hogy a lelkek eljussanak az
Istenséghez. - Ez nem kevésbbé fontos igazság és ezt sem
szabad elfelejtenünk. Nem szabad megállnunk jézus szent
emberségénél, mint végső célnál. Lehet, hogy erre azt mondja
valaki: «Ami engem illet, az én áhítatom abban áll, hogy egészen
átadom, rendelkezésére bocsátom magamat jézusnak». Helyes,
sőt kitűnő gyakorlat. Nincs is helyesebb út, mint ez a jézus
nak való önátadás. De mit jelent ez az odaadás? Azt jelenti,
hogy akaratunkat egyesítjük az övével. jézus akarata pedig az.
hogy elvezessen bennünket Atyjához. Ebben áll egész élet
műve; ennek célja pedig az Atya. «ton vagyok az út ll • - mon
dotta maga Krisztus és emberségéről mondta, Ű az egyetlen,
az igazi út. De csak út: a végső cél, ahová ez az út vezet. az
örök Atya: «Senki sem jut az Atyához máskép. mint énáltalam»
(Jn. 14.6.). Krisztus embersége vezet el bennünket az Ígéhez,
az Ige pedig Atyjához.

Szerit Pál is ezt mondotta kora keresztényeinek: «Minden
a tiétek.... ti pedig Krisztuséi vagytok. Krisztus meg az
Istené» (I. Kor. 3. 22-23.). A nagy apostol a földi életben
az isteni élet fokozatait fejezte ki ezekkel az egyszerű szavakkal.

jézus embersége kapcsol minket az Ígéhez, a Fiúhoz. a
Fiú által pedig az Atyához emelkedünk. Igy vezet el bennün-

l L. e gondolat bővebb kifejtésér a szerző első művében: Krisztus, a
lélek élete, V. fejezet, I I. §.: Az Egyház, Krisztus misetilrus teste, 104. és köv. I.
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ket Krisztus «az Atya keblére» (Jn. I, 18.). A mi részünkről

tekintve, ez a legmélyebb magyarázata az Istenember fenséges
misztériumának.

Szent jános elbeszéli, hogy amikor isteni Megváltónknak
nyilvános élete kezdetén át kellett mennie Szamarián, elérke
zett egy Szikar nevű városhoz, jákob kútjána]; közelében.
Az evangélista nagy gonddal írja le ezt a jelenetet. Részletei
között van egy, ami kűlönösen meghatja szívünket: «jézus
elfáradván az útban, ... leüle a kútnál» (4, 6.). Milyen meg
-kapó kinyilatkoztatás ez Jézus valóságos emberségéről I

Szent Ágoston csodálatos magyarázatot írt ennek az el
beszélésnek részleteihez. a maga sajátos módján: a gondolat
és szó szembeállításával domborítva ki az isteni és emberi
tulajdonságok egységét és ellentétét Jézusban. «Elfárad Az,
aki által a fáradtak megerősödnek. Ha ő távol van, elfáradunk;
ha jelen van, megerősödünk ... Jézus értünk fáradt el az
úton. Jézus telve van erővel és gyengeséggel. Miért van tele
er6vel? Mert ő egyenlő az örök Atyával és mindent bölcseségé
vel ~s hatalmával teremtett. Miért van tele gyengeséggel?
Mert ez az Ige testté lőn és miköztünk lakozék. Krisztus ereje
teremtett téged, Krisztus gyengesége felüdített téged,.

Majd így végzi a szent: «Jézus gyenge a testben. De te ne
légy gyenge: az ő gyengeségében légy erős I» (Tractatus in
Joan. 15.)



v. Megváltó és Főpap.

Váz/at. - Szükséges elmélkednünk a megtestesült Ige művéről és kül.
detéséről, hogy jobban megértsük isteni szernélyét. A megtes
tesült Ige neve feltárja előttünk küldetését és jellemzi rnűvét.

«Jézus Krisztus» az Isten Fia; főpap, aki áldozl\tával megváltja
az emberiséget. - I. Krisztus a megtestesüléskor lett főpappá.

- II. Már akkor megkezdte áldozata bemutatását, mikor e
világra jött. - II I. Jézus áldozatának különféle megnyilvá
nulásai. - IV. Krisztus papsága és áldozata örökké tart a
mennyben, - V. A keresztáldozat megújulása a földön: az Egyház
Krisztus egyetlenegy misztériumát sem ünnepli meg szentmise
nélkül.

Krisztus jézus, a megtestesült Ige, megjelent közöttünk:
egyszerre volt Isten és ember, igaz Isten és igaz ember, töké
letes Isten és tökéletes ember. Benne elválaszthatatlanul egye
sült a két természet egy személyben, az Ige személyében.

Ezek a vonások alkotják jézus alakját. Hitünk és áhíta
tunk Istennek imádja, hangoztatva ugyanakkor embersége
megragadó valóságát is.

Ha azonban jobban meg akarjuk ismerni jézus személyér,
akkor küldetéséről és művéről is kell egy kicsit elmélkednünk.
Küldetésének és művének értékét személye adja meg: jézus
küldetése és műve tárja fel előttünk legjobban isteni személyér.

Érdekes, hogy már azok a nevek is, melyek a megtestesült
Ige személyér jelölik, feltárják előttünk kűldetését és jellemzik
művét, Ezeknek a neveknek valóban van jelentésük is, nem
úgy, mint a mieinknek. Az égből származnak és gazdag értel
mük van. Melyek tehát ezek a nevek? Az Igének sok neve van,
de az Egyház, rnely ebben a tekintetben is Szent Pál örököse,
kűlönösen kettőt tartott meg: a Jézus és a Krisztus nevet.

Mint tudjuk, a Krisztus annyit jelent, hogy szeni, meg
szentelt, fölkent. - Azelőtt, az Ószövetségben, elég gyakran
szenteltek fel királyokat, ritkábban prófétákat, főpapokat azon
ban minden egyes alkalommal. Tehát a Krisztua-név, amely
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a király, a próféta és a főpap küldetését jelentette, sok más
szernélyé is volt az Ószövetségben, mielőtt a megtestesült Ige
viselte volna. De közülük egyik sem válthatta valóra e szó
jelentésének egész teljességét, Ű a Krisztus, mert egyedül
Ű a századok Királya, az igazi Próféta és a legfőbb, egyetemes
Főpap.

Krisztus elsősorban Kirdly. - Király istensége folytán:
«Királyok Királya és uralkodók Ura» (Jel. 19, 16.). Uralkodik
minden teremtményen, mert mindenhatóságával ö hívta elő

őket a semmiségből : «Jertek, imádjuk leborulva őt, ... (Zs.
94, 6.). Ű alkotott minket és nem mi magunk» (Zs. 99, 3.).

Az marad, mint megtestesült Ige is. Atyja neki ígérte a
világ kormánypálcáját : «Sionnak, az ő szent hegyének királyává
engem tett meg, - mondja magáról a Messiás -, és én hirde
tem rendeletét. Szólt ugyanis hozzám az Úr: Fiam vagy te,
a mai napon nemzettelek én téged. Kérd tőlem és neked adom
a nemzeteket örökségedűl, s a föld határait osztályrészedül»
(Zs. 2, 6-8.). Az Ige azért testesül meg. hogy megalapítsa
«az Isten országát». Ez a kifejezés többször is előfordul Jézus
beszédeiben. Az evangéliumot olvasva észrevehetjük, hogy a
példabeszédek egész csoportja - a drágagyöngyről. az elrejtett
kincsről, a magvetőről, a mustárrnagról, a gyilkos szőlőművesek
ről, a menyegzőre hivatalosakről, a konkolyről, az urukat
visszaváró szolgákról, a talentumokról stb. szóló - mind azt
célozza, hogy bemutassa ez ország Ienségét, eredetét. kialaku
lását, elterjedését a pogányok között, miután a zsidók méltat
lanoknak bizonyultak rá és megismertesse törvényeit, kűz

delmeit, győzelmét. Krisztus akkor szervezi meg ezt az orszá.
got, amikor kiválasztja apostolait és megalapítja az Egyházat,
rnejyre r. bízza tanítását, tekintélyét, szentségeit, Teljesen
lelki ország ez, melyhez semmi köze sincs a kor vagy politika
érdekeinek, mint ahogya legtöbb durvalelkű zsidó álmodta.
Ez az ország csak a jóakaratú lelkeké: csodálatos ország, mely
égi fényben ragyog és az örök boldogság várományosa.

Szent János ennek az országnak a nagyszerűségét ünnepli,
mikor bemutatja a választottakat, akik leborulnak isteni kirá
lyuk, Krisztus Jézus előtt és hirdetik, hogy «megváltotta őket



74

Istennek önvérével, minden törzsből és nyelvből és népből

és nemzetből és királysággá tette őket» (Jel. 5, 9-10.), mely
ben az Atya dicsősége ragyog: <cKirálysággá tettél bennünket
Istenünknek» (Jel. 5, 10.).

Krisztusnak prófétának is kell lennie. - Nem akármilyen
próféta ő, hanem a Próféta, mert ő a Sző, maga az Ige, a «világ
világossága», aki egyedül tud «megvilágosítani minden embert»
itt a földön. «Sok rendben és sokféle módon szólt hajdan Isten
az atyákhoz a próféták által», ám azok csak Isten követei
voltak. De «legutóbb ezekben a napokban Fia által szólott
hozzánk» (Zsid. l, 1-2.). O nem olyan próféta, aki messziről,
az emberiségnek csak egy kis csoportjával és néha bizony
nagyon is homályos szimbolumokban közli az Isten rejtett
szándékait. O mindenkor él az Atya keblén, ismeri az összes
isteni titkokat és az egész emberi nemnek adja megdöbbentő

kinyilatkoztatását: «O jelenté ki» (Jn. 1, 18.).
Tudjuk, hogy Krisztus Urunk nyilvános élete kezdetén

magára alkalmazta lzaiás próféta jövendöléseitt «Az Or lelke
énrajtam, azért kent föl engem; elküldött engem örömhírt
vinni a szegényeknek, megyógyítani a töredelmes szívűeket,

szabadulást hirdetni a foglyoknak és látást a vakoknak, szaba
don bocsátani a megtörteket, hirdetni az Or kedves esztende
jét» (Lk. 4, 18-19.; v. ö. Iz. 61, 1.).

O tehát az igazi küldött, Isten követe, aki saját isteni
tekintélyével véghezvitt csodákkal bizonyítja isteni küldetését,
szavának és személyének istenségát. Ezért kiáltott fel a tömeg
is a csodálatos kenyérszaporítás után: «Ez bizonnyal az a pró
féta, ki e világra jövendő» (Jn. 6, 14.).

A megtestesült Ige különösen főpapi és közbenjáró méltő

ságával érdemli ki a Krisztus nevet. O az igazi főpap és az
egyetemes közbenjáró.

Itt azonban egybe kell kapcsolnunk a Krisztus nevet a
Jézus névvel. A Jézus név Szabadítót jelent: «t.s (Mária) fiat
fog szülni, kit Jézusnak fog nevezni, mert ő szabadítja meg
népét bűneitől» (Mt. l, 21.). Ez legfőbb küldetése: «Az Emberfia
üdvözíteni jött azt, ami elveszett vala» (Mt. 18, II.; v. ö. Lk. 19,
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10.). Valóban, Jézus isteni nevét legteljesebben áldozatával
érdemelte ki, amikor betöltötte főpapi tisztét: «Az Emberfia
azért jött, hogy ... váltságul adja életét sokakért» (Mt. 20, 28.;
Mk. 10,45.). Tehát a két név kiegészíti egymást és ettől kezdve
elválaszthatatlan. A «Krisztus Jézus» az Isten Fia, a Főpap.

aki áldozatával megváltja az egész emberiséget.
Ezért csak akkor értjük meg teljesen, már amennyire

emberileg lehetséges,.a megtestesült Ige imádandó személyér,
ha Krisztus papságáról és áldozatáról is elmélkedünk.

~s valóban, látni fogjuk majd, hogy Jézus megtestesüle
sével lett főpappá és áldozata már abban a pillanatban meg
kezdődött, midőn e világra jött. Egész élete főpapi küldetését
sugározza és áldozatának vonásait viseli.

Igy jobban megértjük Krisztus misztériumainak fenségét
és csodálatos elrendezését. Látjuk, milyen mélységes egységbe
fonódnak. Tetőpontjuk Jézus áldozata, az ó főműve: e felé
tart földi életének minden misztériuma, ebből a forrásból
nyeri ragyogását dicsőséges életének minden állomása. Ez az
áldozat bőséges kegyelmek forrása minden lélek számára, aki
életet és örömet akar inni belőle.

I.

Szent Pál különösen a zsidókhoz írt levelében fejti ki a
maga erőteljes nyelvén Krisztusnak, a Főpapnak kimondha
tatlan fenségét ; «Erről sokat kell mondanunk, amit nehéz dolog
megmagyarázni» (5, 11.). Itt jellemzi közbenjáró küldetését:
az ó papsága és áldozata felülmúlja Áron papságát és az Ószövet
ség áldozatát. Egyetlen áldozat ez, mely a Kálvárián ment
végbe, hatása mégis kimeríthetetlen: tovább folytatódik az ég
szentélyében,

Szent Pál tárja fel előttünk azt az igazságot, hogy Krisztus
Jézus papsága megtestesülése pillanatában kezdődött,

Mi a pap? - Az Apostol szerint közbenjáró az ember
és az Isten között: a pap rnutatja be Istennek a teremtmény
hódolatát és Istent. «a szentet» adja az embernek: sacrum dans,
innen a latin sacerdos szó.

«Minden főpap emberek közül választatván, emberekért
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rendeltetik az Isten előtt való ügyeikre» (5, l.). Azelőtt a
pappészentelés rendesen meghatározott «Iölkenéssel» rnent
végbe. Ez azt jelentette, hogy az Úr lelke van a kiválasztott
fölött és különös módon képesíti főpapi küldetésére. Az emberi
papságban tehát a papi jelleg az ember személyéhez tartozik.

Krisztusban azonban ez a jelleg egészen más természetű,

minden fogalmat meghaladó, mint ahogyan egyedülálló az a
közvetítés is, amit magára vállalt. Jézus megtestesülése első

pillanatától kezdve és éppen megtestesülése által lett főpappá.

Hogy jobban behatolhassunk e mélységes misztérium
értelmébe, csak a hitre hallgassunk, mert az emberi értelem
megszégyenülten áll ilyen fenséges titok előtt. Menjünk
képzeletben Názáretbe és hallgassuk azt az égi párbeszédet,
mely az angyal és a Szent Szűz között folyt le. Az Isten követe
így fejti meg Mária előtt azt a csodát, melynek végbe kell
mennie benne: «A Szentlélek száll tereád, és a Magasságbeli
nek ereje megárnyékoz téged; azért a Szent is, mi tőled születik,
Isten fiának fog hivatni». A Szent Szűz így válaszol: «Imeaz Úr
szolgálőleánya, legyen nekem a te igéd szerint» (Lk. 1,35.,38.).

Ebben a pillanatban az Ige megtestesült. Az Ige magasz
tos egyesülésben örökre eljegyezte magát az emberséggel.
Ezzel a megtestesüléssel az Ige tagja lett az emberi nemnek,
kétségbevonhatatlanul közülünk való, hozzánk mindenben
hasonló, - a bűnt kivéve. Tehát főpap, közbenjáró is Iehe
tett, mert mint Isten és ember egybekapcsolhatta az embert
az Istennel: «Emberek közül választatott» (Zsid. 5, l.).

A Szentháromságban az Ige, a második isteni Személy
az Atya végtelen dicsősége: ((Az ő dicsőségének fénye és lénye
gének képmása» (Zsid. l, 3.). De ez az Ige megtestesülése előtt

nem mutatott be Atyjának áldozatot. Miért? Mert az áldozat
hódolatot, imádást tételez fel, tehát saját kicsinységünk elisme
rését a végtelen Létező előtt. Mivel pedig az Ige teljesen
egyenlő Atyjával, tehát vele együtt és hozzá hasonlóan Isten,
azért nem mutathatott be neki áldozatot. Krisztus papsága
csak abban a pillanatban kezdődhetett, amikor az Ige testté
lőn. Megtestesülése pillanatában egyesült benne a két ter
mészet: az isteni természet, mely által mondhatta: «Én és az
Atya egy vagyunk» Un. 10,30.), egy az istenség egységében,
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egy a tökéletességek azonosságában - és a másik, az emberi
természet, amely erre a nyilatkozatra késztette: «Az Atya
nagyobb nálamnál» (Jn. 14, 28.). Jézus tehát csak annyiban
főpap, amennyiben Istenember.

Komoly tudósok a latin pontifex, «főpap» szót a pontem
[acere, «hidat verni» kifejezésből származtatják. Bármi legyen
is az értéke ennek a szómagyarázatnak, magát a gondolatot
jogosan alkalmazhatjuk Krisztusra. Abban a beszélgetésben,
melyben az Atya leereszkedett Sziénai Szent Katalinhoz,
kifejtette neki, hogyan vert hidat Krisztus a két természet
egyesítésével azon mélység fölött, mely minket elválasztott az
égtől: «Akarom, hogy szemléld azt a hidat, mely az égből a
földre ér. Az Istenség fensége ugyanis egyesült a földön a ti
emberségtekkel. Ez szükséges volt, mert csak így lehetett
kijavítani a tönkretett utat és csak így volt lehetséges, hogy a
világ keserűségéből eljuthassatok az (örök) életre,»!

Sőt éppen a megtestesülés misztériuma volt az, ami «föl
szentelte», «fölkente» Jézus emberséget (Szent Ágoston: De
Trinitate, XV. 27.). Nem valami külső kenettel, mint ez a
többi egyszerű teremtményn l szokott történni, hanem lelki
kenettel. A Szentlélek működése által, amit a liturgia is spirita
lis unctiónak, lelki kenetnek nevez,2 az istenség kiáradt Jézus
emberi természetére.mint «az öröm olaja» : «Felkent téged az
Isten az öröm olajával társaid felett» (Zs. 44, 8.). Ez a kenet
annyira átható volt, az emberséget annyira «Istennek szen
telte», hogy ennél szorosabb összetartozás el sem képzelhető.

Általa ez az emberi természet az Istennek, az Isten Fiának
saját embersége lett.

E megtestesülés pillanatában, mely felszentelte az Új
szövetség első papját, ezért visszhangzott az égben ez a kiáltás:
«Pap vagy te mindörökké». (Zs. 109,4.) Szerit Pál is, akinek
a tekintete annyi rnisztériumon hatolt keresztül, ugyanezt írja:
«Nem veszi senki magának ezt a tisztességet, hanem akit
Isten hív, mint Áront. Igy Krisztus sem önmagát dicsőítette

meg, hogy főpappá legyen, hanem az, aki rnondotta neki:

1 Párbeszéd. II. r. VI. fej. - Ez a gondolat gyakori Szent Katalinnál.
Idézett művében és leveleiben többször is előfordul.

• A Veni Creator.himnuszban.
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Fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Amint más helyen is
mondja: T e pap vagy rnindörökké ...» (Zsid. 5, 4-6.)

Igy tehát az Apostol tanúsága szerint Krisztus magától
az örök Atyától kapta főpapi hivatását, attól az Atyától, aki
így szólt hozzá: «Fiam vagy te, a mai napon nemzettelek én
téged». (Zs. 2, 7.) Krisztus papsága szükségképpi, közvetlen
következménye megtestesülésének.

Imádjuk ezt a szent, szeplőtlen főpapot, aki maga az Isten
Fia! Boruljunk le e közvetítő előtt, aki mint Isten is, meg
ember is, egyedül tudta betölteni küldetését a mi üdvösségünkre
és aki embersége áldozatával egyedül tudta visszaadni nekünk
az Isten ajándékait. De bízzunk is erősen isteni erejében, mert
csak ez volt elég hatalmas arra, hogy kiengeszteljen bennünket
az Atyával.

Az Isten mondotta Szent Katalinnak: «A földről kiindulva
lehetetlen volt olyan nagy hidat verni, hogy elérje az örök
életet, mert az emberi természet a földön egymaga nem tudott
elégtételt adni a bűnért és nem tudta letörölni Ádám bűnének
szennyét, mely megrontotta és beszennyezte az egész emberi
nemet. Szükséges volt tehát, hogy ezt az emberi természetet
összekössük az én természetem, az örök istenség fenségével,
hogy így tegyen eleget az egész emberi nemért. Az emberi
természetnek kellett viselnie a büntetést és ezzel az emberi
természettel egyesülve az isteni természetnek kellett magára
vállalnia az áldozatot. Ezt meg is hozta bennem Fiam, hogy
lerontsa a halált és nektek visszaadja az életet. Igy tehát a
Fenség lealacsonyította magát a ti emberségtek földjére. Ezzel
a természettel egyesülve megépítette a hidat és helyreállította
az utat. De az élet elnyeréséhez nem elég, hogy Fiam ez a híd,
ha ti nem jártok ezen az hldon», (Id. mű.)

II.

Ennek az egyetlen igazi főpapnak áldozata együtt jár pap
ságával. Jézus ezt is megtestesülése pillanatában kezdte meg.

Tudjuk, hogy noha Krisztusnak ér poly teremtett lelke
van, mint nekünk, ez a lélek nem volt úgy alávetve a testi
szervezet kiíejlődésének, mint a miénk, hogy gyakorolhassa
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képességeit, az értelmet és az akaratot. Léte első pillanatát61
kezdve megvolt benne saját életének egész tökéletessége, mint
ahogy illett olyan lélekhez, mely az istenséggel egyesült.

Szent Pál tárja fel előttünk jézus lelkének első érzelmeit
megtestesülése pillanatában.

Lelke egy szempillantással áttekinti az előtte lefolyt szá
zadokat. Látja, micsoda mélységben vergődik az egész em
beriség és hiába akar kiszabadulni belőle. Látja az Úszövetség
sokféle és mégis annyira hiábavaló áldozatát: mert a teremt
mény, ha mégoly tökéletes is, nem teheti jóvá méltón azt a
sérelmet, melyet a bűn ejtett a Teremtőn. Szeme előtt lebeg
az a végtelen nagy áldozat, melyet Isten követel tőle váltság
díjul a világ üdvösségéért.

Milyen ünnepies pillanat ez jézus lelkében I Micsoda
fenséges perc az egész emberiség számára I

És mit tesz jézus lelke? Végtelen szeretetének elhatáro
zásával önként rászánja magát, hogy véghezvigye azt az isteni
és emberi művet, amely egyedül képes visszaadni az Atya
dicsőségét, megmentve az emberiséget. - «Ezért a világba
bejövén. így sz61: Áldozatot és ajándékot nem akartál (nem
volt eléggé méltó hozzád), de testet alkottál nekem. (És miért
adtad e testet t Mert azt kívántad, hogy áldozatul hozzam
neked.) Akkor mondám: Ime, eljövök I A könnyvtekercsben
rólam van írva: hogy megcselekedjem. 6 Isten, a te akarato
dat.» (Zsid. 10, 5-7.; v. ö. Zs. 39, 7-9.)

Krisztus ekkor a tökéletes engedelmesség odaadásával
magára vállalta mindazt a sok szenvedést, ami a jászol meg
aláz6dásával vette kezdetét és csak a kereszt gyalázatával ért
véget. Krisztus azóta mutatja be áldozatát, hogy erre a földre
lépett: élete első cselekedete már papi ténykedés.

Felmérheti-e teremtmény azt a végtelen szeretetet, mely
eltölti Jézus ezen első papi ténykedését s Ki ismerhetné meg
erejét, ki írhatná le ragyogását? Egyedül az imádás némasága
tudja némileg dicsérni.

És Krisztus soha vissza nem vonta ezt az elhatározását,
soha vissza nem vette ezt az ajándékát. Sőt egész élete csak a
kereszt áldozatát készítette elő. Ha ennek az igazságnak fényé-
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nél olvassuk az evangéliumot, lehetetlen észre nem vennünk,
rnennyi áldozat van Jézus minden misztériurnában, élete min
den főbb eseményében. f:s ez mind-mind a Kálvária hegyére
vezet. Ennyire személyének lényegéhez tartozik főpapi, közben
járő, megváltó kűldetése. Soha nem ismerjük meg Jézus sze
mélyének igazi vonásait, ha nem tartjuk állandóan szem előtt

önmaga odaadásával, feláldozásával véghezvitt megváltó kül
detését. Mikor Szent Pál arról beszél, hogy ő «Krisztu» tanú
bizonyságát» hirdeti, ezért teszi rögtön hozzá: «Mégpedig a
megfeszített Krisztusét»: «Nem szándékeztam más valamit
tudni köztetek. mint Jézus Krisztust, és pedig a megjeszltettet».
(I. Kor. 2, l-2.)

Krisztus a legnagyobb szegénységben és nélkülözésben
születik. Idegen földre kell menekülnie, hogy kikerülje a zsar
nok dühét. Megismeri a kemény szolgai munkát a názáreti
műhelyben. Nyilvános életében nincs, hová lehajtsa fejét.
Álland6 céltáblája halálos ellenségei, a farizeusok zaklatásai
nak. f:hezik, szomjazik, fáradozik. Sőt ég a vágytól, hogy be
tetőzze áldozatát: «Keresztséggel kell megkereszteltetnem, és
mily nehezen várom, míg be nem teljesedik l» (Lk. 12, 50.)

Krisztust mintegy szent lelkesedés tölti el áldozata iránt,
ha szabad így sz6lnunk. Olvassuk el az evangéliumban, hogyan
fejti ki fokozatosan isteni Megváltenk apostolai előtt szenve
dése misztériumát, hogy kímélje gyengeségüket. Egyszer azt
mondja nekik, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szen
vednie ellenségeitől "'s meg kell halnia. Péter erre félrevonja
az Urat és kezdi lebeszélni szándékáról : «Isten mentsen téged,
Uraml nem fog ez történni veled». Jézus azonban megdorgálja
őt: ccTávozzál előlem, kísértő l megbotránkoztatsz engem, rnert
nem az Isten dolgával gondolsz, hanem az emberekével». (Mt.
16,21-23.; Mk. 8, 31-33.) A Tábor hegyen is miről beszél
get az Úr M6zessel és Illéssel, színeváltozása ragyogásában?
Közelgő szenvedéséről.

Krisztus vágyva-vágyott megdicsőíteni Atyját áldozatával:
«Egy i betű vagy egy vesszőcske sem szűnik meg a törvényből.

míg csak mind be nem teljesedik». (Mt. 5, 18.) Az utolsó i
betűig teljesíteni akarja, vagyis legkisebb részletében is. Mikor
haláltusájában megrohanja lelkét a félelem és szomorúság ,
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mélyen átérzi: «Atyám l ha lehetséges, múljék el t8lem e pohár».
De 15 csak Atyja akaratát akarja teljesíteni: «Mindazonáltal ne
úgy legyen, amint én akarom. hanem amint te». (Mt. 26, 39.;
v. ö. Mk. 14, 36.; Lk. 22, 42.) Végül a Kálvárián befejezte
áldozatát. Mielőtt kilehelte volna lelkét, megval6sította az egész
programmot, amit Atyja tűzött eléje: ((Beteljesedett\» (Jn.
19, 30.) Az isteni Áldozat ezen utolsó kiáltása megfelel annak
a másiknak, melyet megtestesülésekor hallatott a Szent Szűz

méhében : «Ime, eljövök l»

III.

Noha Krisztus áldozata magában veve egesz, teljes, foly.
tonos áldozat volt, mégis különféle cselekedetekben nyilvánult.

Elsősorban az imádásban.
A Szentháromságban a Fiú egészen az Atyáé, rnindenben

vele kapcsolatos. Mióta azonban az Ige megtestesült, a vele
egyesült emberséget is magával ragadja az a megnevezhetetlen
áramlat, mely a Fiút az Atyához vonzza. Mivel pedig ez az
embersége teremtett, tehát alacsonyabb rangú az istenségnél.
ez a vonz6dás az imádásban nyilvánul meg. És ez az imádás
erős, tökéletes: attól a pillanattól kezdve, hogy Jézus embersége
egyesült az Igével, ez az emberi természet rnélységes hódolatba,
imádásba merült az örök Ige isteni fölsege előtt, melynek vég.
telen tökéletességeit boldogító látással szemlélte,

Krisztus áldozata hálaadásban is megnyilvánult.
Bizonyos az, hogy minden kegyelemből, minden szeretet

kiáradásból, amit csak Isten adhat, a legnagyobbat, legkiválób.
bat kapta meg Jézus embersége. Maga Isten választotta ki es
készítette elő «társai felett», hogy Fia embersége legyen és meg
foghatatlan egységben egyesítse az Igével. Egyedülálló kegye.
lern ez, meghalad minden képzeletet, amit csak álmodhatik az
emberi lélek mindarról, amiben egyáltalán részesítheti az
Istenség a teremtményt.

Ezért Jézus lelke ezen egyesülés révén eltelt az istenség
édességével es hálaadásban csordult ki. Ha néha még mi is úgy
vagyunk, hogy nem tudjuk kifejezni túláradó hálánkat mennyei

Marmíon: Krisztus misztériurnal, 6
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Atyánk iránt, milyennek kellett akkor lennie annak a hálának,
mely Jézus lelkét töltötte el, azért a kimondhatatlan kegye
lemért, melyben részesült, azokért az összehasonlíthatatlan
kiváltságokért, melyek az Igével való egyesülésből következtek
és nem csupán szernélyét illették, hanem mint a misztikus test
fejét is I

Az engesztelés is megtalálható ebben az áldozatban.
Bűnös, elesett nemzedék volt az, melytől az Ige kölcsön

vette az emberséget, hogyegyesüljön vele. A bűn testét jegyezte
el magával az Ige: «Isten elküldé Fiát a bűn testéhez hasonló
testben». (Róm. 8, 3.)

Bizonyos az, hogy személyér a bűn sohasem érintette:
«Mindenben hasonlóképpen kísértést szenvedett, a bűnt

kivéve». (Zsid. 4, 15.; v. ö. 2, 17.)Ű a Krisztus, az igazi Főpap.
Olyan főpap, akiről Szent Pál mondja, hogy «szent, ártatlan,
szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített és fölségesebb az egek
nél». (Zsid. 7, 26.) De «az Úr őreá helyezte mindnyájunk go
noszságát». (Iz 53, 6.) Jézus az Apostol erőteljes kifejezése
szerint «bűnné lett érettünk». (II. Kor. 5, 21.) Ezért áldozza
fel magát Atyjának megtestesülése pillanatában, ezért vállalja
a jászol szegénységet, nyilvános élete fáradalmait és küzdel
meit, haláltusája borzalmait, szenvedése megaláztatásait és
véres halála kínjait: «Midőn az Isten alakjában volt, nem tar
totta az Istennel való egyenlőséget oly dolognak, melyhez erő

szakosan ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, felvette
a szolga alakját ... Megalázta magát, engedelmes lett a halálig
és pedig a halálig a keresztfán». (Fil. 2, 7-8.)

Halála a KálváriLn végtelen értékű engesztelő áldozat
volt, mivel Krisztus Isten volt, de meg azért is, mert leeresz
kedése a megalázódás végső határáig ért. Mikor Krisztus meg
halt a kereszten, vállalta, hogy átkozott, az emberi nem söpre
déke legyen értünk: «Embereknek csúfja, népnek útálata».
(Zs 21, 7.) És ezt a hallatlan megalázódást, rnelybe Jézusnak le
kellett süllyednie, hogy kiengesztelje a bűnt, lelke akarta attól
a pillanattól kezdve, hogy e világra jött. Akarta egyúttal mind
azt a megaláztatást, gyalázatot és szenvedést is, ami vele
együttjárt.
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Végül Jézus áldozatában megtaláljuk a kérést, k.önyörgést is.
Az evangélium semmit sem árul el abból az imádságböl,

mellyel Jézus értünk könyörgött megtestesülésekor. sem nyil
vános élete imádságait nem ismerjük, noha tudjuk, hogy néha
«az egész éjtszakát Isten imádásában tölté vala». (Lk. 6, 12.)
De Szent János megőrizte számunkra annak az imádságnak
a szövegét, mellyel Jézus tanítványaiért és értünk könyörgött
az utolsó vacsorán, abban az órában, amikor megkezdte szen
vedését és befejezte áldozatát. Ez Jézus főpapi imádsága. Nin
csenek ennél szebb lapjai az evangéliumnak. És kételkedhetünk-e
abban, hogy ez az imádság csak összefoglalása, végső kihang
zása volt mindazoknak· a könyörgéseknek. melyeket Krisztus
egész életében Atyjához intézett?

«Atyám I eljött az óra, dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is
megdicsőítsen téged, aminthogy hatalommal ruháztad fel őt

minden test fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, egykor
örök életet adjon ... Megismertettem nevedet az emberekkel,
kiket e világból nekem adtál . .. Most már megtudták. hogy
minden, amit nekem adtál, tetőled vagyon... Én őérettük

könyörgök, .. , mert ők tieid .. , Szent Atyám! tartsd meg
őket a te nevedben, hogy egyek legyenek, mint mi . . . Most,
mikor hozzád megyek, ezeket beszélem a világon, hogy az én
örömem bennük legyen teljes ... Nem kérem, hogy vedd el
őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól ... Én
őértük szentelem magamat, hogy ők is meg legyenek szen
telve az igazságban.

De nem csupán őérettük könyörgök, hanem azokért is,
kik az ő szavaik által hinni fognak énbennem, hogy mindnyájen
egyek legyenek bennünk,... amint rni egyek vagyunk, én
őbennük, te meg énbennem, hogy tökéletesen eggyé legye
nek. .. Atyám! akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én
vagyok, ők is velem legyenek, hogy lássák az én dicsőségemet,

melyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ alkotása
előtt.» (Jn. 17.)

Micsoda imádság! És milyen szívből fakad! Jézusnak, az
egész emberiség főpapjának. a mi főpapunknak a szívéből, ab
ban az órában, amikor készül bemutatni áldozatát! Ö miért
kételkedünk oly gyakran Jézus hatalmában? Miért vesztjük

6'"
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bátorságunkat, amikor jézus, aki épp annyira igaz Isten, mint
amilyen igaz ember, így imádkozik Atyjához, ugyanakkor, amikor
végtelen dicsőséggel dicsőíti meg őt, feláldozva magát bűneinkért ~

Ú Krisztus jézus, rnondd el értünk is ezt az imádságot:
«Atyáml óvd meg őket a gonosztó], kiket nekem adtál, ...
hogy az én örömem bennük teljes legyen,... hogy meg
lássák az én dicsőségemet, ... hogy egyek legyenek bennünkl»

IV.

jézus imádsága meghallgatást nyert. Önfeláldozása, mely
utána következett, az egész emberiség számára bőséges kegyel
meket nyert: bűnbocsánatot, megigazulást, egyesülést, életet,
örömet, dicsőséget.

Miután Szent Pál kijelentette, hogy Krisztus megteste
sülése óta az emberiség főpapja, rögtön hozzáteszi: «Testének
napjaiban imáit és könyörgéseit nagy kiáltással és könnyhulla
tással bemutatván Annak, aki őt megszabadíthatta a haláltól.
meghallgattatott az ő hódolatáért, és noha Isten Fia volt, enge
delmességet tanult azokból, amiket szenvedett; és a befejezés
hez jutván, örök üdvösség oka lett mindazoknak, kik neki en
gedelmeskednek». (Zsid. 5, 7-9.)

Szent Pál tehát megszentelődésünket jézus áldozatából
származtatja, melyet abban a pillanatban ajánlott fel, mikor e
világra jött. Ez a felajánlás ugyanis csirájában magában foglalta
a végső kiteljesedést: a Kálvária véres áldozatát is. «Ezzel az
akarattal szenteltettünk meg jézus Krisztus testének egyszer
való feláldozása által.» (Zsid. 10. 10.)

Láthatjuk tehát, hogy minden kegyelem, bármilyen legyen
is az, a keresztből árad felénk. Egyetlenegy sincs közöttük.
amit jézus meg ne vásárolt volna tulajdon vérével és szerete
tével. Krisztust áldozata teszi egyedüli Közbenjérónkká, aki
mindig meghallgatást nyer. Ezért kiált fel az Apostol a mély
séges meggyőződés hangján: «Isten, aki tulajdon Fiát sem
kímélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért : mikép ne
ajándékozna vele együtt mindent nekünks» (R6m. 8, 32.)
«Mindenben gazdagok lettetek őbenne, ... úgyhogy semmiféle
kegyelemnek sem vagytok hliáool» (I. Kor. J, 7.)
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Ó milyen feltétlen és rendíthetetlen bizalmat kelt ben
nünk ez a kinyilatkoztatás I Krisztus jézusban mindent meg
találhatunk. benne mindenünk meg van, és ha akarjuk, benne
semmink se hiányzik: ő a mi üdvösségünk, minden tökéletes
ségünk és megszentelődésünk forrása.

Mert oly nagy a mi főpapunk, oly egyetemes az ő pap
sága, hogy Krisztus most is betölti közvetítő szerepét, rnost
is folytatja áldozatát a mi megszentelődésünkért. Hogyan lehet
séges ez?

Elsősorban az égben.
Kimondhatatlanul mélységes misztérium ez. Krisztus jé

zus örök papságának rejtett mélységeibe Szent Pál és Szent
jános enged bepillantást: az előbbi a zsidókhoz írt levelében.
az utóbbi a Jelenések könyvében (v. ö. 5, 6.).

Az Apostol fenséges kifejezésekkel magasztalja Jézus örök
papságát. «Krisztus az Isten trónjának jobbján ül. (Zsid. 12, 2.)
Olyan nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken (4, 14.),
ahová mint elüljárónk miérettünk lépett be Jézus, ki Melki
zedek rendje szerint főpap lett mindörökké (6, 20.). Mivel
örökre megmarad, örök papsága van ... Mindenkor él, hogy
értünk közbenjárjon ... Fölségesebb az egeknél,» (7, 24-26.)
Tehát olyan főpapunk van, aki az isteni Fölség trónjának jobb
ján ül, mint egyetlen szolgája az igazi szentélynek, melyet nem
emberi kéz alkotott, (hogy most az Isten szine előtt megjelen
jék értünk». (9, 24.)

Ezek az erőteljes kifejezések mind azt mutatják, hogy
Krisztus az égben örökre a mi főpapunk marad és ott tovább
folytatja áldozatát értünk.

Szent Pál kétségtelenül nem téveszti szem elől, hogy csak
egy áldozat van, a keresztáldozat: «Egy áldozattal mindörökre
tökéletesekké tette azokat, kik meg akarnak szentelődni». (Zsid.
l O, 14.) Nincs is más áldozat. Ez az áldozat egyedüli és végleges.

De - mondja tovább, - miként az Ószövetségben a fő

pap, miután a templom első sátorában bemutatta az áldozatot,
évenként egyszer az áldozat vérével bement a második sátorba
is, a Szentek Szentjébe és itt, az Úr színe előtt fejezte be főpapi
áldozatát, - ugyanúgy Krisztus is, miután bemutatta áldoza
tát itt a földön, «nem kézzel épített, azaz nem ebből a világból
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val6 sátoron át, nem is a bakok vagy borjak vére által, hanem
a saját vére által ment be egyszersmindenkorra a szentélybe»,
(Zsid. 9, 11-12.) Ezáltal a mennyei dicsőségben végzi be
isteni közbenjáró szerepét : «Egyszer jelent meg áldozatával az
idők teljességében». (Zsid. 9, 26.)

Mit tesz Krisztus ebben a szentélyben f Mi ott a fel
adataf

Több érdemet már nem szerézhet. Az érdemszerzés ideje
lejárt számára abban a pillanatban, amikor utolsó sőhajtésáva]

kiadta lelkét a kereszten. De a századok folyamán szüntelenül
alkalmazhatja reánk érdemeit.

t.s Krisztus Urunk ezt teszi. Állandóan Atyja színe előtt
"an, hogy közbenjárjon értünk: «Hogy most az Isten színe előtt

megjelenjék értünk» (Zsid. 9, 24.). Ezért «rnindenkor él», mert
«a halál többé nem uralkodik rajta» (Róm. 6, 9.). Szüntelenül
felajánlja áldozatát Atyjának, melyet ugyan bemutatott már, de
amely tovább folytatódik személyében. Bemutatja Atyjának
öt sebhelyét. melyeket meg akart tartani, azokat a sebhelyeket.
melyek ünnepies bizonyságai és teljes értékű zálogai kereszt
áldozatának. Az Egyház nevében, melynek ő a feje, egyesíti
áldozatával a mi imádásunkat, h6dolatunkat, imádságainkat,
könyörgéseinket és hálaadásunkat. Velünk érző főpapunk

szüntelenül gondol ránk és állandóan reánk alkalmazza érde
meit, elégtételét, áldozatát, a mi megszentelődésünkre.

Van tehát az égben is és lesz az idők végezetéig áldozat,
rnelyet Krisztus Jézus mutat be értünk fenséges, magasztos
rnódon, keresztáldozata örökös folytonosságában : «Egyszer
jelent meg áldozatával az idők végezetéig».

Miután Szent Pál megláttatta velünk e misztérium Iensé
gét és erejét, ezt a sürgető buzdítást intézi hozzánk: «Mivel
tehát olyan nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus,
az Isten Fia, tartsunk ki a hitvallás mellett». (Zsid. 4, 14.)
Milyen hitet követel itt az Apostol f - Hitet Jézus Krisztusban,
a legfőbb Közbenjáréban. hitet áldozatának és érdemeinek
végtelen értékében, hitet isteni hitelének korlátlan nagyságá
ban. «Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy
irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben

való segítségre,» (Zsid. 4, 16.)
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~ valóban, milyen kegyelmet tudna megtagadni tőlünk

ez a Főpap, aki szánja a mi gyengeségünket. gyarlóságunkat,
szenvedéseinket, mivel valamennyit megpróbálta maga is,
hogy hasonló legyen hozzánk? Az a Főpap. aki Isten Fia és
mint egyenrangú fél beszélhet Atyjával: «Akarom. Atyám III
On 17,24.) Az a Főpap, aki oly szorosan akar egyesülni velünk,
mint a testben a fej a tagokkal. A bűnbocsánat, a tökéletesség.
az életszentség melyik kegyelmét ne remélhetné az a lélek. aki
őszintén akar egyesülni vele a hitben. reményben és a szerétet
ben? Nem ő-e «ajövendő javak főpapjall? (Zsid. 9, 11.) Nincs-e
hatalma, melynél fogva «rnindent megtehet bőven azon túl is,
mint mi kérjük vagy megértjükll? (Ef. 3, 20.)

Ezért az Egyház is, melynél jobban senki sem ismeri isteni
Vőlegényét. egyetlenegy könyörgést sem küld a mennyei
Atyához, egyetlenegy kegyelmet sem kér tőle a nélkül, hogy meg
ne jelölné kérését a kereszt jelével és ne hlvatkoznék jézus
Krisztusra, a mi Megváltónkra és Főpapunkra: «A mi Urunk
jézus Krisztus által ...ll Ezek a szavak az Egyházban minden
nap, minden órában elhangzanak. Krisztus egyetemes közben
járásának szüntelen hirdetése ez. De egyúttal a leghatározot
tabb, legünnepiesebb megvallása istenségének is, mert az
Egyház mindjárt hozzáteszi ezekhez aszavakhoz : «Ki veled
él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, Isten. mindörökkön
örökké».

V.
Miután Szent Pál gondolatai nyomán kifejtettük Krisztus

főpapi művét az égben, ezzel még korántsem merítettük ki
jézus papságának csodáit.

Az égnek megvan tehát a maga örök, fenséges, folytonos
és dicsőséges áldozata. De a megtestesült Ige nem akarta
elhagyni a földet a nélkül, hogy annak is ne hagyott volna
áldozatot. Ez a szentmise, amely emlékezetünkbe idézi és
egyúttal misztikus módon megújítja a Golgota áldozatát.
A keresztáldozat, mint mondottuk, egyetlen áldozat. Minden
korra elegendő. De Krisztus Urunk meg akarta újitani, hogy :'1

lelkekre alkalmazza gyümölcseit. Ezt az igazságot bővebben is
kifejtjük majd, ha az Oltáriszentség misztériumáról elmélke-
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dünk. Itt csak azt akarjuk megemlíteni, hogyan folytatja
állandóan a mi főpapunk áldozatát itt a földön.

Krisztus kiválasztott néhány embert, akiket valóban része
sít papságában. Ezek a papok, akiket a püspök felszentel a
papszentelés napján. Kezét kiterjeszti a .felszentelendő feje
fölé, hogy lehívja rá a Szentlelket és kérje: szálljon le a szen
telendő lelkébe. Ebben a pillanatban a papnak is elmondhat
nánk az angyal Máriához intézett szavait: (CA Szeritlélek száll
tereád». (Lk 1, 35.) A Szeritlélek mintegy elárasztja őt és
annyira hasonlóvá teszi Krisztushoz, annyira egyesíti vele, hogy
ezentúl Krisztushoz hasonlóan ő is pap mindörökké. Ezért
nevezte a keresztény hagyomány alter Christusnak a papot:
mint Krisztus, ugyanúgy ő is arra van kiszemelve, hogy köz
vetítő legyen az ég és föld között, Ez természetfeletti valóság.
Ezért, mikor a pap bemutatja a szentmiseáldozatot, amely meg
újítja a Kálvária áldozatát, ő is azonosítja magát Krisztussal.
Nem azt mondja: «Ez Krisztus teste, ez Krisztus vére». Ha ezt
mondaná, nem is jönne létre áldozat. Hanem így szól :(CEz az
én testem, ez az én vérem».

Attól a pillanattól kezdve a Szentlélek által Istennek szen
telt pap Krisztushoz hasonlóan főpap és közbenjáró lesz Isten
és az emberek között, Vagy helyesebben: Krisztus, az egyetlen
Közbenjáró műve folytatódik itt a földön a századokon át a
papok szolgálatában. A hívek nevében a pap ajánlja fel Isten
nek az oltáron az eucharisztikus áldozatot. Az oltárról ő hozza a
népnek a szent áldozatot, az Élet Kenyerét és vele együtt min
den ajándékot és minden kegyelmet.

A földön az oltár Jézus vallásának középpontja. mint
ahogy a Kálvária földi életének tetőpontja. Mint mondottuk,
Jézus földi életének minden misztériuma a keresztáldozat felé
tart. Dicsőséges életének minden állomása ettől nyeri fényét.

Ezért az Egyház Jézus egyetlenegy misztériumára sem
emlékezik, egyiket sem ünnepli a nélkül, hogy be ne mutatná
a szentmiseáldozatot, Az Egyház szervezte egész nyilvános
istentisztelet súlypontja az oltár körül van. Az összes olvas
mányokat, imádságokat, minden dícséretét és hódolatát, egy
szóval az egész isteni szolgálatot, melyben az Egyház gyer
mekei szeme elé állítja égi Vőlegénye misztériumait és magasz-
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talja őket, azért rendelte így, hogy közéjük foglalja az eucha
risztikus áldozatot.

Tehát Jézus bármelyik misztériumát ünnepeljük is, bár
melyikről elmélkedünk is az Egyházzal, nem részesülhetünk
bennük tökéletesebben, nem vehetjük gyümölcseiket bősége

sebben, mintha hittel és szeretettel résztveszünk a szentmise
áldozaton és a szentáldozásban egyesülünk az isteni áldozattal,
aki feláldozza magát értünk az oltáron.

D'Oignies Mária életében olvassuk, hogy az Úr Jézus
a különböző ünnepek alkalmával a legméltóságosabb Oltári~

szentségben olyan alakban szokott megjelenni előtte, amely
megfelelt annak a misztériumnak, melynek cmlékét ülték.!

Nincs miért irígyelnünk ezt a kegyelmet. A szentáldozás
ban Krisztus nemcsak megjelenik lelkünknek. Ű maga jön
hozzánk, egészen egyesül velünk: az együttérző főpap ernber
ségével, aki ismeri gyengeségeinket; istensége erejével, mellyel
magához emelhet benünket az Atya jobbjára. Ű. maga jön
hozzánk, nem azért, hogy megjelenjék előttünk, hanem. hogy
Atyját kérje benünk, velünk. Hogy felajánlja neki isteni hódo
latát és egyesítse vele a mi könyörgésünket is. Főként pedig
azért, hogy lelkünk mélyén Szentlelkével megérlelje minden
egyes misztériumának gyümölcsét.

Bizonyára észrevettük már, hogya szentáldozás és az
áldozási ének után következő hálaadás (postcommunio) mise
szövege minden misztérium ünneplésekor más és más. Arra
mutat ez, hogy Krisztus a szentáldozással azokat a gondola
tokat és érzelmeket akarja felkelteni bennünk, melyeket maga
is átérzett, mikor azokat a misztériumokat élte, amelyeket ün
nepeinken megülünk. Következésképpen reánk akarja alkal
mazni az illető misztérium meghatározott gyümölcseit és sajá
tos kegyelmeit. Ezt kéri az Egyház például Rózsafüzér Király~

néjának ünnepén is a postcommunióban. Ezen a napon ünnepli
a megtestesült Ige Anyjának egyesülését Fia összes misztériu
maival. Mit kér a szentmise könyörgésében? Emlékezteti Istent,
hogy «Egyszülötte élete, halála és feltámadása által szerezte meg

l Faber: Az Oltáriszentsél( . II. kt. 4. könyv. 6. fej.
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nekünk az örök élet jutalmát», Azután kéri, «hogy e titokról
megemlékezve, utánozzuk, amit azok magukban foglalnak és
elnyerjük, amit ígérnek».' Ugyanez a gondolat ihleti az ünnep
postcommunióját is: «Kérünk, Urunk, hogy az általunk ünne
pelt titkok hathatóságát tapasztaljuk)).ll

Igy hasonulunk hozzá lassanként jézushoz: «Ugyanazt az
érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus jézusban is meg
volt». (Fil. 2, 5.) És nem ez-e örök rendeltetésünk: «Hogy ha
sonlók legyünk Fia formájához»? (Róm. 8, 29.)

E k j ' 'l' I' reÓr k fWbb "ze ezus szeme yene < es muvene o vonasai.
Ű az örök Ige, - értünk testté lőn, - misztériumai és

áldozata révén főpapunk és közbenjárónk. Közbenjáró, aki
ismeri szükségleteinket, mert ember volt, mint mi. Minden
ható közbenjáró, mivel Isten az Atyával és Szentlélekkel együtt.
Közbenjárása nem szűnik meg soha: tovább tart az égben örök
áldozatával, a földön az eucharisztikus áldozattal.

És Krisztus ezt a művet értünk folytatja: pro nobis. Azért
vált meg minket áldozatával, hogy részesítsen dicsőségében.

Ú Uram, ki tudná feltárni bölcseséged kimondhatatlan
terveit?

Ki tudná magasztalni ajándékod fenségét? Ki tudna érte
méltő hálát zengeni?

l Concede, ... ut haec mysteria recolentes, et imitemur quod continent,
et quod promittunt, assequamur.

3 Quaesumus, Domine, ... ut rnysteriorum, quae colimus, virtus per
cipiatur,



I I. Krisztus misztériumai,

VI. A megváltás isteni előkészítése.

(Az ádventi ezentidő.)

Vázlat. - Miért akarta lsten annyi évszázadon át előkészíteni a meg
testesülést ~ - I. Az örök Bölcseség a próféták szavával készítette
elő az Ószövetség igazait az Istenember eljövetelére, emlékeze
tükbe idézve ésegyre jobban kifejtve a Megváltóra vonatkozó ősi
ígéretet. - II. Keresztelő Szent János, a megtestesült Ige elő
futárja összefoglalja és felülmúlja az összes prófétákat. - II I. Bár
mi «az idők teljességében» élünk, a Szentlélek mégis azt akarja,
hogy az Egyház minden évben emlékezetünkbe idézze a megváltás
ezen isteni előkészítését. E természetfeletti üdvösségterv hármas
alapja. - IV. Hogy Krisztus eljövetele a mi lelkünkben is meg
teremje bőséges gyümölcseit, ahhoz a következő feltételek szük
ségesek: a szív tisztasága, alázatosság. bizalom és szent vágyakozás.
Egyesüljünk Szűz Mária, Jézus Anyjának érzelmeivel.

Isten minden áldása, amit reánk pazarolt, abból a kivá
lasztottságból forrásozik, melyben öröktőlfogva részesült a
lelkünk, hogy «szentek és szeplőtelenek legyünk előtte». (Ef.
1, 4.) Isten ezzel a szerető elhatározásával eleve elrendelte, hogy
fiaivá fogad benünket. Ebből fakad minden velejáró kegyelem.

Ezt az istenfiúságot Szerit Pál szavai szerint a Krisztus
hozta kegyelemmel nyertük el: «Midőn elérkezett az idők tel
jessége, az Isten elküldé Fiát, ki asszonyból lett, ... hogy a
fogadott fiúságot visszanyerjük», (Gal. 4, 4-5.)

Istennek ez az örök terve, hogy tulajdon Fiát küldje el
erre a világra, aki majd megváltja a bűn miatt elveszett és
meggyalázott emberi nemet és visszaadja neki az istengyermek
ség összes jogait meg a mennyei boldogság örökségét, - ez
Isten bölcseségének és szerétetének legfőbb műve. Isten szán
dékai nem a mi szándékaink. Összes gondolatai rnessze felül
múlják a mi gondolatainkat, mint az ég a földet. De különösen
a megtestesülés _és megváltás művében ragyog legszebben
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isteni útjainak magasztossága és fensége. E műve annyira
csodálatraméltó, annyira összeforrott magának a legfölségesebb
Szentháromságnak az életével, hogy «öröktől fogva el volt
rejtve a mindeneket teremtő Istenben». (Ef. 3, 9.)

Mint tudjuk, Isten többezer éven át akarta előkészíteni

az emberiséget e misztérium kinyilatkoztatására. Miért akarta
Isten, hogy annyi évszázadig késsék Fia eljövetele? Miért volt
az a hosszú időszak? - Mi, egyszerű teremtmények, nem tud
juk felmérni azoknak a miérteknek a mélységét, amelyekért
Isten véghezviszi műveit. Ű a végtelen, független Létező.
Nincs szüksége «tenácsadóra». (V. ö. Róm. 11, 34.) Mivel
azonban ő a végtelen Bölcseség is, aki «erejével elér egyik vég
től a másikig s a mindenséget üdvösen igazgatja» (Bölcs. 8, 1.),1

alázatosan bár, de mégis kutathatjuk azokat az okokat, amelye
ket misztériumaiban megvilágított.

Szükséges volt, hogy az emberek, akik a kevélység miatt
vétkeztek - olyanokká lesztek, mint az Ísten» (Gen. 3, 5.) -,
miután annyi ideig érezték gyengeségüket és tapasztalták nagy
nyomorúságukat, kénytelenek legyenek beismerni, hogy fel
tétlenül szükségük van Megváltóra és természetük minden ideg
szálával vágyódjanak jövetele után. (V. ö. Szent Tamás:
Summa th. Ill., q. 1. a. 5.)

És valóban, az egész ószövetségi vallás összefoglalható
abban a vágyódásban, mely szüntelenül áradt a pátriárkák és a
hűséges igazak szívéből: «Harmatozzatok, egek, onnan felül
ről, és csepegjék a felhők az igazat; nyíljék meg a föld és teremje
a szabadítót». (Iz. 45, 8.) Az eljövendő Megváltó gondolata
tölti be az egész ószövetségi törvényt. Minden szimbolum,
minden szertartás és áldozat az ő előképe: «Mindezek pedig
előképben történtek velük». (I. Kor. 10. 11.) Minden sóhajtás,
minden vágy feléje tör. Az első századok egyik szerzőjének szép
kifejezése szerint az Ószövetség Krisztust hordozta méhében :
Lex Christo gravida erat." Izrael vallása a szabadító Messiás
várása volt.

1 V. ö. még a dec. 17-i O-antifónát: O Sapientia, quae ex ore Altissimi
prodiisti, adtigens a fine usque ad finem. fortiter suaviterque disponens omnia;
veni ad docendum nos viam prudentiae.

2 Függelék Szent Ágoston műveihez. Sermo 196.
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T ovábbé a megtestesülés misztériumának magasztos
sága és a Megváltó méltósága megkövetelte. hogy ez a kinyilat
koztatás csak lassanként táruljon fel az emberiség előtt. Az ember
mindjárt bukása után méltatlan volt rá és nem is tudta volna
befogadni az Istenemberről szőló teljes kinyilatkoztatást. Isten
végtelenűl bölcs és irgalmas üdvösségtervében ezért tárta fel
csak lassanként ezt a kimondhatatlan misztériumot a prő

Iéták által. Amikor már az emberiség eléggé elő volt készítve,
az annyiszor hirdetett. oly gyakran megígért. mégis annyi
ideig hiába várt Ige csak akkor jelenhetett meg itt a földön. hogy
maga oktasson minket: «Sok rendben és sokféle módon szél
ván hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, legut6bb ...
Fia által szólott hozzánk». (Zsid. J. J.)

Most a megtestesülés ezen isteni előkészítésének néhány
vonását vázoljuk. Látni fogjuk belőlük, milyen bölcsen készí
tette elő Isten az emberi nemet az üdvösség befogadására. Ez
az elmélkedés alkalmat nyujt arra. hogy forró hálával köszön
jük meg «az irgalom Atyjának» (II. Kor. J. 3.). hogy «az idők

teljességében» hívott életre bennünket. mely még most is tart.
rnelyben az embereknek adta megbecsülhetetlen ajándékát:
isteni Fiát.

I.

Tudjuk. hogy Isten mindjárt ősszüleink bűne után,
mintegy a lázadó emberi nem bölcsőjénél elkezdte a megtes
tesülés misztériumának kinyilatkoztatását. Ádám és Éva bűn
tudatuk szégyenében és kétségbeesésükben porbahullottak a
Teremtő előtt és szemüket sem merték többé felemelni az
égre. És íme. még mielőtt Isten kimondta volna rájuk az ítéle
tet: kiűzetésüket a földi paradicsomból, már hallatja a bocsá
nat és reménység első szavait.

A helyett. hogy örökre átkozottak lettek volna. száműzve

az Isten színe elől, mint a lázadó angyalok. - Megváltót vár
hatnak. Ez összetöri majd a sátán fölöttük nyert hatalmát. És
miként bukásuk az asszony bűne miatt kezdődött, ugyanúgy
egy asszony fia váltja is meg őket: «Ellenségeskedést vetek
közéd és az asszony közé. ivadékod és ivadéka közé: Az szét
tiporja fejedet». (Gen. 3, J5.)
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.Ez volt az «ősevangélium»: az üdvösség első szava. Ez a
megváltás első ígérete, az isteni irgalom hajnalhasadása a bű

nös földön. Első sugara annak a világosságnak, amely egykor
majd új életre kelti a világot, első kinyilatkoztatása az Íaten
ben öröktőlfogva elrejtett misztériumnak.

Ettől az ígérettől kezdve az emberiség minden vallásá~

nak és még később a választott nép istentiszteletének «azasszony
ezen ivadéka», esemen mulieris a középpontja. aki megszabadítja
majd az embereket.

Amilyen mértékben teltek az évek, múltak a századok,
Isten annál jobban körvonalazta ígéretét, annál gyakrabban és
ünnepiesebben megismételte. Biztosítja a pátriárkákat, Ábra
hámot, Izsákot és Jákobot, hogy az ő nemzetségükből származik
ez az áldott ivadék: «Ivadékodban nyer áldást a föld minden
nemzete». (Gen. 22, 18.; v. ö. Gal. 3, 16.) A haldokló Jákob
nak tudtuladja. hogy Juda törzséből sarjad «az Elküldendő, az,
akire a népek várakoznak». (Gen. 49, 10.)

A nemzetek azonban elfeledkeznek erről az őskinyilat

koztatásról és észrevétlenül egyre mélyebbre süllyednek a téve
dés sötétségében. Isten akkor kiválaszt egy népet, hogy az
őrizze ígéreteit. Ezt a népet a századok folyamán többször is
emlékezteti ígéreteire, megűjítja előtte és egyre világosabban,
egyre bővebben kifejti őket. Ez a próféták kora.

Ha Izrael prófétáinak szent jövendöléseit vizsgáljuk, észre
vehetjük, hogy azok a vonások, amelyekkel Isten az eljövendő

Messiás személyét vázolja éj küldetését jellemzi, ellentétesek,
hogy látszólag nem is férhetnek össze ugyanabban a személy
ben. A próféták hol olyan előjogokat tulajdonítanak a Megvál
tónak, amelyek csak Istenhez illenek, hol pedig annyi megaláz
tatást, ellenkezést, gyengeséget, szenvedést jövendölnek róla,
hogy az emberek söpredéke sem érdemelne annyit.

Ezzel a kiáltó ellentéttel állandóan találkozunk.
Például a zsoltárokban: Az Úr megesküszik Dávidnak,

a szíve szerinti királynak, hogy nemzetséget mindörökre fenn
tartja. A Messiás az ő királyi házából származik. Úgy beszél
neki róla az Úr, mint «fiáról és Uráról». (Zs. 109, 1.; v.ő.Mt.
22, 41-45.) Fia lesz embersége által, melyet majd egy nem-
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zetségéből származó szűztől vesz fel; Ura istensége által. Dávid
látja őt «a szentek fényességében». aki öröktőlfogva. a hajnal
csillag előtt született, Főpap Melkizedek rendje szerint, aki
hűségben. szelídségben és igazságban uralkodik felettünk.
(Zs. 109. 3-4.; 44. 5.) Egysz6val ő az Isten Fia. Isten neki
adta örökségül a nemzeteket: «Szőlt hozzám az Úr: Fiam vagy
te. a mai napon nemzettelek én téged. Kérd tőlem. és neked
adom a nemzeteket örökségedül s a föld határait osztályré
szedül». (Zs. 2, 7-8.) Szent Pál azt írja erről a zsidókhoz írt
levelében. hogy ezek az előjogok egyedül csak Istent illetik meg:
«Kinek mondotta angyalai közül valaha: ülj az én jobbomra,
míg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem»? (Zsid. l, 13.)

De Dávid azt is látja. hogy «átfúrják kezét és lábát, szét
osztják ruháit és köntösére sorsot vetnek». (Zs. 21. 17-19.)
Látja. hogy «epét adnak neki enni és szomjúságában ecettel
itatják». (Zs. 68. 22.) Majd újra isteni tulajdonságokat sorol fel:
az Úr «nem hagyja az alvilágban lelkét s nem engedi. hogy
romlást lásson szentje, Megmutatja neki az élet útját. színe
előtt örömmel tölti el őt és jobbján mindvégig gyönyörűsége

lesz». (Zs. 15. 10-11.)
Ez az ellentét nem kevésbbé szembetűnő Izaiásnál sem,

a nagy Látnoknál. Ű már oly határozottan és bőven fejti ki ezt
a kinyilatkoztatást. hogy szinte az ötödik evangélistának nevez
hetnénk. Szinte azt hihetné az ember, hogy megtörtént ese
ményekről sz; mol be és nem elkövetkezökről jövendöl.

A mennybe ragadtatott próféta szerint elmondhatatlanul
fenséges a Messiás származása: «Ki sorolja fel az ő nemzetsé.
gét?» (53. 8.) Olyan nevekkel illeti. amilyeneket ernber soha
nem viselt: «És leszen az ő neve: Csodálatos. T anácsadó. Isten.
Hős. az örökkéval6ság Atyja, a béke Fejedelme». (9. 6.) «Ime
a szűz méhében fogan és fiút szül: neve Emmánuellesz». azaz:
Velünk az IstenI (7. 14.) lzaiás szerint úgy kel fel majd. mint
a világosság, úgy gyullad fel. mint a fáklya. (62. 1.) Mikor
elérkezik. «akkor majd megnyílik a vakok szeme. s a süketek
füle nyitva leszen; ugrándozik majd a sánta. mint a szarvas,
és megoldódik a némák nyelve». (35, 5-6.) Bemutatja. mint
«a nemzetek vezérét és parencsolóját». (55. 4.) Látja, amint
«azon a napon a bálványok teljesen összetörnek». (2. 14-18.)
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és hallja, amint lsten esküvel igéri, hogy az egész világ iSt dí
cséri és neki hódol: «Megesküdtem önmagamra, igaz szó ment
ki szájamből. s nem meg hiúsul: Előttem hajlik meg minden
térd és reám esküszik minden nyelv», (45, 23.)

f.s mégis: annak a Megváltónak, akinek dicsőségét így
magasztalja a próféta, annyit kell szenvednie, annyi megaláz
tatást vállalnia, hogy valósággal «megvetett lesz, a legutolsó az
emberek kőzött, a fájdalmak embere, a betegség ismerője;

arca mintegy elrejtett és megvetett lesz, és mi őt szinte bél
poklosnak tekintjük, az Istentől megvertnek és megalázott
nak. Viszik, mint a juhot leölésre és mint nyírója előtt a bárány,
elnémul, és meg nem nyitja száját ... A gonoszok közt adnak
neki sírt. , . Az Úr akarja őt összetörni a betegséggel». (53,
3-10.)

Csaknem mindegyik prófétánál megtaláljuk ezt az ellen
tétet azokban a vonásokban, amelyekkel leírják a Megváltó
Iölségét és megaláztatását, hatalmát és gyengeséget, szerivedé
seit és dicsőségét. Láthatjuk belőlük, rnilyen bölcs leereszke
déssel készítette elő Isten a lelkeket az Istenember fenséges
misztériumának kinyilatkoztatására, amely szerint a Messiás
a legfőbb Úr lesz, akit az összes nemzetek imádnak és aki
egyúttal áldozat lesz a világ bűneiért.

Az isteni irgalom üdvösségterve. mint tudjuk, teljesen a
hitre épül. Ez az «alapja és gyökere minden megigezulásnak»,
E hit nélkül még Krisztus személyes jelenléte sem tudná létre
hozni a lelkekben teljes hatását.

Ezt a hitet azonban a Szeritlélek belső működése közli
velünk. Ű tárja fel előttünk azoknak az isteni igazságoknak
értelmét, amelyeket a próféták közöltek velünk: ((A hit hallás
ból van», (Róm. 10, 17.)

Miután Isten ily gyakran emlékezetbe idézte ősígéretét és
lassanként feltárta a próféták szavával az eljövendő Megváltó
vonásait, azt akarta, hogy azok az érzelmek is feIébredjenek az
Ószövetség igazainak szívében, amelyekre szűkségűk van, hogy
üdvösségükre szelgáljon a Messiás eljövetele. Ezért minél
nagyobb hittel és bizalommal teltek el ezek az igazak a pró
fétáik hirdette ígéretek iránt, minél inkább égtek a vágytól,
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hogy láthassák beteljesülésüket, - annál jobban előkészültek

azoknak a bőséges kegyelmeknek a befogadására. amelyeket a
Megváltónak kellett e világra hoznia. Igy történt, hogy Szűz

Mária, Zakariás és Erzsébet, Simeon, Anna meg a többi hivő

lélek, aki Krisztus eljövetelének idejében élt. egyszerre fel;.
ismerte őt és részesült bőséges kegyelmeiben.

Láttuk tehát, hogyan tetszett Istennek előkészíteni az
embereket Fia eljövetelére. Szent Péter joggal mondhatta a
zsidőkaak, hogy ők «a próféták fiai» (Ap. cs. 3, 25.) és Szent
Pál is jogosan írhatta: «Sok rendben és sokféle módon szólván
hajdan Isten az atyákhoz a prófétál, által, legutóbb ezekben
a napokban Fia által szólott hozzánk,» (Zsid. l, l.)

Ezért a hivő zsidók is állandó Messiás-várásban éltek.
Hitük a Megváltó személyében isteni küldöttet, királyt, Istent
látott, aki arra volt hivatott, hogy véget vessen nyomorúságuk
nak és megszabadítsa őket bűneik terhétől. Csak egy óhajtásuk
volt: «Küldd el, Uram, aki eljövendő l» Csak egy vágyuk volt:
meglátni szemükkel Izrael Szabadítójának vonásait. A meg
ígért Messiás felé tört az Ószövetség minden sóhajtása, minden
törekvése, minden istentisztelete, egész vallása. Az egész
Ószövetség egy hosszú ádvent, melynek minden imádsága
Izaiás ezen könyörgésében foglalható össze: «Küldd el, Uram,
a bárányt, a föld urát l» (16, 1.) «Harmatozzatok, egek, onnan
felülről és csepegjék a felhők az igazat; nyíljék meg a föld és
teremje a szabadítót I» (Iz. 45, 8.)

II.
Megcsodáltuk, milyen mélységesek az isteni Bölcseség

útjai, melyekkel előkészítette az Istenember eljövetelének
misztériumát. Pedig ez még nem minden,

Míg a választott népnél csodás módon sértetlenül meg
őrizte ősígéretét és a próféták által szüntelenül megerősítette

és kifejtette a rávonatkozó kinyilatkoztatást, ha kellett, fel
használva még a sokszor hűtlenné lett zsidó nép egymásután
következő fogságait is, hogy ezáltal is megismertesse ígéreteit
a külső pogány népekkel. - addig az örök Bölcseség ugyanúgy
kijelölte e népek rendeltetését is.

Marmíon. Krisztus misztériumai. 7
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Tudjuk, hogy e hosszú évszázadok alatt Isten, aki «kezében
tartja a királyok szívét» (p.. ld. 21, 1.) és akinek hatalma éppoly
nagy, mint bölcsesége, miként erősíti meg és zúzza össze
egymásután a hatalmas birodalmakat. Ninive büszke birodalma
után, mely még Egyiptomra is kiterjeszkedett, Babilónia
következett. Majd lzaiás jövendölése szerint a perzsák királyá
nak, Círusnak, «az Úr felkentjének» ad hatalmat az Isten,
«hogy színe előtt meghődoltassa a nemzeteket». (Iz. 45, l.)
Még Nabukodonozor kormánypálcáját is kezébe adja. Círus
után Nagy Sándor lesz a nemzetek ura, míg el nem következik
Róma világuralma. E birodalom szervezetének egységeés békéje
szolgália majd az evangélium elterjedésének titokzatos szándékait.

Ekkor érkezett el «az idők teljessége». (Gal. 4, 4.) A bűn

és tévedés szétáradt már az egész világon. Az ember végre
valóban átérezte gyengeséget, melybe kevélysége döntötte.
Minden nép kitárja karját az oly sokszor megígért és oly sokáig
hiába várt Szabadító után: «Eljő, aki után minden nemzet
vágyakozik». (Agg. 2, 8.)

Midőn ez az idők teljessége elérkezett, Isten egész elő

készítését megkoronázta azzal, hogy elküldötte Keresztelő

Szent Jánost, az utolsó prófétát, aki nagyobb volt Ábrahámnál,
Mózesnél, sőt nagyobb volt, mint az összes próféták együtt
veve. Hiszen maga Krisztus jelentette ki róla: «Nem támadt
az asszonyok szülöttei közt nagyobb Keresztelő Jánosnál»,
(Mt. 11, u., v. ö. Lk. 7, 28.) Miért?

Mert Isten azt akarta, hpgy ő legyen a legkiválóbb követe,
szeretett Fia előhírnöke: «A Magasságbeli prófétájának fogsz
hivatni».(Lk. 1,76.) Isten azért akarta felmagaszta'ni a Keresz~

telő méltóságát, hogy ezáltal még jobban kiemelje Fia dicső

ségét, akit annyiszor megígért és aki végre eljövendő volt erre
a világra. Ennek az előhírnöknek kellett tanúságot tennie a
világosságról és az igazságról, mely végre megjelent a földön:
«Hogy tanúságot tegyen a világosságról». (Jn. I, 8.)

Isten azt akarta, hogy nagy legyen, mert kűldetése is
fenséges volt: arra választatott, hogy előtte haladjon az Eljö~

vendőnek. Isten a szentek nagyságát a szerint méri, milyen
közel állanak Fiához, Jézushoz.
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Azért magasztalja fel tehát ezt az Előhírnököt is, hogy
ez utolsó, legkiválóbb próféta által még egyszer bemutassa
Igéje méltóságát. Különösen szent családból választja ki őt,

angyal hirdeti születését, Ű maga ad neki nevet, melyet visel
nie kell. Előre jelzi küldetése nagyságát és méltóságát. Már
anyja méhében megszenteli es csodákat tesz bölcsője körül,
úgyhogy ezek boldog tanúi csodálkozva kérdezik: «Mi lesz
ebből a gyerrnekből?» (Lk. I, 66.)

Később János életszentsége oly nagy volt, hogya zsidók
megkérdezik tőle, ő-e a várt Krisztus. De ő, akit Isten annyi
kegyelemmel halmozott el, tiltakozik ez ellen. Ű csak a pusztá
ban kiáltónak a szava: «Egyenesítsétek az Úr útját». (Jn l, 23.)

A többi próféta csak távolról látta a Messiást. Ű ujjal
mutat rá és világos szavakkal jelöli meg, úgyhogy az őszinte

szíveknek fel kell ismerniök: «Ime az Isten Báránya l» Ű az,
aki felé az emberiség összes vágyai szálltak, aki elveszi a világ
összes bűneit. (Jn. 1,29.) «Köztetek áll az, kit ti nem ismertek...
Ű az, ki utánam jövendő, ki megelőzött engem, kinek nem
vagyok méltó saruszíját megoldani... Láttam a Lelket mint
galambot leszállani az égből; és rajta maradt .. , Én láttam
és tanúságot tettem, hogy ez az Isten Fia». (Jn. J, 26-27.;
32.. és 34.) Ezt a tanúságát még egyszer megerősíti: (Aki
mennyből jön, fellebb való mindenkinél. És arról tanúskodik,
amit látott és hallott... Mert akit Isten küldött, az Isten
igéit beszéli, mivelhogy nem mértékkel adja Isten a Lelket.
Az Atya szereti a Fiút és mindent az ő kezébe adott. Aki a Fiú
ban hiszen, annak örök élete vagyon; aki pedig nem hiszen a
Fiúnak, nem fog életet látni, hanem Isten haragja marad rajta».
(Jn. 3, 31. és köv.)

Ezek a Keresztelő utolsó szavai. Ezzel befejezi kűldeté

sét: a lelkek előkészítését a Megváltó eljövetelére. És valóban,
mikor a megtestesült Ige, aki egyedül beszélheti az Isten igéit,
mert mindig «az Atya keblén» van, elkezdi nyilvános megváltói
kűldetését, Szent János eltűnik. Ezután már csak vére hullásá
val tanúskodik az Igazságról.

Krisztus, akit hirdetett, végre elérkezett. Ű az a vi!igosság,
akiről tanuságot tett és mindazoknak, akik hisznek e világos
ságban, örök életük van. Ezután már csak neki mondhatjuk:

7*
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«Uram I kihez mennénkj Az örök élet igéi nálad vannak».
Un 6, 69.)

III.

Miénk az a boldogság, hogy hiszünk ebben a világosság
ban, amely ezentúl «megvilágosít minden világra jövő embert».
(Jn. 1.9.) Mi már az idők boldog teljességében élünk. Mi nem
vagyunk megfosztva attól, hogy láthassuk a Messiás országát,
mint a pátriárkák. Ha nem is láthattuk Krisztus szernélyét,
ha nem is hallhattuk Annak szavait, aki körüljárt mindenfelé
jót tevén, mégis boldogok lehetünk. hogya Dávid megénekelte
nemzetek közé tartozunk. melyek Krisztus öröksége: «Kérd
tőlem, és neked adom a nemzeteket örökségedű]», (Zs. 2, 8.)

A Szentlélek, aki vezeti az Egyházat és aki megazentelő

désünk legfőbb szerzője, mégis azt akarja, hogy az Egyház
minden évben négy hétig tartó időszakban idézze hívei emlé
kezetébe a megtestesülés isteni előkészítésének csodálatos
korszakát. Azt óhajtja. hogy felébressze a lelkek mélyén azokat
a legbensőbb érzelmeket, melyeket a hivő zsidók éltek át.
mikor a Messiás eljövetelére vártak.

Azt mondhatná azonban erre valaki: az az előkészület

Krisztus jövetelére, az a várakozás, azok a vágyak nagyon jól
megfelelhettek azon igazak lelkének, akik az Ószövetségben
éltek. De most, miután már eljött Krisztus, miért még mindig
ez a magatartás, mely nem is felel meg az igazságnak?

Ennek több oka is van.
Először is Isten azt akarja. hogy áldjuk és magasztaljuk

őt minden művében.

Valóban, valamennyi magán viseli végtelen bölcsesége
nyomait: «Bölcseséggel teremtettél mindent», (Zs. 103, 24.)
Valamennyi csodálatraméltó. mind előkészítésében. mind
megvalósításában. Különösen áll ez azokra a műveire, ame
lyekkel egyenesen Fia dicsőségét akarta előmozdítani. mert
az Atya akarata. hogy Fia örökre megdicsőüljön. (v. ö. Jn 12.
28.) Isten óhajtja, hogy csodáljuk műveit és hálásak legyünk
neki, amiért annyi bölcseséggel és hatalommal előkészítette

közöttünk Fia országát. Akkor hatolunk igazán isteni gondola-
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tainak mélyére, amikor emlékezetünkbe idézzük az Ószövetség
jövendöléseit és ígéreteit.

Továbbá Isten azt akarja, hogyamegváltás elökészítésé
ben hitünk megerősödjék.

Az Ószövetség különböző és pontosan meghatározott
előképei, a számos, félreérthetetlen jövendölés mind csak azért
voltak, hogy mi Fiában felismerjük azt, akinek személyében
mindezek megvalósultak.

Az evangéliumban maga az Úr jézus is felszólítja tanít
ványait erre az elmélyedésre: «Vizsgáljátok az Irásokat, 
mondja nekik -, azok tesznek bizonyságot rólam». On.5, 39.)
Mert «be kell teljesedni mindennek, ami írva vagyon Mózes
törvényében és a prófétákban és a zsoltárokban énfelőlem»,

(Lk. 24, 44.) Az «Irások» ugyanis akkor az Ószövetség szent
könyveit jelentették. - A feltámadása után következő napon
is halljuk őt, amint fejtegeti az emmauszi tanítványoknak az
Irások reá vonatkozó szövegeit, hogy erősítse hitüket és elűzze

" k É k d M' , I . 'f"szomorusaguat. « s ez ve ozesen es va amennyi pro étán,
megmagyarázá nekik mind, amik az Irásokban felőle szól
tanak», (Lk 24, 27.)

Amikor tehát olvassuk azokat a jövendöléseket, amelyeket
az Egyház tár elénk az ádvent folyamán, mondjuk rendít
hetetlen hittel, mint Jézus első tanítványai: «Megtaláltuk,
akiről Mózes írt a törvényben és a próféták». (Jn. 1, 45.) Ísrné
teljük Jézusnak is: ccIgen, valóban te vagy az eljövendő! Hiszünk
benned és imádunk téged, aki a világ üdvösségéért nem bor
zadtál attól, hogy megtestesülj a Szűz méhében», Tu ad libe
randum suscepturus hominem non horruisti virginis uterum
(Te Deum).

Ez a hitvallás rendkívül kedves az Isten előtt. Ne fárad
junk bele soha ismétlésébe. Akkor az Úr jézus nekünk is
mondja, mint apostolainak: (cAz Atya szeret titeket, mivelhogy
ti szerettetek engem, és hittétek, hogy én az Istentől jöttem
ki)). (Jn 16, 27.)

Végül az Egyház eljárásának van még egy harmadik oka
IS, mélyebb és bensőségesebb az előzőknél. jézus nemcsak
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Judea lakói, kortársai számára jött el, hanem valamennyiünkért,
minden emberért, rninden nemzetek és minden idők emberé
hez. Nem énekeljük-e a Credóban : «Érettünk. emberekért és
a mi üdvösségünkért leszállott mennyekből»? Az idők teljes
sége nem zárult le még és mindaddig tart, míg az utolsó válasz
tott is nem üdvözül.

Krisztus mennybemenetele óta egyedül az Egyházra bízta
azt a feladatot, hogy kialakítsa őt a lelkekben. «Fiacskáim, 
mondta Szent Pál is -, kiket fájdalommal szülök újra, míg
Krisztus kialakul bennetek/ll (Gal. 4. 19.) Az Egyház, melyet
ebben is a Szentlélek vezet, Jézus Lelke, teljesíti is ezt a fel
adatát, mikor minden évben szemünk elé állítja isteni Vőle

génye misztériumát. Mert, mint az első bevezető elmélkedés
ben említettük, Krisztus minden misztériuma ma is éltető erő.

Nemcsak puszta történelmi eseményt idézünk emlékezetünkbe,
hanem olyan valóságot, amely sajátos kegyelmet, meghatározott
erényt rejt magában. Ez teszi lehetővé, hogy magának Jézusnak
az életéből éljünk, akinek tagjai vagyunk és így résztvegyünk
életének fontosabb eseményeiben.

Az Egyház karácsonykor isteni Vőlegénye születését
ünnepli: «Olyan. mint a Vőlegény, ha kilép nászházábóIn. (Zs.
18, 6.) Az ádvent négy hetében akar előkészíteni bennünket
arra a kegyelemre, amit Krisztus jövetele hoz a lelkünkbe. Ez
az esemény ugyan egészen benső. titokzatos módon folyik le:
a hitben, de rendkívül termékeny lelkünk számára.

Igaz ugyan, hogy Krisztus már jelen van a lelkünkben a
megazentelő kegyelemmel, rnely Isten gyermekeivé tesz ben
nünket. De az Egyház azt akarja, hogy ez a kegyelem felfrissül
jön és mi új életre ébredjünk: jobban megszabaduljunk a bűn

től, kivetkőzzünk tökéletlenségeinkből és kevésbbé ragaszkod
junk önmagunkhoz meg a teremtményekhez. A karácsonyi
ünnepi mise könyörgésében is ezt kérjük; « ... Hogy Egy
szülötted testben való új születése szabadítson fel minket, kik
a bűn igája alatt a régi rabszolgaságban élünk».l Különösen
pedig azt akarja megértetni velünk, hogy Krisztus a tőlünk

kölcsönvett emberségért cserében részesít bennünket istenségé-

1 Ut nos Unigeniti tui nova per carnem nativitas liberet, quos sub
peccati jugo vetusta servitus tenet.
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ben, mégpedig ilyenkor jobban, teljesebben, tökéletesebben.
mint egyébként. A karácsony kegyelme, hogy mintegy újra
megszületik bennünk a Kisded. Ezért kéri az Egyház: «Hogy
bensőséges kegyelmeddel e szentséges csere által hasonlókká
lehessünk ahhoz, akiben a lényünk veled egyesűlt».!

Ezt a kegyelmet érdemelte ki számunkra a megtestesült
Ige betlehemi születésével. De ha igaz az, hogy ő valamény
nyiünkért született, élt és halt meg: «Valamennyiért meghalt
Krisztus» (II. Kor. 5, 15.), - akkor éppoly igaz az is, hogy
érdemeit és kegyelmeit csak annyiban használhatja a maga
javára minden lélek, amilyen mértékben előkészül rá.

Azokban a bőséges kegyelmekben, melyeket Krisztus
születése hoz számunkra, csak előkészületünk arányában
részesülhetünk. Az Egyház nagyon jól tudja ezt, ezért semmit
sem mulaszt el, hogy kialakítsa lelkünkben azt a magatartást,
mely Krisztus eljöveteléhez szükséges. Nemcsak figyelmeztet
bennünket a Keresztelő szavaival: «Készítsétek el az Úr útját»,
mert «közel van»," hanem mint a figyelmes jegyes, aki ellesi
Vőlegénye kívánságait és mint az édesanya, aki szeretettel
gondoskodik gyermekeiről, megjelöli és megadja azokat az esz
közöket is, amelyek lehetövé teszik a szükséges előkészületet.

Úgyszólván beleállít bennünket az Ószövetségbe, hogy elsajá
títsuk a hivő igazak érzelmeit, melyekkel a Messiás eljövetele
után sóvárogtak.

Ha engedjük az Egyházzal vezettetni magunkat, akkor
előkészületünk tökéletes lesz. Akkor Jézus születésének ünnepe
megtermi bennünk a kegyelem, a világosság és élet minden
gyümölcsét.

IV.

Mik ennek az előkészületnek a föltételei? - Főként négy
dologra vezethetők vissza:

Első a sziv tisztasága. - Ki készült elő legjobban az Ige
földreszállására? Kétségtelenül a Boldogságos Szűz. Amikor

1 •.. Ut tua gratia largiente, per haec sacrosancta commercia, in illius
inveniamur forma, in quo tecum est nostra substantia. (Secreta a karácsonyi
éjféli szentmisében.)

s Prope est jam Dominus. (Ádvent 3. hetének invitatoriumábál.)
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az Ige e világra jött, egyedül a Szent Szűz szívét találta tökéle
tesen készen. Egyedül ő volt képes befogadni isteni bőkezűsé

gének minden ajándékát, amivel el akarta halmozni. És miben
állt lelkének ez a készsége?

Bizonyos, hogy Máriában megvolt minden tökéletesség,
de ezek között is különös fénnyel ragyog szűzi tisztasága.
Mária szűz. Szúzességét oly nagy kincsnek tartja, hogy még az
angyalt is emlékezteti fogadalmára, mikor ez az istenanyaság
misztériumát fejti ki előtte.

Mária azonban nem csupán szűz: lelke is szeplőtelen,

A liturgia feltárja előttünk Isten szándékát, miért akarta meg
adni Máriának a szeplőtelen fogantatás egyedülálló kiváltságát:
Igéjének akart méltó lakást készíteni. «Isten. ki a Szent Szűz

szeplőtelen fogantatása által Fiadnak méltó hajlékot készítet
tél ...» - imádkozza az Egyház is.l

Mária arra volt kiszemelve, hogy Isten Anyja legyen. Ez
a magasztos méltóság nemcsak azt kívánta, hogy szűz legyen,
hanem azt is, hogy tisztasága felülmúlja az angyalokét és mint
egy visszatükrözése legyen «a szentek fényességének» (Zs.
109, 3.), melyben az Atya nemzi Fiát. Az Isten szent, három
szor szent. Az angyalok, arkangyalok és szeráfok erről a vég
telen tisztaságról énekelnek: «Szent, szent, szent az Úr, a seregek
Istene». (Iz. 6; 3.) Az Atya keble a maga szeplőtelen ragyogásá
ban az Isten egyszülött Fiának természetes lakóhelye. Az Ige
mindig «az Atya keblén» van. De mikor megtestesült, kimond
hatatlanul fölséges leereszkedésében azt akarta, hogya Szerit
Szűz méhében is lakást vegyen. Úgy illett, hogy az a szentély,
amelyet a Boldogságos Szűz ajánlott fel neki, hasonlíthatatlan
tisztaságával, fogyhatatlan ragyogásával emlékeztesse őt arra
az örök világosságra, melyben Isten él mindörökké. (Az Atya
istenben az istenség, a Szűzanyában a szűzesség volt Krisztus
lakása.»2

Tehát a lélek első készsége, mely vonzza Krisztust: a nagy

l Deus. qui per immaculatam Virginis conceptionem dignum Filio tuo
habitaculum praeparasli .•. (A Szeplőtelen Fogantatás ünnepi szentmiséjének
könyörgése.)

2 Christi sinus erat in Deo Patre divinitas, in Maria Matre virginitas.
Sermo XII. in Append. Operum S. Ambrosii.)
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tisztaság. Csakhogy mi bűnösök vagyunk. Mi nem ajánlhatjuk
fel az Igének. Jézus Krisztusnak ezt a szeplőtelen tisztaságct,
melyet annyira szeret. Mi pótolhatja tehát bennünk? - Az
alázatosság.

Nemcsak a szeretett Fiú van az Atya keblén. Egy másik
gyermeket is keblére ölel, - a tékozló fiút. Ezt maga Krisztus
Urunk mondja, Amikor a tékozló belátja bűneit és visszatér
atyjához. porbaomlik előtte. beismeri nyomorúságát. méltat
lanságát. Atyjának azonban megesik rajta a szíve és magához
öleli őt. (Lk. 15. 20.)

Ne felejtsük el. hogy az Ige. a Fiú csak azt akarja. amit
Atyja akar. Amikor megtestesül és megjelenik a földön. csak
azért teszi, hogy megkeresse a bűnösöket és visszavezesse őket

Atyjáhöz: «Nem jöttem az igazakat hívni. hanem a bíínösöket».
(Mt. 9. 13.; Mk. 2. 17.; Lk. 5. 32.) Annyira igaz ez. hogy később

Krisztus Urunk a farizeusok legnagyobb megbotránkozására
szívesen tartózkodott bűnösök társaságában és egy asztalnál
ült velük. Mária Magdolnának megengedte, hogy megcsókolja
lábát és könnyeivel áztassa.

Ha nincs meg bennünk Szűz Mária tisztasága. kérjük
Istent. hogy adja meg legalább Magdolna alázatosságát. szere
tetből fakadó bűntudatát és bűnbánatát.

Ö Jézusom. nem vagyok méltó, hogy hozzám jöjj. Szívem
nem lehet a te tiszta hajlékod, mert nyomorúság lakozik benne.
Elismerem. megvallom nyomorúságomat. Jöjj. szabadíts meg
tőle. hisz te vagy az irgalom l Jöjj. ments meg engem. mert
mindenható vagy l «Veni ad liberandum nos, Domine Deus
virtutum I»

Az ilyen imádság. mely a bűnbánat szelleméből fakad.
vonzza Krisztust. mert az alázatosság, mely porbaomlik saját
semmisége tudatában. a legigazabb hódolat Jézus jósága és
hatalma előtt. Akkor nekünk is szól Jézus ígérete: «Aki hozzám
jön. bizonyára nem dobom ki l» (Jn. 6. 37.)

Mindazonáltal gyengeségünk tudatában korántsem szabad
bátorságunkat vesztenünk. Ellenkezőleg: minél inkább érezzük
gyengeségünket, annál nagyobb szűkségűnk van a bizalomra.
mert az üdvösség csak Krisztustól származik.
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«Csüggedezők, erősödj etek és ne féljetek: íme, eljön a mi
Istenünk és megszabadít minket,»! Nézzük, mennyire bíztak
a zsidók a Messiásban l Számukra a Messiás jelentett mindent,
Ű volt a foglalata Izrael minden vágyának, a nép minden
kívánságának, az egész faj minden reménységének. Látása
kielégítette volna minden nagyravágyásukat, országa megalapí
tása volt vágyaik netovábbja. Ezért oly bizakodók, sőt szinte
türelmetlenek sóhajtásaik : «jöjj, Uram, és ne késsél 1»2 (,Ragyog
tasd fel arcodat, hogy megszabaduljunk,» (Zs. 79, 4.)

Mennyivel igazabb ez számunkra, hiszen miénk a Krisz
tus, az igaz Isten és igaz ember! Ú bárcsak megértenék, mit
jelent jézus szent embersége I Akkor rendíthetetlen volna
beléje vetett bizalmunk. Hiszen benne a bölcseség és tudomány
összes kincsei megvannak. Benne az istenség egész teljessége
lakozik. Ű az Istenember, aki eljött közénk, ő az Emmanuel,
vagyis «velünk az Isten I» Ű a mi elsőszülött testvérünk. Az Ige
eljegyezte magát a mi természetünkkel, magára vette gyarló
ságunkat, hogy maga próbálja ki, mi a szenvedés, Azért jött
közénk, hogy isteni életében részesítsen bennünket. Minden
kegyelem, amit csak remélhetünk, a maga teljességében van
meg benne, hogy velünk közölje.

Fenségesek azok az ígéretek, melyeket Isten a próféták
által közölt népével, hogy felkeltse benne a vágyat a Messiás
után. De a zsidók közül sokan mégis durva anyagias értelemben
fogták fel ezeket az ígéreteket: világi, politikai uralmat vártak.
De még azok az ígéretek is, amelyekért az igazak várták a Meg
váltót, csak halvány előképei azoknak a természetfeletti kin
cseknek, amelyeket mi élvezünk Krisztusban. A zsidók közül
a legtöbben földi szimbolumokból éltek. Mi isteni valóságból
élünk: Krisztus kegyelméből. Az ádvent liturgiája szüntelenül
irgalomról, megváltásról, üdvösségről, szabadulásról, vilá
gosságról, bőségről, örömről, békéről beszél. «Ime, jön az Úr.
Születése napján fény árad szét a világon ... Örvendj, jeru-

l Pusillanimes, confortamini et nolite timere : ecce Deus vester veniet.
et salvabit nos. (Communio ádvent 3. vasárnapjának miseszövegében. V. ö.
Iz. 35, 4.)

2 Veni, Domine, et noli tardare. (AlleIúja ádvent 4. vasárnapjának mise
szövegében.)
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zsálem, nagy örömmel, mert jön a te Üdvözítőd.lll «Béke tölti
ela földet, amikor elérkezik.»2 Krisztus magával hoz minden
áldást,. amit csak befogadhat a lélek. «Mikép ne ajándékozna
vele együtt mindent nekünk ?,) (Róm. 8, 32.)

Szívünk feltétlen bizalmával menjünk hát Az elé, aki
eljövendő 1 Akkor leszünk a legkedvesebbek az Atya előtt, ha
hisszük, hogy Fia, Jézus mindent megtehet lelkünk megszen
telésére. Ezzel hirdetjük legjobban, hogy Jézus egyenlő vele
és hogy az Atya «rnindent az ő kezébe adott». (Jn. 3,35.) Azért
az ilyen bizalom nem is csalatkozhatik. Advent első vasárnap
jának szentrniséjében az Egyház háromszor is biztosít ben
nünket: «Senki, aki tebenned bízik, meg nem szégyenül».

Ez a bizalom főként abban az égő vágyban nyilatkozik
meg, hogy Krisztus szálljon belénk és ezentúl ó uralkodjék
bennünk. «Jöjjön el a te országod I» - Ezt a vágyat is a liturgia
szövegezi meg. Amikor az Egyház szemünk elé állítja és olvas
tatja a jövendöléseket, főként lzaiás jövendöléseit. ugyanakkor
ajkunkra adja az ószövetségi igazak vágyait és sóhajtásait. Azt
akarja, hogy készen legyen a lelkünk Krisztus eljövetelére,
mint ahogy Isten is akarta, hogya zsidók készen legyenek Fia
befogadására: «A te szabadításodra várakozom, Uram». (Gen.
49, 18.) ((Jöjj, Uram ... , oldd le népedről, Izraelről bűneinek

rabláncát.»3 Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat s
add meg nekünk szabadításodat,»! (Kelj fel, Uram, hatalmad
dal és nagy erőddel sietve jöjj segítségünkre 1»5

Az Egyház állandóan ismétli e vágyakat. T együk mi is
magunkévá őket. Imádkozzuk hittel és akkor Krisztus gazdaggá
tesz minket kegyelmeivel.

Kétségtelenül, Isten feltétlen ura ajándékainak. Végtelenül
szabad és senki sem kérheti számon tőle, kit részesít nagyobb
kegyelmekben. De Gondviselésének megszokott útja mégis az,

1 A Laudes antif6nája ádvent l. vasárnapján.
I A Laudes antifónája ádvent 3. vasárnapján.
3 Veni Domine •... relaxa facinora plebis tuae Israel. (Alleluja ádvent

4. vasárnapjának miseszövegében.)
4 Ostende nobis, Domine. misericordiam tuam, et salutare tuum da

nobis. V. ö. Zs. 84, 8. (Offertorium ádvent 2. vasárnapjának miseszövegében.)
5 Excita, Domine, potentiam tuam, et veni: et magna nobis virtute

succurre ••• (Oratio ádvent 4. vasárnapjának miseszövegében.)
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hogy azoknak az alázatos könyörgését hallgatja meg, akik leg
jobban rászorulnak: «A szegények kívánságát meghallgatja
az Úr». (Zs. 9 lIO], J7.) Krisztus olyan mértékben közli magát
velünk, amennyire mi vágyódunk befogadására. Ez a vágy
pedig kitágítja a lelket: «Nyisd csak ki szájadat, hadd töltsem
meg)). (Zs. 80, 11.)

Ha tehát azt akarjuk, hogy Krisztus születésének ünneplése
növelje a Szentháromság dicsőségét, vigasztalja a megtestesült
Ige szívét, és bőséges kegyelmek forrása legyen mind az Egyház,
mind a mi számunkra, akkor iparkodjunk megtisztítani szívűn

ket, alázattal és bizalommal menjünk eléje, főként pedig
tágítsuk ki lelkünket erős, forró vágyainkkal.

Kérjük a Szent Szűzet is, ossza meg velünk érzelmeit,
amelyeket a Jézus születését megelőző boldog napokban élt át.

Az Egyház azt akarta, - és nem joggal-e? - hogy az ő

emlékezete töltse be az egész ádventi liturgiát. Ezért szüntelenül
énekel a Szent Szűz isteni termékenységéről. arról a csodálatos
termékenységről. mely bámulatba ejtette az egész természetet:
«Aki a természet csodájára szülted szent Teremtődet,szűz voltál
előtte, utána is szűz maradtál l»!

Mária szűzi méhe volt az a szeplőtelen szentély, rnelyből

jóillatú tömjén édes áldozata: imádása és hódolata szállt fel
az Istenhez.

Kimondhatatlanul fenséges érzelmek töltik el e napokban
a Szent Szűz lelkivilágát. Bensőséges egységbe forrt isteni
Gyermekével, akit szűzi méhében hordozott. Jézus lelke bol
dogító Isten-látásában isteni fénybe merült. Ez a világosság
Anyjára is kisugárzott. Az angyalok szemében Mária «a napba
öltözött Asszony» volt. (Jel. 12, 1.) Körülsugározta a mennyei
fényesség, ragyogott Fia dicsőségének sugaraiban. Milyen
érzelmek feszültek hitében I Mintegy összefoglalta magában a
Megváltóját és Istenét váró emberiség minden sóhajtását,
minden vágyát, minden könyörgését. De mennyivel fensége
sebben! Lelke tisztaságával és érzelmei erejével olyan értéket
adott nekik, amit kűlönben soha el nem értek volna. Milyen

1 Tu, quae genuisti, natura mirante, tuum sanetum Genitorem, virgo
prius ac posterius ... (Az Alma Redemstori« Mater kezdetű antifónábóL)
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szent hév izzott vágyaiban! Milyen rendíthetetlen erő feszült
bizalmában I Milyen buzg6ság égett szeretetében I ...

Ez az alázatos Szűz a pátriárkák királynéja. Hiszen az ó
nemzetségükből való és gyermeke, akit ő ad majd a világnak,
Isten Fia, aki egyesíti személyében az ősígéretek minden
fenségét.

Ű a próféták királynéja is, hiszen tőle születik az Ige, aki
által a próféták jövendöltek. Az ő Fiában teljesedik be minden
jövendölés és ő maga hirdeti majd minden népnek a megváltás
jóhírét, «az Úr kedves esztendejét». (Lk.4, 19.)

Kérjük tőle alázatosan, hadd osztozzunk szíve érzelmeiben.
Ű meghallgatja könyörgésünket. Akkor majd mérhetetlen lesz
örömünk, ha Krisztus újra megszületik szívünkben bőségesebb

kegyelernközlésével, és ha kisebb mértékben is, mint a Boldog
ságos Szűz, mégis megízlelhetjük.Szerit János szavainak igaz
ságát: «Isten volt az Ige ... És az Ige testté lőn és miköztünk
lakozék; és látók az ő dicsőségét, ki tele volt malaszttal ...
Mindnyájan az ő teljességéből vettünk, és pedig malasztért
malasztot». On. I, 14 és 16.)



vu. «ó csodálatos csere b>

(A karácsonyi szentidő.)

Vázlat, - A megtestesülés misztériuma csodálatos csere az istenség és
emberség között. - I. A csere első mozzanata: az örök Ige köl
csönveszi tőlünk az emberi természetet, hogy személyes egységben
egyesüljön vele: "A Teremtö ... emberi testet vett magára». 
II. A csere másik mozzanata: a megtestesült Ige viszonzásul része
sít bennünket istenségében: "A Teremtő ... nekünk ajándékozta
istenségét». - II I. E szent csere még csodálatosabb, ha hatásait
tekintjük. A megtestesülés láthatóvá teszi az Istent, hogy mi hall
gathassuk és utánozhassuk. - IV. Lehetövé teszi, hogy az Isten
szenvedhessen, szenvedéseive! kiengesztelhesse bűneinket és meg
alázódásával meggyógyÍthasson bennünket. - V. E csodálatos
cserében a hit által részesülünk: «Mindazcknek, kik befogadák,
hatalmat ada, hogy Isten gyermekeivé legyenek, azoknak, kik
hisznekazönevében».(Jn. I, 12.)

Az Isten Fiának földreszállása oly fontos esemény, hogy
Isten századokon keresztül akarta előkészíteni. A szertartások
és áldozatok, az előképek és szimbolumok mind Krisztus felé
mutatnak. Isten őróla szólt, őt hirdette a próféták által, kik
egymásután következtek nemzedékről nemzedékre.

Most már maga az Isten Fia tanít bennünket: «Sok rend
ben és sokféle módon szélván hajdan Isten az atyához a próféták
által, legutóbb ezekben a napokban Fia által szólott hozzánk».
(Zsid. l, 1.) Mert Krisztus nemcsak a judeai zsidók számára
született, akik az ő korában éltek. Valamennyiünkért, minden
emberért szállott le az égből: «Ki érettünk, emberekért és a mi
üdvösségünkért leszállott mennyekből», - énekeljük a Credó
ban. A szűletésével kiérdemelt kegyelmet minden léleknek szét
akarja osztani.

A Szentlélektől vezetett Egyház ezért tette magáévá a
pátriárkák sőhajtásait, az ószövetségi igazak vágyait, a válasz
tott nép könyörgéseit. Ezért adja őket a mi ajkunkra is, hogy
eltöltse velük szívünket: azt akarja, hogy elökészüljünk Krisztus
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eljövetelére, mintha csak megújuina szemünk előtt betlehemi
születése.

Ezért, amikor Isteni Vőlegénye földreszállására emlékezik,
liturgiájának minden pompáját kifejti és nem sajnálja a fény
özönt, hogy méltán ünnepelhesse «a Béke fejedelmének»
(Iz. 9, 6.) és (laz Igazság Napjának» (Malak. 4, 2.) születését,
aki úgy tűnik fel, mint «a világosság a sötétségben ... , mely
megvilágosít minden világra jövő embert». (Jn. I, 5. és 9.)
Papjainak azt a kiváltságot adja, mely szinte páratlan az egyházi
évben, hogy háromszor mutathatják be a szentmisét.

A karácsonyi ünnepek magasztosak és mégis oly vonzók.
Az Egyház emlékezetünkbe idézi az angyalokat, akik az új
szülött Gyermek dicsőségét zengik az égben; a pásztorokat,
akik egyszerű lelkük szeretetével hódolnak a jászol előtt;

a három bölcs királyt, akik napkeletről jönnek, hogy imádják
a Gyermeket és felajánlják neki gazdag ajándékaikat.

És mégis, mint minden ünnep itt a földön, akará.
csony is szinte elröpül nyolcadával együtt, oly hamar véget
ér. Ha mégoly .s fényes is ez az ünnep, ezért az egy napért
kíván tőlünk az Egyház oly hosszú előkészületet? 
Egyáltalában nem. Mert az Egyház jól tudja, hogy e misz
tériumról való elmélkedés válogatott kegyelmeket rejteget
lelkünk számára.

Említettük már a bevezető elmélkedésben, hogy Krisztus
minden egyes misztériuma nem puszta történeti esemény, rnely
valamikor végbement. Mindegyik meghatározott kegyelmet
tartalmaz, mely lelkünket táplálja, hogy belőle éljen.

Mi tehát a karácsonyi misztérium legbensőbb kegyelme?
Melyik az a kegyelem, melynek befogadására oly nagy gonddal
készít elő bennünket az Egyház? Milyen gyümölcsöket terem
számunkra a gyermek Jézus szemlélése?

Az Egyház maga jelöli meg azt az első karácsonyi
szentmisében, az éjféli mise szövegében. Miután felaján
lotta a kenyeret és a bort, ami néhány pillanattal később,

az úrfelmutatáskor Jézus Krisztus testévé és vérévé változik,
vágyait ebben a könyörgésben foglalja össze: «Fogadd el,
Urunk, kérünk, a mai ünnepen felajánlott áldozati aján
dékot, hogy bőséges kegyelmeddel e szentséges csere által
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hasonlókká le}o.essünk annak formájához. akiben a lényünk
veled egyesült».'

Azt kérjük tehát. hogy részesüljünk abban az istenségben.
amellyel egyesült a mi emberségünk. Mintegy szent csere megy
itt végbe: Isten a megtestesülésben felveszi a mi emberi ter
mészetünket és vizsonzásul részesít bennünket isteni ter
mészetében.

Ezt a tömören kifejezett gondolatot még határozottabban
megtaláljuk a második szentmise ugyanazon helyén: «Áldozati
ajándékaink. kérünk. Urunk, legyenek méltók mai születésed
misztériumaihoz ... , hogy valamint az, aki embernek születve,
Istenként is ragyog, úgy ezek a földi adományok is megadják
nekünk, ami isteni».2

Tehát részesülünk az istenségben. amellyel Krisztus
személyében egyesült a mi emberségünk és ugyanezen ember
ség által nyerjük el ezt az isteni ajándékot. Ez az a kegyelem,
mely a karácsonyi misztérium ünnepléséhez kapcsolódik.

Mint látjuk, isteni és emberi csere megy itt végbe. Az a
gyermek. aki karácsonykor születik, Isten és tőlünk kölcsönvett
emberi természetét arra használja fel. hogy istenséget közölje
velünk: «Valamint az, aki embernek szűletve Istenként is
ragyog. úgy a mi földi adományaink is megadják nekünk. ami
isteni». A mi áldozati ajándékunk tehát akkor lesz «méltó
Krisztus szűletésének misztériumához», ha a betlehemi isteni
csodáról elmélkedve és a szentáldozáshoz járulva részesülünk
abban az örök életben. melyet Krisztus akar közölni velünk
szent embersége által.

«Ú, szent csere l -énekeljük karácsony nyolcadéri -,
az emberi nem Teremtője emberi testet vett fel és Szűztől szűletni

l Accepta tibi sit, Domine quaesumus, hodiernae festivitatis oblatio:
ut, tua gratia lergiente, per haec sacrosancta commercia, in illius inveniamur
forma, in quo tecum est nostra substantia. (Secreta az éjféli szentmisében. 
A forma szó itt ugyanabban az értelemben használatos, mint a natura. "ter
mészet", mint Szerit Pálnál is: Christus cum in forma Dei esset ... Exinanivit
semetipsum formam servi accipiens et habitu inventus ut homo. Fil. 2, 6-7.)

2 Munera nostra, quaesumus, Domine, Nativitatis hodiernae mysteriis
apta proveniant, ... ut, sicut homo genitus idem refulsit et Deus, sic nobis
haec terrena substantia conferat, quod divinum est. (Secreta a hajnali szent-
misében.) .
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méltéztatott. Mint ember járt közöttünk és nekünk ajándékozta
istenségét.))1

Álljunk meg itt néhány pillanatra és csodáljuk az Egyházzal
együtt e szent cserét a Teremtő és teremtmény, az ég és a föld
kőzött, Ez Krisztu!; születése misztériumának lényege. Elmél
kedjünk e szent csere tárgyárél, - csodálatos hatésairól. 
Lássuk gyümölcseit, melyek belőle teremnek, és kötelességein
ket, melyeket reánk rö.

I.

Képzeljük magunkat a betlehemi istállóbá. Nézzük a
jászolban fekvő gyermeket. Kicsoda ő az avatatlanok szemében,
a városka lakói előtt, akik véletlenülodavetődnekJézus szüle
tési helyére?

Csak egy imént született gyermek. Egy názáreti asszony
hozta világra. Ádámnak éppen olyan fia, mint mi, hiszen szülei
is felvétették nevüket a népszámlálás lajstromaiba. Családfáját
levezethetjük Ábrahámtól Dávidig, Dávidtól Józsefig és anyjáig.
Tehát csak közönséges ember, vagy helyesebben: lesz ember,
mert most még csak csecsemő, gyenge gyermek, akiben egy kis
tej tartja fenn az életet.

Érzékeink előtt így tűnik fel ez a kis lény, aki a szalmán
fekszik. A zsidók közül a legtöbben nem is láttak mást benne.
Még később is halljuk honfitársait, amint bölcseségén meg
döbbenve csodálkozva kérdezik, honnét tanulta. Mert az ő

szemükben soha nem volt más, mint az egyszerű mesterember
fia: «Nemde. ez az ács fia?)) (Mt. 13,55.; v.ö. Mk.6, 3.; Lk.
4, 22.)

De a hit szemében az emberi léleknél magasabbrendű élet
élteti ezt a gyermeket: az isteni élet. Mit mond hát erről a hit?
Mit nyilatkoztat ki előttünk?

Hitünk azt mondja, hogy ez a gyermek az Isten Fia.
Ű az Ige, az imádandó Szentháromság második személye,

10 admirabile cornmerciurn l Creator generis humani,animalumcorpus
sumens. de virgine nasci dignatus est; et procedens homo sine semine, Íargitus
est nobis suam deitalem. (Antif6na karácsony nyoicadán.)

Marmion: Krisztus misztériumai. 8
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a Fiú, akivel az Atya kimondhatatlanul fenséges módon közli
isteni életét: «Miként az Atyának élete vagyon önmagában,
azonképpen adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában».
(Jn. 5, 26.) Isteni természete van, annak minden tökéletességé
veI. Isten nemzi ezt a Fiút örök nemzéssel, «a szentek fényes
ségében». (Zs. 109, 3.)

Krisztus ezen égi születését az Atya keblén ünnepli első

imádásunk. Ezt magasztaljuk az éjféli szentmisében. A hajnali
szentmise Krisztus testszerinti születését ünnepli, mikor
megszületett Betlehemben, a Boldogságos Szűztől. Végül a
harmadik mise magasztalásának tárgya: Krisztus születése a
lelkünkben.

Az éjféli szentmise, melyet egészen áthat a misztérium
fensége, ezekkel a súlyos szavakkal kezdődik: «Szőlt hozzám
az Úr: Fiam vagy te, a mai napon nemzettelek én téged».'
Ez a kiáltás szakad fel Krisztus lelkéből, mikor egyesül az Ige
személyével. Ez nyilatkoztatja ki először a földnek azt a fen
séges titkot, amit az égiek öröktőlfogva hallanak. Ez a «ma» az
örökkévalóság napja, melynek nincs sem hajnala, sem alko
nyata.

A mennyei Atya tekintete most már megtestesült Fián
nyugszik. Miután az Ige emberré lett, változatlanul Isten
maradt. Midőn ember fia lett, Isten maradt. Az első tekintet,
mely Krisztuson pihen, a szeretet első érzelme, mely körül
veszi, Atyja tekintete és szeretete: «Az Atya szeret engem».
(Jn. t5, 9.) És micsoda tekintet, mekkora szeretet I Krisztus
az Atya egyszülött Fia. Ez legnagyobb dicsősége. Egyenlő és
«egylényegű az Atyával, Isten az Istentől, világosság a világos
ságtól». «Mindenek Ő általa lettek és nála nélkül semmi sem
lett, ami lett.»· Isten «általa teremtette a világokat, ki mindent
fenntart hatalmának igéjével ... Kezdetben te, Uram, meg
alapítottad a földet, és kezednek művei az egek. Ezek elmúlnak,
te pedig megmaradsz; és mind, miként a ruha, elavulnak, és
miként az öltözet, változtatod azokat, és elváltoznak; te pedig
ugyanaz vagy, és éveid nem fogynak el».2

És ez «az Ige - testté lőn».

l Introitus az éjféli szentmisében.
a Zsid. J. fejezet. Az ünnepi szentmise szentleckéjébóI.
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Imádjuk ezt az értünk megtestesült Igét l «Krisztus ma
szűletett nekünk, jöjjetek, imádjuk 1))1 Isten kölcsönveszi tőlünk

a mi emberségünket: a Szentlélek titokzatos közreműködése

által fogantatik Mária méhében, megszületik a Szent Szűz

legtisztább véréből és itt él közöttünk, mint hozzánk hasonló I
«Az emberi nem Teremtője - Szűztől születni méltéztatott
és mint ember járt közöttünk ...l>

Ezt tárja fej előttünk a hit. Ez a gyermek az Isten meg
testesült Igéje: az emberi nem T eremtője, aki emberré lett.
«Kevés tej a tápláléka, de az ég madarait is ő eteti» :

Parvoque lacte pastus est
Per quem nec ales esurit.s

Nézzük ezt a Gyermeket, amint a jászolban fekszik.
Szemét lezárja. Alszik. Kívülről semmit sem árul el abból,
kicsoda ő. Látszólag ugyanolyan,. rnint minden gyermek.
És mégis: mint Isten, mint örök Ige ugyanebben a pillanatban
megítélte azokat a lelkeket, akik megjelentek előtte. Mint
ember, szalmán fekszik a jászolban; de mint Isten kormá
nyozza a világegyetemet és uralkodik az égben: [acet in praese
pia et in eaelis regnat.3 Ez a gyermek, aki «növekedék ...
korban» (Lk. 2, 40. és 52.), örökkévaló, akinek isteni természete
soha nem változik : «Te ugyanaz vagy és éveid nem fogynak el».
Aki időben született, ugyanaz, mint aki öröktől volt. Aki ki
nyilatkoztatja magát a betlehemi pásztoroknak, ugyanaz, mint
aki semmiből teremtette a nemzeteket, melyek «rnind olyanok
előtte, mintha nem is volnának». (Iz. 40, 17.)

Palamque fit pastoribus
Pastor creator omnium.'

Igy tehát, mint látjuk, a hit szemében két élete van e
Gyermeknek: két, kimondhatatlanul fenséges módon és szét
választhatatlanul egyesült élete. Mert emberi természete oly
szorosan az Igéhez tartozik, hogy egy személyt alkot vele, az

1 A karácsonyi zsolozsma invitatoriuma.
I A karácsonyi Laudes himnuszából.
8 A karácsony nyolcadába eső vasárnap zsolozsmájából.
4 A karácsonyi Laudes himnuszából.

8*
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Ige személyét, aki saját isteni létével tartja fenn ezt az emberi
természetet. l

Ez az emberi természet kétségtelenül tökéletes: perlectus
homo." Semmi sem hiányzik belőle. ami lényegéhez tartozik.
E Gyermeknek olyan lelke van. mint nekünk. teste hasonló
a mi testünkhöz. Lelki tehetségei: értelme. akarata. képzelete.
érzéklése ugyanolyanok. mint a mieink, Tehát valóban
közülünk való. aminthogy élete is, harminchárom év alatt.
kétségbevonhatatlanul emberi volt. Egyedül a bűnt nem
ismerte: «Mindenben hasonlónak kellett lennie testvéreihez•...
a bűnt· kivéve». (Zsid. 2. 17. és 4. 15.) Ez a tökéletes emberi
természet megtartja saját tevékenységét, veleszületett méltő

ságát, Krisztus e két élete: az isteni. melyet örök születésével
öröktőlfogva élvezett az Atya keblén - és az emberi. melyet
időben kezdett meg. mikor megtestesült a Szent Szűz rnéhé
ben: ez a két élet sem nem keveredett, sem össze nem vegyült.
Mikor az Ige emberré lett. az maradt. aki volt. Ami nem volt.
azt kölcsönvette emberi nemünktől. De az isteni nem emész
tette fel az emberit. az emberi nem kisebbítette istenségét,
E két természet egyesülése olyan benső, hogy csak egy személy
ben léteznek: t. i. az isteni személyben. Az emberi természet az
Igéhez tartozik. az Ige saját embersége. «Csodálatos misztérium
tárul fel ma előttünk: megújul a természet. Az Isten emberré
lett I Ami volt. megmaradt. ami nem volt. azt felvette.»3

II.

Láttuk tehát. ha szabad így kifejezni magunkat. az isteni
csere első mozzanatát: Isten kölcsönveszi tőlünk természe
tünket. hogy vele egy személyben egyesülj ön.

De mit ad érte Isten viszonzásul ~ Nem mintha ő akár
mivel is tartoznék nekünk. A Zsoltáros is mondja: «javaimra

l Minderre és a következő részben mondandókra vonatkozólag v. ö.
60-62. 1., ahol az Ige egyetlen isteni személyében egyesült két természetről
és ezek működéséről szólottunk.

z A Szent Atanáznak tulajdonított szimbolumb61.
3 Mirabile mysterium declaratur hodie: innovantur naturae, Deus homo

factus est; id, quod fuit, permarisit et quod ilon erat, assumpsit. (A Laudes
antifonája karácsony nyolcadén.)
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szükséged nincsen». (Zs. 15, 2.)1 De mivel ő mindent végtelen
bölcseséggel visz végbe, azért a mi természetünket sem vette
fel hozzá méltó ok nélkül.

Viszonzásul a megtestesült Ige megfoghatatlan ajándékot
ad az emberiségnek: részesedést, valóságos, belső részesülést
isteni természetében: «A Teremtő... nekünk ajándékozta
istenség-ét». A megtestesült Ige. cserében az emberségért.
melyet kölcsönvett tőlünk, részesít bennünket istenségében,
részt ad isteni természetéből. Itt tehát a legfenségesebb csere
megy végbe, ami csak elképzelhető.

Jól tudjuk, hogy ezt a részesedést már a teremtéskor fel
ajánlotta és megadta Ádámnak, az első embernek. A kegyelem
ajándéka, kiváltságainak ragyogó kíséretével Ádámot hasonlóvá
tette Istenhez. De az első ember, az emberi nem feje bűnével
megszüntette és a teremtmény részéről lehetetlenné tette ezt a
hallatlan részesedést.

Az Ige azért testesült meg, hogy ezt újra megvalósítsa.
Isten azért lett emberré, hogy újra megnyissa számunkra az
égbe vezető utat és részesítsen örök életében. Mert e Gyermek
ben, aki Isten egyszülött Fia, éppúgy megvan az isteni élet,
mint Atyjában. Ebben a Gyermekben «az istenség egész teljes
sége lakozik valósággal». (Kol. 2, 9.) Benne «a bölcseségnek
és tudománynak minden kincse rejlik». (U. o. 3.) De őbenne

mindez nem önmagáért van: végtelen vágya, hogy közölje
velünk azt az isteni életet, ami ő maga: «Én vagyok az élet».
(Jn. 14, 6.) Ezért jött: «Én azért jöttem, hogy életük legyen».
(Jn. 10, 10.) E Gyermek értünk született, e Fiú nekünk ada
tott: «Kisded született számunkra és Fiú adatott nekünk)).2
Midőn részesít bennünket Fiúságában, Isten gyermekeivé tesz
bennünket. «Midőn elérkezett az idők teljessége, az Isten
elküldé Fiát, ki asszonyból lett, . .. hogya fogadott fiúságot
visszanyerjük.» (Gal. 4, 4-5.) Ami Krisztus természete szerint,
vagyis Isten Fia, azok leszünk mi a kegyelem által. A meg
testesült Ige, az Isten Fia azért lett emberré, hogy isteni szűle

tésünk szerzője legyen: «A világnak ma született MegváItója

1 A Vulgata szövegének szószcrinti fordítása. (A ford. rnegjegyzése.)
a Az ünnepi szentmise introitusa.
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a mi Istenben való újjászületésünknek szerzője».! Ezért bár
ő egyszülött Fiú. elsőszülöttnek kellett lennie testvérei között:
«Hogy elsőszülött legyen a sok testvér között», (Róm. 8. 29.)

Ebben áll annak a csodálatos cserének két rnozzanata,
amit Isten hoz létre közte és közöttünk: ő kölcsönveszi tőlünk

emberi természetünket. hogy közölje velünk istenségét.Emberi
életet vesz magára. hogy minket részesít sen isteni életében.
Emberré lesz. hogy minket isteniekké tegyen: «Az Isten
emberré lett. hogy az ember Istenné legyen»).2 És éppen ez az
emberi születése volt annak eszköze. hogy mi isteni életre
születhessünk.

Ettől kezdve nekünk is kettős életünk van. - Az egyik
a természetes élet, melyet testi születésünkkel kapunk. Ez Isten
szemében nemcsak hogy érdemtelen az eredeti bűn rniatt,
hanem a szent keresztség előtt még romlott is: Isten ellenségei
ként születünk, méltók az ő ítéletére. «A harag fiai» vagyunk.
(Ef. 2.• 3.) - A másik a természetfeletti élet. mely végtelenü]
felülmúlja természetünk jogait és igényeit. Isten ezt köz.li velünk a
kegyelemmel, miután a megtestesült Ige kiérdemelte számunkra.

Isten erre az életre Igéje által és a Szentlélek közreműkö

désével nemz bennünket a keresztelő-medencében: «Az igazság
igéjével nemzett minket (Jak. I, 18.), ... a Szentlélek eszkö
zölte újjászületés és megújítás fürdője által». (Tit. 3. 5.)3 Ez az
új élet föléje nó természetes életünknek. Ielűlmúlva, meg
koronázva azt: «Új teremtmények» vagyunk Krisztusban.
(II. Kor. 5. 17.; Gal. 6. 15.) Isten gyermekeivé és Jézus Krisz
tus testvéreivé tesz bennünket, hogy egykor méltók legyünk
részesülni boldogságában és dicsőségében.

E két élet közül bennünk is, mint Krisztusban, az isteni
életnek kell uralkodnia. Mint ahogyan a gyermek Jézusban
semmi sem árulja el a benne lakozó isteni életet. ugyanúgy
bennünk is mindig fátyolozva él. a közönséges élet durva

l Natus hodie Salvetor mundi divinae nobis generationis est auctor.
(postcommunio a karácsonyi ünnepi szentmisében.)

~ z Factus est Deus homo, ut homo fieret Deus. (Egy Szent Ágostonnak
tulajdonított beszédből, művei függelékében. 128. sz.)

8 V. ö. Ii hajnali mise szeritleckéjét is.
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külsőségei alatt. A kegyelem isteni életének kell kormányozni
és uralkodni bennünk. Ez teszi kedvessé az Úr előtt egész
természetes életünket, mely így gyökerestül átisteniesül.

Ö vajha a Jézus születéséről való elmélkedés és e rniszté
riumában való részesülés az Élet Kenyerének vétele által
egyszersmindenkorra végetvetne bennünk mindannak, ami
lerontja vagy kisebbíti bennünk az isteni életett Bárcsak ki
irtaná bennünk a bűnt, melytől Krisztus megszabadítani jött
bennünket: «Akinek születése az emberiség régi állapotát
megszüntette» II Bárcsak megszabadítana minden hűtlensé

günktől, minden tökéletlenségünktől, a teremtményhez való
ragaszkodásunktól, a mulandó dolgok rendetlen vágyától:
«Megragadvaa világi vágyakat» (Tit. 2, 12.)2 és a hiú önszeretet
kicsinyes gondjait I ...

Bárcsak rávezetne arra, hogy egészen Istennek adjuk át
magunkat, mint ahogyan megígértük a keresztség napján,
amikor erre az isteni életre születtünk I Bárcsak mi is teljesíte
nők isteni akaratát és tetszését, mint a megtestesült Ige,
midőn e világra jött: «Ime, eljövök, ... hogy rnegcselekedjem,
ó Isten, a te akaratodat»I (Zsid. 10, 7.) Bárcsak bővelkednérik

jócselekedetekben, melyek kedvesekké tesznek bennünket
Isten előtt: hogy «jócselekedetekre igyekvő tulajdon népe»
legyünk i (Tit. 2, 14.)3

Akkor az az isteni élet, melyet Jézus születésével szerzett
meg számunkra, nem találkoznék több akadállyal és szabadon
kibontakoznék mennyei Atyánk dicsőségére. Akkor egész
életünk sugározná azt a kinyilatkoztatást, melynek fényével a
megtestesiilt Ige árasztotta el hitünket, mint ahogyan a hajnali
mise könyörgésében kérjük: «Add meg, kérünk, mindenható
Isten, nekünk, akik a te Igéd megtestesülésének új fényében
élünk, hogy tettünkben az sugározzék vissza, ami a hit által
lelkünkben tündököl».4 Akkor kegyelemből született cseleke-

l Postcommunio a hajnali szentmisében.
I Az éjféli mise szentleckéjébö\.
a Az éjféli mise szentleckéjébö\.
«Da nobis. quaesumus. omnipotens Deus: ut qui nova incarnati Verbi

tui luce perhindimur, hoc in nostro resplendeat opere, quod per fidem fulget
in mente.
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deteink által Krisztus születésének ünneplése méltó volna e
misztérium fenségéhez és a benne nyert kimondhatatlan aján
dékhoz.'

III.

Ez a szent csere leginkább hatásaiban «csodálatos»,
azon mód miatt, ahogy végbemegy. Hogyan jön tehát létre?
Ez a Gyermek, aki a megtestesült Ige, hogyan részesít minket
isteni életében? - Embersége által. Az Ige azt az emberséget.
melyet kölcsönvett tőlünk. eszközül használja, hogy közölje
velünk istenséget, Ezt kétféle módon éri el. Mindkettőben

végtelen örök bölcsesége ragyog: ez az emberség láthat6vá
teszi az Istent és lehetővé teszi. hogy szenvedjen értünk.

Tehát láthatóvá teszi az Istent.
Az Egyház - Szent Pál szavaival- gyönyörűséggelbeszél

Istennek e «megjelenéséről» közöttünk: «Megjelent üdvözítő

Istenünk kegyelme minden embernek». (Tit. 2, 11.)2 «Meg
jelent üdvözítő Istenünk jósága s emberszeretete.» (Tit. 3, 4.)3
<cVilágosság ragyog ma felettünk, mert Urunk megszületett.ö
«Az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék» On. l, 14)

A megtestesülés vitte végbe e hallatlan csodát: az emberek
látták a köztük élő Istent.

Szent jános is elragadtatással beszél a misztérium e ki
nyilatkoztatásáról : «Ami kezdettől fogva volt. amit hallottunk,
amit szemünkkel láttunk, amit néztünk és kezünk tapintott az
életnek Igéjéről, - mert az élet megjelent és mi láttuk és
bizonyságot teszünk róla és hirdetjük nektek az örök életet,
mely az Atyánál volt és megjelent nekünk, amit láttunk és hal
lottunk, azt hirdetjük nektek, hogy ti is egyességben legyetek
velünk és a mi egyességünk legyen az Atyával és az ő Fiával,
jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örüljetek
és a ti örömötök teljes legyen». (I. jn. l, 1-4.)

l Munera nostra nativitatis hodiernae mysteriis apta proveniant. 
«Áldozati ajándékaink, kérünk, Urunk, legyenek rnéltők mai születésed misz
tériumaihoz.» (Secreta a hajnali szentmisében.)

z Az éjféli mise szentleckéjéből.

3 A hajnali mise szentleckéjéből.

4 A hajnali mise introitusa.
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Valóban, micsoda öröm látni Istent, aki kinyilatkoztatta
magát nekünk, nem mindenhatóságának vakító fényességében,
sem fenségének megnevezhetetlen dicsőségében, hanem egy
szerű, szegény, gyenge emberség fátyola alatt, úgyhogy lát
hatjuk és érinthetjük !

Isten félelmetes fensége megrémített volna bennünket.
Az izraeliták porba hullottak, annyira féltek és rettegtek, mikor
villámlás és mennydőrgés közepett beszélt Isten Mózessel a
Sinai-hegyen. Minket vonz a gyermekké lett Isten kedvessége.
Mintha azt mondaná nekünk a jászolban fekvő kisded: Féltek
az Istentől? Ne féljetek! «Aki engem lát, látja az Atyát is,»
(Jn. 14, 9.) Ne képzelődéstek után induljatok, ne a bölcselet
következtetéseiből alkossatok magatoknak Istent, ne a tudo
mánytól kérdezzétek tökéletességeit. A mindenható Isten én
vagyok, én nyilatkoztatom ki nektek. Én vagyok az igaz Isten,
aki szegénységben. alázatosságban, gyermekségben jövök hoz
zátok, de aki majd egykor életemet adom értetek. Én vagyok
«az Ő dicsőségének fénye és lényegének képmása» (Zsid. I, 3.),
Isten egyszülött Fia, Isten, mint ő. Bennem megismerhetitek
tökéletességeit : bölcseségét és jóságát, szeretetét az emberek
és irgalmát a bűnösök iránt: «Maga az Isten támasztott vilá
gosságot szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének

ismerete jézus Krisztus arcán». (II. Kor. 4, 6.) jöjjetek hoz
zám, mert bár Isten vagyok, ember akartam lenni, mint ti
és nem vetem el színem elől azokat, akik bizalommal közeled.
nek hozzám!

Krisztus «embernek születve Istenként is ragyog».

Kérdezhetné azonban valaki: De hát miért tetszett Isten
nek, hogy így láthatóvá tegye magát?

Elsősorban azért, hogy tanítson minket, Valóban,
Isten most már Fia által szól hozzánk: «Legutóbb ... Fia által
szélott hozzánk». (Zsid. I, 2.) Csak e szeretett Fiút kell hall
gatnunk, hegy megtudjuk. mit kíván tőlünk az Isten. A meny
nyei Atya maga mondja nekünk: «Ezaz én igen kedves Fiam ... ;
őt hallgassátok», (Mt. 17, 5.) jézus pedig azt mondotta, hogy
az ő tanítása Atyjáé: «Az én tanításom nem enyém. hanem azé,
ki engem kűldött», (Jn. 7, 16.)
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Továbbá az Ige azért is láthat6vá tette magát tekintetünk
előtt, hogy példaképünk legyen. akit követnünk kell.

Csak néznünk kell e Gyermeket. amint növekszik. szem
lélnünk kell. amint közöttünk él. emberként. mint mi és meg
tudjuk. hogyan kell élnünk nekünk is Isten előtt. Isten gyer
mekeiként. Mert mindaz, amit Jézus tesz. kedves Atyja előtt:

«Én mindenkor azt cselekszem. ami előtte kedves». (Jn. 8, 29.)
Ha tanítása által ő az igazság. akkor példája által ő mutatja

az utat. Ha az ö világosságában élünk. ha ezt az utat követjük.
akkor élni fogunk: «Én vagyok az út, az igazság és az élet».
(Jn. 14. 6.) - Ha így megismerjük az Istent. aki kinyilatkoz
tatta magát közöttünk. akkor vonzódunk majd a természet
felettiek felé: «Míg Istent látható módon megismerjük. általa
a láthatatlanok szerétetére ragadtatunk».!

IV.

Krisztus embersége nemcsak láthatóvá teszi az Istent.
hanem lehetövé teszi azt is. hogy az Isten szenvedhessen. És
ebben a legcsodálatosabb az isteni Bölcseség.

A bűn. amely tönkretette bennünk az isteni életet. elég
tételt. engesztelést követelt. E nélkül lehetetlen volt vissza
nyernünk az isteni életet. Az ember, a csak teremtmény azon
ban nem adhatott elégtételt a sértés végtelen gonoszságáért.
viszont az Istenség sem szenvedhetett, sem nem engesztélhe
tett. Isten nem közölhette velünk addig életét. míg meg nem
bocsátotta a bűnt. Az örök Bölcseség megmásíthatatlan elhatá
rozása azonban nem bocsáthatta meg a bűnt. míg megfelelő

módon ki nem engesztelték érte. - Hogyan oldotta meg Isten
ezt a problémát?

A megtestesülés adja meg rá a feleletet. Nézzük a betle
hemi Gyermeket I Ű a megtestesült Ige. Az az emberség, amit
az Ige magáévá tett. tud már szenvedni: ez szenved majd, ez
engesztel. Szenvedései, engesztelése. mint az emberi természet
cselekedetei azonban az Igéhez tartoznak. mint maga az emberi
természet. Az isteni személytől végtelen értékűek lesznek. úgy-

i V. ö. a karácsonyi prefációval: Ut dum visibiliter Deum cognoscimus,
per hunc in invisibilium amorem rapiamur.
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hogy bőségesen elegendők a világ megváltására, a bűn leron
tására és arra, hogya kegyelem bőséges, termékenyítő áradatát
fakassza a lelkünkben: «Folyó árja örvendezteti meg az Isten
városát». (Zs. 45, 5.)

Ú csodálatos csere I Ne kutassuk, hogyan vihette volna
máskép is végbe az Isten I Nézzük inkább, hogyan valósította
meg. Az Ige emberi természetet kér tőlünk, hogy ezáltal szen
vedhessen, engesztelhessen, érdemeket szerezhessen és velük
eláraszthasson bennünket. Az ember a test által fordult el az
Istentől. Az Isten testté lőn, hogy megmentse az embert:

Beatus auctor saeculi
Servile corpus induit,
Ut carne carnem liberans
Ne perderet. quos condidit.'

Az a test, amit az Isten Igéje magára ölt, üdvösség eszköze lesz
minden test számára.

Ú csodálatos csere I

Jól tudjuk, hogy ez az engesztelés csak a Kálvária áldoza
tával fejeződött be. De mint Szent Pál tanítja, Krisztus meg
testesülésének első pillanatától kezdve vállalta Atyja akaratának
teljesítését és áldozatul ajánlotta magát az egész emberiségért:
«Ezért a világba bejövén így szól: Áldozatot és ajándékot nem
akartál, de testet alkottál nekem... Akkor mondám: Ime
eljövök, hogy megcselekedjem. ó Isten, a te akaratodat».
(Zsid. 10, 5. és 7. V. ö. Zs. 39, 8.) «Ezzel az akarattal szentel
tettünk meg.i (Zsid. 10. 10.) Krisztus a jászolban kezdi meg
ezt a szenvedő életet, melyet végig akart élni üdvösségünkért,
melynek vége csak a Golgotán volt, amely lerontotta a bűnt és
visszaadta nekünk Atyja barátságát. Kétségtelen. hogy a jászol
csak első állomása ennek az életnek. de ez már magábanfoglalja
minden eljövendő szenvedését.

Ezért tulajdonítja az Egyház Krisztus időbeli születésének
a mi üdvösségünket. «Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy
Egyszülöttednek a testben való új születése szabadítson fel

1 «Avilág boldog T éremtője szolgai testet öltött, hogy testével megváltsa
a testet és el ne vesszék. amit alkotott." - A Laudes himnusza a karácsonyi
zsolozsmában.
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minket, kik a bűn igája alatt a régi rabszolgaságban élünk>'
Ezért beszél ettől kezdve mindig «rnegszabadításrél, megvál
tásről, üdvösségről, örök életről». Krisztus, a főpap és közben
járó, szent emberségével békített ki bennünket újra az Istennel.
De ezzel az emberségével Betlehemben jelent meg közöttünk.

Lássuk tehát, hogyan valósítja meg már születésekor
isteni küldetését,

Mivel veszítettük el az isteni életet? A kevélységgel. Mivel
Ádám és Éva azt hitték, hogy olyanok lesznek majd, mint az
Isten, jót és gonoszat tudók, mind a maguk, mind egész nernűk

számára elvesztették az Isten barátságát. Krisztus, az új Ádám,
megtestesülése alázatosságával megváltott és visszavezetett
minket az Istenhez. «Midőn az Istenember alakjában volt, ...
kiüresítette önmagát, felvette a szolga alakját, emberekhez
hasonló lett és külsejét tekintve úgy jelent meg, rnint ember.»
(Fil. 2, 6-7.) Micsoda megalázódás ez! Igaz, hogy később az
Egyház egekig magasztalja a bűn és halállegyőzőjének ragyogó
dicsőségét. De most csak megalázódás és gyengeség Krisztus
osztályrésze. Mikor tekintetünk e kis Gyermeken pihen, ki
semmiben sem különbözik másoktól és ugyanakkor meggon
doljuk, hogy ő az Isten, a végtelen Isten, akiben a bölcseség és
tudomány összes kincsei megvannak, meghatódik a lelkünk és
hiú büszkeségünk megszégyenül ilyen megalázódás előtt.

Mi okozta ezenkívül vesztünket ? - Engedetlenségünk.
Nézzük az Isten Fiát, milyen csodálatos engedelmességre ad
példát! A kis gyermekek egyszerűségével bízza rá magát szülei
kezére: engedi, hogy megérintsék. megfogják és vigyék, ahová
nekik tetszik. Gyermekségét, ifjúságát, fiatalságát az evangé
lium ezekkel az egyszerű szavakkal foglalja össze: «És engedel
mes vala nekik». (Lk. 2, 51.)

Végül bűnös vágyaink szakítottak el az Istentől: «a szemek
kívánsága» (I. Jn. 2, 16.), mindaz, ami látszat, ami csillog,
lenyűgöz, félrevezet: a mulandó semmiségek hiábavalósága,
amit elébe helyezünk az Istennek. Az Ige testté lőn, de szegény
ségben és nyomorúságban született, «Értetek szegénnyé lett,

1 Concede, quaesumus, omni potens Deus, ut nos Unigeniti tui nova
per carnem nativitas liberet, quos sub peccati jugo vetusta servitus tenet. (Az
ünnepi szentmise könyörgése.)
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bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legye.
tek,» (ll. Kor. 8, 9.) Bár ő «az örökkévalóság halhatatlan királya»
(I. Tim. 1, 17.), bár ő hívta létre egy szavával a mindenséget a
semmiségből. aki «csak megnyitja kezét és betölt minden élőt

áldásával» (Zs. 144, 16.), mégsem palotában született. Mivel
Anyja nem talált helyet a szálláson, egy istállóban húzta meg
magát. Az Isten Fia, az örök Bölcseség - mezítelenül akart
szűletni, szalmán akart feküdni.

Ha hittel és szeretettel nézzük a kis Jézust a jászolban,
a legszebb erények isteni példáját láthatjuk benne. Ha szívünk
kel hallgatjuk, amire tanít, sokat tanulhatunk tőle. Ha megfon
toljuk születése körülményeit, láthatjuk, hogyan használja fel
az Ige eszközül emberséget, nemcsak arra, hogy tanítson min
ket, hanem még inkább arra, hogy kinyilatkoztassa magát
nekünk, isteni életet öntsön belénk, kedvesekké tegyen ben
nünket Atyja előtt és megszabadítson minden mulandótól,
önmagunktél, hogy magához emeljen bennünket.

«Midőn az Istenség magára vette halandó testünket, az
emberi nem visszanyerte a világosságot, amit elvesztett. Mivel
az Isten eltűri az emberséget, azért az ember felemelkedik az
istenséghez.»l

V.
Bármelyik oldalról nézzük is tehát a hit szemével e szent

cserét, bármilyen részletét vizsgáljuk is, mindenképpen csodá
latosnak találjuk.

Vagy nem csodálatos-e, hogy egy szűz fiat szül?2 «A Szűz

szülte a Királyt, az anyaság örömeit a szűz dicsőségével egye
sítette. Sem előtte, sem utána nem volt hozzá hasonló.»3 «Jeru-

1 Dum divinites defectum nostrae carnis suscepit, humanum genus
lumen, quod amiserat, recepit. Unde enim Deus humana patitur, inde homo
ad divina sublevatur. (Szent Gergely: Homilia I. in evang.)

2 Natus ineffabiliter ex virgine. (Karácsony nyolcadának egyik antifó
nájábó!.)

8 Genuit puerpera Regem, cui nomen aeternum. et gaudia matris
habens cum virginitatis honore, nec primam similem visa est, nec habere
sequentem. (A Laudes egyik antiíénája a karácsonyi zsolozsmában.)
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zsálem leányai, mért csodáltok engem? Isteni misztérium az,
amit láttok.»l

Csodálatos az istenség és emberség felbonthatatlan egye
sülése az Ige egyetlen személyében, a nélkül, hogy össze
vegyülne a két természet: «Csodálatos misztérium ez: megújul
a természet l» Csodálatosak azok a kiáltó ellentétek, melyek
közt e szent csere végbemegy: Isten részesít bennünket isten
ségében, de az az emberség, melyet ő kölcsönvesz tőlünk,

hogy általa közölje velünk isteni életét, szenvedő emberség:
«a fájdalmak embere, a betegség ismerője» (v. ö. Iz. 53, 3.), ki
egykor majd halálra válik és halálával adja vissza nekünk
az életet.

Csodálatos e szent csere eredetében is. Ez az lsten irán
tunk való végtelen szeretete. «Úgy szerette lsten e világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta,» (Jn.3, 16.) Áradjon szét hát
lelkünkben az öröm és énekeljük az Egyházzal: «Kisded szüle
tett számunkra és fiú adatott nekünk». És hogyan «adatott»?
«A bűn testének hasonlóságában l» Ezért végtelen nagy az a
szeretet, mely így nekünk adja magát emberségében, hogy
általa szenvedhessen, engesztelésül a bűnért.2

Végül csodálatos e csere gyümölcseiben és hatásaiban is.
Ezzel a cserével lsten visszaadja nekünk barátságát, vissza
adja a jogot az örökkétartó örökség birtoklásához. Most már
újra szeretettel és szívesen tekint az emberiségre.

Ezért e misztérium ünneplésekor a legjellegzetesebb
érzelem az öröm. Az Egyház állandóan erre szőlít fel bennün
ket, mert megemlékezik az angyal szavairól, melyeket a pász
torokhoz intézett: «Ne feljetek, mert íme nagy örömet hirdetek
nektek, . " minthogy ma született nektek az üdvözítő».
(Lk. 2, 10-11.) Ez az öröm a felszabadulás, a visszanyert
örökség és az újra megtalált béke öröme, legfőképpen pedig
az a boldogság, hogy az emberek magát az Istent láthatják:
«Neve Emmánuel lesz». (Iz. 7, 14.; v. ö. Mt. l, 23.)

l Filiae Jerusalem, quid me admiramini? Divinum est mysterium, quod
cernitis. (Antifóna a Várandós Szűzanya ünnepén, dec. 18.)

II Propter nimiam caritatem suam, qua dilexit nos Deus, misit Filium
suum in similitudinem carnis peccati. (Antifóna karácsony nyolcadának zso
lozsmájában.)
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De ez az öröm csak akkor lesz tartós, ha erősek maradunk
a kegyelemben, melyet a Me~váltótól nyerünk és amely az ő

testvéreivé tesz bennünket. «O keresztény, ismerd meg méltő

ságodat I - kiált fel Szent Leó egyik szentbeszédében, melyet
az Egyház a karácsonyi zsolozsmában olvastat -, és az isteni
természetben részesülve ne térj vissza nemtelen életmóddal
régebbi hitványságodhoz 1»1

Ú bárcsak megismernénk az Isten ajándékát I - mondotta
maga az Odvözítő (v. ö. JnA, 10.). Bárcsak tudnánk, milyen
fenséges az «a Fiú, ki adatott nekünk» I Különösen pedig,
bárcsak úgy fogadnók be, mint ahogyan kell őt fogadnunk I
Bárcsak ne rólunk lenne írva : «Tulajdonába jöve, de övéi őt

be nem fogadák». (Jn. 1, ll. Az ünnepi szentmise evangéliumá
ban.) A teremtés által valamennyien Isten tulajdona vagyunk.
Hozzá tartozunk. De vannak, akik nem fogadták őt be itt a föl.
dön. A zsidók, a pogányok közül milyen sokan elvetették őt,

mivel a gyarló test alázatosságában jelent meg közöttük!
Ezek a kevélység és az érzékek sötétségébe merült lelkek voltak:
«A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem
fogta». (Jn. I, 5.)

És hogyan kell őt befogadnunk? - A hit által: «Hatalmat
ada, hogy Isten gyermekeivé legyenek, kik hisznek az ő nevé
ben». (Jn. 1,12.) Akik hisznek személyében, szavában, cseleke
deteiben, akik Istenként fogadták ezt a Gyermeket, azoknak
adta viszonzásul, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ezek «Is.
tenből születtek»,

Valóban, ez a legfontosabb készség, mellyel közelednünk
kell e csodálatos cseréhez, hogy megteremje bennünk gyümöl
cseit. Egyedül a hit ismerteti meg velünk megvalósulásának
célját és médját. Egyedül a hittel hatolhatunk le e misztérium
mélységeibe, Egyedül általa szerezhetünk róla igaz ismeretet,
mely méltó az Istenhez.

Mert a megismerésnek különböző mődjai és fokozatai
vannak.

l Ágnosce, o christiane, dignitatem tuam, et divinae consors naturae,
noli is veterem vilitatem degeneri conversatione redire. (Sermo L de Nati
vitate.)
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«Azökör megismeri gazdáját, s a szamár urának jászolát»,
írta már lzaiás próféta, midőn e misztériumról szólt (I, 3.).
Ezek is látták a jászolban fekvő gyermeket. De mit láttak
benne? Amit az állat láthat: látták az alakot, nagyságot, színt,
mozgást. Egészen kezdetleges ismeret ez, mely nem terjed
túl az érzéklés határain. Érzéki megismerés, semmi több.

A járókelők, a kíváncsiak, kik elmentek az istálló előtt,

szintén látták a gyermeket. De az ő szemükben egészen olyan
volt, mint a többi csecsemő. E tisztán természetes megismerés
határain túl ők sem jutottak. Lehet ugyan, hogy megkapta
őket a gyermek szépsége, lehet, hogy sajnélkoztak nyomorú
ságán. De ez az érzelem nem volt tartós és közömbösségükben
csakhamar napirendre tértek fölötte.

Ott vannak azután a pásztorok, ezek az egyszerű lelkek,
akiket «körülragyogott az Isten fényessége». (Lk. 2, 9.) Ők
biztosan többet vettek észre: megismerték ebben a Gyermek
ben a megígért és rég várt Messiást, «akire a népek várakoz
nak». (Gen. 49, 10.) Kifejezték előtte hódolatukat és lelkük
hosszú időre eltelt örömmel és békével.

Ugyanígy az angyalok is szemlélték az újszülöttet, a meg
testesült Igét. Ők Istenüket látták benne. Azért ez az ismeret
bámulatba ejtette ezeket a tiszta lelkeket és csodálattal hódoltak
e megfoghatatlan megalázkodás előtt. Hiszen az Ige nem az ő

természetükkel egyesült, hanem az emberi természettel: «Mert
nem az angyalokat karolta fel, hanem Ábrahám ivadékát».
(Zsid. 2, 16.)

Mit mondjunk azonban a Szent Szűzről, hogyan nézett
ő Jézusra? E tiszta, alázatos, gyengéd tekintet, eltelve gyönyö
rűséggel, minő mélységeibe hatolt e misztériumnak? Jézus
lelkéből megnevezhetetlen világosság árasztotta el akkor Édes
anyját. Mária fenséges imádással és tökéletes hódolattal vette
körül Fiát, Istenét, élete minden mozzanatát és minden misz
tériumát, melyeknek a megtestesülés volt lényege, gyökere.

Végül az Atya kimondhatatlanul fenséges tekintete is
Fián nyugodott, ki megtestesült az emberekért. A mennyei
Atya azt látta benne, amit sem ember, sem angyal, sőt még
Mária sem ért meg soha: istenségének végtelen tökéletességeit,
melyek egy kis gyermekben rejtőztek ... Ez a tekintet kimond-
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hatatlan elragadtatással töltötte el az Atyát: «Te az én Fiam
vagy. kedves. szeretett Fiam. kiben nekem kedvem telt ...ll

(V. ö. Mk. J. 11.; Lk. 3, 22.)

Midőn Betlehemben szeraléljük a megtestesült Igét.
emelkedjünk érzékeink fölé és a hit szemével nézzük. A hit
már itt a földön részesít bennünket abban a fenséges ismeretben.
mellyel az isteni Személyek megismerik egymást. Nem túlzás
ez. A megszentelő kegyelem valóban részesít bennünket az
isteni természetben; az isteni természet legfőbb tevékenysége
pedig abban áll, hogy az isteni személyek egymást kölcsönösen
megismerik és szeretik. Mi tehát ebben a megismerésben
részesülünk. - És miként a megszentelö kegyelem, mely
kiteljesedik majd az örök dicsőségben. jogot ad nekünk ahhoz,
hogy úgy láthassuk meg az Istent. ahogyan ö látja önmagát,
ugyanúgy itt a földön i 3 - bár a hit homályában - a kegyelem
lehetövé teszi. hogy Isten szemével hatoljunk le e misztérium
mélységeibe, Ezért énekli az Egyház a karácsonyi prefációban :
(lA te világosságod fénye felragyogott>'.

Ha élő és tökéletes a hitünk, akkor nem állunk meg a
misztérium felszínén, kűlsőségeinél, hanem mélyére hatolunk,
hogy Isten szemével szemléljük. Az emberségből kiindulva
behatolunk az istenségig. melyet ez az emberség elrejt, de
egyszersmind kinyilatkoztat előttünk. Akkor isteni világos
ságban látjuk majd az isteni misztériumokat.

Az ilyen hitből élő lélek elragadtatással és megdöbbenve
borul le Isten ily csodálatos megalázódása előtt. Egészen neki
adja magát, hogy csak Isten dicsőségével törődjék, aki teremt
ménye iránti szeretetből így elfátyolozta kifürkészhetetlen
tökéletességeinek ragyogását. Érzelmei az imádás. odaadás.
Nincs nyugta, rníg mindenét oda nem adta. önmagát is, viszon
zásul. hogya maga részéről is véghezvigye azt a szent cserét,
melybe Isten akart lépni vele. Nem tud pihenni, míg minden
cselekedetét, egész önmagát rendelkezésére nem bocsátotta
«a Béke királyának. aki eljött Iönségében»,! őt megváltani, őt

megszentelni, Istenhez hasonlóvá tenni.

l A vesperae egyik antif6nája a karácsonyi zsolozsmában.

MarmIon: KrIsZtus núsZlérilllIlll1. 9
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Közeledjünk hát erős hittel az isteni Gyermekhez. Gyak
ran felsóhajtunk : Bárcsak Betlehemben lehettünk volna, hogy
őt Iáthassukl Pedig a szeritáldozásban ugyanolyan valósággal
száll szívünkbe, ha még jobban rejtve van is érzékeink előtt.

A tabernákulumban ugyanaz a hatalmas Isten van jelen, mint
a jászolban, ugyanaz a jóságos Megváltó.

Ha akarjuk, ez a csodálatos csere ma is folytatódik. Mert
Krisztus az áldoztatórácsnál ma is szent embersége útján
önti belénk az isteni életet. Mikor szent testét esszük és szent
vérét isszuk, ma is szent emberségével egyesülünk, tehát
ugyanabból a forrásból merítjűk az örök életet: (Aki eszi az én
testemet, és issza az én véremet, annak örök élete vagyon».
(Jn. 6, 55.)

Igy mindennap tovább folytatódik és egyre szorosabbá
válik az az egyesülés, melybe Isten lépett az emberrel a meg
testesülésben. Mikor Krisztus a szentáldozásban nekünk adja
magát, a nemes és hűséges lélekben nagyohbítja a kegyelem
életét.' Igy ez az élet szabadabban Iejlődhetik, szabadabban
kiteljesedhetik, Igy a szentáldozásban zálogát kapjuk annak a
boldog halhatatlanságnak, rnelynek a kegyelem esirája. mely
ben Isten önmagát közli majd velünk a maga teljességében,
fátyol nélkül. Ez az ünnepi szentmise gondolata is: «Miként
a világnak ma született Megváltója a mi Istenben való újjá
születésünknek szerzője, hasonlóképpen ugyanő legyen halha
tatlanságunk osztogatója is».2

Ez lesz majd a fenséges, dicsőséges beteljesülése annak a
csodálatos cserének. mely Betlehemben kezdődött a jászol
szegénységében és megalázódásában.

1 Deus. qui nos per hujus sacrificii véneranda commercia, unius surnmae
divinitatis participes effecisti: praesta. quaesumus; ut sicut tuam cognoscimus
veritatem. sic eam dignis moribus assequamur. - "Isten. ki ennek az áldozat
nak tiszteletreméltó cseréje által az egy fölséges Istenség részeseivé teszel rnin
ket: engedd, kérünk, hogy amint ez igazságodat megismertük, azt méltó élet
módunkkal el is érhessük.»(Secreta a húsvét utáni IV. vasárnap szentmiséiében.)

• Ut natus hodie Salvator mundi, sicut divinae nobis generationis esi
auctor, ita erimmortalitatis sit ip$e largitor. (Az ünnepi szentmise pestcom
muniéia.)



vm. Az lsten megjelenése.

(Vízkereszt ünnepe.)

Váztat. - Isten, az örök világosság, főként megtestesülésével jelenti ki
magát előttünk. - I. Mikor kijelentette magát a napkeleti bölcsek
nek, ezzel az összes pogány népeket meghívta az evangélium vilá
gosságára. - I I. A napkeleti bölcsek nagylelkű, készséges hite
a mi példaképünk. - III. A napkeleti bölcsek magatartása, midőn
elttlnt előlük a csillag. - IV. Mélységes hitük Betlehemben. Az
isteni Gvermeknek adott ajándékaik szimbolikája. Ebben is követ
nünk kell öket.

Valahányszor lelkünk kissé bensőségesebb kapcsolatba
jut az Istennel, mindannyiszor érezzük. hogy misztérium vesz
körül bennünket. «Fel. ő és homály van körülötte» (Zs. 96. 2.)
Ez a misztérium kikerülhetetlen következménye annak a vég
telen távolságnak. ami a teremtményt elválasztja a Teremtőtől.

A véges lényt minden tekintetben végtelenűl felülmúlja az. aki
öröktől fogva maga a Lét teljessége.

Ezért az isteni Létező legjellemzőbb ismertetőjele éppen
megfoghatatlansága és láthatatlansága. Valóban. csodálatos
valami az isteni világosságnak ez a láthatatlansága itt ft

földön.
«Az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség». - írja

Szent János. (I. Jn. 1. 5.) Nyomatékosan hangsúlyozza. hogy
evangéliumának egyik alapja ez az igazság: «t.s ez az izenet.
melyet tőle hallottunk és nektek hirdetünk». (U. o.) Ez a vilá
gcs3ág azonban. mely eláraszt minket fényességével. a helyett.
hogy felfedné az Istent lelki szemeink előtt. elrejti öt előlünk.

Úgy vagyunk vele. mint a nap PII : fénye megakadályozza, hogy
őt magát láthassuk. Isten «megközelíthetetlen világosságban
lakozik». (I. Tim. 6. 16.)

Mégis ez a világosság a lélek élete. Észrevehettük már.
hogy ft Szentírásban gyakran kapcsolódik az élet és a világosság
gondolata. Mikor a Zsoltáros le akarja írni az örök boldogségot,

9·
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azt ~ondja: ~Gyönrörűség~d patakj~val .itato~ ~ket. ~álad van
az elet forráse». Es rögton hozzáteszi : «Világoseégod által
látunk világosságot». (Zs. 35, 9-10.) Hasonlőképpenmidőn az
Odvözítő is «avilág világosságának»jelenti ki magát, azt mondja i

«Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet
vildgossdga». (Jn. 8, 12.) És ezek a szavak bizonyára nem vélet
lenül kerültek egymás mellé. Ez az élet világossága abb61 az
Életből árad, aki maga a Világosság: «Űbenne volt az élet és
az élet volt az emberek világossága». (Jn. 1,4.) Életünk az égben
abban áll majd, hogy fátyol nélkül megismerjük az örök vilá
gosságot és élvezzük ragyogását.

Isten azonban már itt a földön is részesít bennünket
világosságában. mikor értelemmel ruházza fel az emberi lelket.
«Mi, Uram, arcod fényességének jelét viseljük» (Zs. 4, 7.) Az
ész igaz világosság az ember számára. Az ember minden ter
mészetes tevékenységet ennek a természetes világosságnak kell
elsősorban irányítania, hogy mélt6 legyen önmagához. Ez tűzi

ki eléje a jét, amit el kell érnie. Fénye oly erős, hogy még az
Isten létét és néhány tökéletességét is fel tudja tárni az ember
előtt. Ezért jelenti ki Szent Pál a r6maiakhoz írt levelében, hogy
a pogányoknak nincs mentségük, amiért nem ismerték meg az
Istent, mivel látták a világot, keze alkotását. (R6m. 1, 20.)
Isten minden művébe belevésődik lábanyoma. Visszaverik
tökéleteseégei fényét és így bizonyos mértékben végtelen vilá
gosságát is feltárják előttünk.

Van azonban mélyebb, irgalmasabb megjelenése is az
Istennek: megtestesülése.

Az isteni világosság, mely túlságosan vakító ahhoz, hogy
a maga teljes fényességében tárj a fel magát gyenge szemünk
előtt, elfátyolozta magát az emberséggel, mint valami «kár
pittal». Ez Szent Pál gondolata. (V. ö. Zsid. W, 20.) «Az örök
világosság kisugárzása» (Bölcs. 7, 26.), a «Lumen de Lumine»:
a világosságból árad6 világosság, az Ige, magára öltötte testünk
ket, hogy ezen keresztül megláthassuk az istenséget: «Lelki
szemünk előtt felragyogott a te világosságod új fénye l» (A kará
csonyi prefációból.) Krisztus a hozzánk leereszkedett Isten,
aki kétségbevonhatatlanul emberi életet élt közöttünk. Ember-
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ségének fátyola megakadályozta. hogy istenségének végtelen
ragyogása megvakítson bennünket.

Ebb51 az emberből azonban annyi fény árad. hogy az
minden jóakaratú lélek számára kinyilatkoztatja istenségét,
A hittel megvilágosodott lélek felismeri azt a ragyogást, mely
e szentek szeritjének kárpitja mögül tör elő. A Jézusba, a
halandó emberbe vetett hit meglátja az Istent és amikor rátalált
az Istenre. benne a világosság, az üdvösség és a halhatatlan élet
forrásából iszik: «Mert midőn Egyszülötted halandóságunk
természetében megjelent. bennünket halhatatlanságának új
fényével megűjítotts.!

Istennek ez a megjelenése az emberek között oly hallatlan
misztérium, irgalmas jóságának oly fenséges műve, a meg
testesülésnek oly lényeges jellemző vonása. hogy az első száza
dokban az Egyháznak nem is volt ünnepe a Megváltó betlehemi
születésének megülésére. E helyett a «Theophania» ünnepét.
azaz «Isten megjelenését» ünnepelte a megtestesült Ige szemé
lyében: amint kinyilatkoztatta magát a napkeleti bölcseknek.
azután amikor megkeresztelkedett a Jordán partján és végül.
mikor a kánai menyegzőn véghezvitte első csodáját. Midőn a
nyugati Egyház átvette a keletitől ezt az ünnepet. megtartotta
görög nevét. Az Epiphania annyit jelent. hogy «megjelenés»,
«az Isten megjelenése». Az ünnep tárgya azonban most már
csaknem kizárólag a Megváltó megjelenése a pogány népek
előtt, a napkeleti bölcsek személyében.

Eléggé ismeretes az evangélium elbeszélése a napkeleti
bölcsekről, hogyan érkeztek meg Betlehembe. A hagyomány
képzelete ezt még jobban kiszínezte, népies elemekkel kiegé
szítette.P Mi itt csak a misztérium általános jelentéséről szólunk,
rámutatva néhány olyan részletére, mely sok okulást rejt magá
ban lelkiéletünk számára.

l Quia cum Unigenitus tuus in substantia nostrae mortalitatis apparuit,
nova nos immortalitatis suae luce reparavit. (A vízkereszti prefáci6b61.)

2 A legtöbb Szentírás-magyarázó Jézusnak a templomban történt bemu
tatása utáni időre teszi a háromkirályok megérkezését. Mi azonban itt az ElfY
háztól kijelölt sorrendet követjük. mely jan. 6-án üli meg vízkereszt és febr.
2-án Jézus bemutatásának ünnepét.
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I.

Mivel a napkeleti bölcsek is hivatalosak voltak Krisztus
bölcsójéhez, ebben az egyházatyák mindig azt látták,· hogy
Isten a pogány népeket is meghívta a hitre. - Ez ennek a
misztériumnak alapja. Az Egyház is világosan kifejezi ezt az
ünnep könyörgésében, melyben gyermekei óhajtását foglalja
össze: «Isten. ki a csillag vezérlete mellett a mai napon kinyi
latkoztattad egyszülött Fiadat a pogányoknak .•.»1

A megtestesült Ige elsősorban a zsidóknak nyilatkoztatta
ki magát, a pásztorok személyében. Miért? - Mert a zsidóság
volt a választott nép. Ebből a népből kellett származnia a
Messiásnak, Dávid Fiának. Ennek a népnek adta Isten fensé
ges ígéreteit, rnelyeknek megvalósulása volt a messiási ország.
Isten rájuk bízta az Irásokat és nekik adta a törvényt, azt a tör
vényt, melynek minden egyes eleme előképe volt a kegyelemnek.
melyet Krisztus volt hozandó. Úgy illett tehát, hogy a meg
testesült Ige először a zsidóknak jelentse ki magát.

A pásztorok, ez az egyeneslelkű, egyszerű nép képviselte
a jászolnál a választott népet: «Nagy örömet hirdetek nektek, ...
minthogy ma született nektek az üdvözítő». (Lk. 2, 10-11.)

Az üdvözítő később, nyilvános életében, tanításának böl
cseségével és csodáinak fényével jelenti majd ki magát a zsi
dóknak.

Tudjuk az evangéliumból, hogy egyedül a zsidóknak hir
dette az üdvösséget. - Midőn például a hitetlen Tirus és
Szidon vidékéről való kánaáni asszony kérte segítségét, Krisztus
ezt válaszolta tanítványainak, kik közbenjártak érdekében:
«Én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem», (Mt.
15, 24.) A szegény pogány asszonynak úgyszólván ki kell csikar
nia Jézustól a kért kegyelmet, eleven hitével és mélységes alá
zatosságával. - Midőn pedig, ugyancsak nyilvános élete folya~

mán. az Úr Jézus elküldte apostolait. hogy hozzá hasonlóan
8k is hirdessék a eljó hírt», ugyancsak ezt mondotta nekik:
«A pogányok útjára ne menjetek, és a szamaritánusok váro
saiba be ne térjetek; hanem inkább menjetek Izrael házának

l Deus. qui hodiemedie Unigenitum tuum geniibus stella duce revelaeti.
(Vízkereszt ünnepének könyörgéséböl.)
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elveszett juhaihoz». (Mt. 10,5-6.) Miért ez a különös parancs?
A pogányok talán ki voltak zárva a Krisztus hozta megváltás
és üdvösség kegyelméből? Nem. De az isteni üdvösségterv az
apostolok számára tartotta fenn az evangélium hirdetését a
pogány népeknek, miután a zsidók keresztrefeszítvén a Messiást,
véglegesen elvetették az Isten Fiát. Mikor Krisztus Urunk
meghal a kereszten, a templom kárpitja kettészakad. hogy Isten
ezzel is jelezze a régi szövetség megszűnését,melyet a választott
zsidó néppel kötött.

Valóban. a zsidók közül sokan nem akarták befogadni
Krisztust. Egyesek kevélysége, mások érzékisége elvakította
lelkük szemét és nem akarták öt elismerni Isten Fiának. Szent
János róluk beszél. midőn ezt mondja: «És a világosság a sötét
ségben világít. de a sötétség azt föl nem fogta ... Tulajdonába
jöve. de övéi őt be nem fogadák». On. 1,5. és 11.)Ezért mondta
az Úr Jézus is a hitetlen zsidóknak: «Elvétetik tőletek az Isten
országa és oly népnek adatik; mely meghozza annak gyűmöl
eset». (Mt. 21, 43.)

A pogány népek voltak hivatottak arra, hogy Jézus örök
sége legyenek. mint az Atya megígérte Fiának: ((Kérd tölem. és
neked adom a nemzeteket örökségedűl». (Zs. 2, 8.) Maga az
Úr Jézus állította magáról. hogy ó «a jó pásztor, aki életét adja
juhaiért». De rögtön hozzátette: «Egyéb juhaim is vannak,
melyek nem ez akolból valók. Azokat is ide kell terelnem. és
hallgatni fogják az én szómat, és egy akol lészen és egy pásztor»,
(Jn. 10. Il. és 16.)

Ezért, mielőtt felment volna a mennybe, elküldötte apos
tolait, hogy folytassák megváltói művét és küldetését, de többé
már nem Izrael elveszett juhai között, hanem az összes népek
nél : «Elmenvén tanítsatok minden népet, hirdessétek az evangé
liumot minden teremtménynek. . . Es íme én veletek vagyok
mindennap a világ végezetéig». (Mt. 28, 19-20.; Mk, 16, 15.)

Mindazonáltal a megtestesült Ige nem v~rt mennybe
rneneteléig, hogya «jó hír» kegyelmét a pogányságra is kiter
jessze. Mikor megjelent itt a földön. már jászolához odahívta
őket a napkeleti bölcsek személyében. Az örök Bölcseség így
akarta megmutatni nekünk, hogya békét hozta erre a földre.
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«Békesség a földön a jóakaratú embereknek I» (Lk. 2, 14.) Tehát
nemcsak azoknak, akik «közel voltak hozzáll - vagyis a pász
toroktól képviselt hivő zsidóknak -, hanem azoknak is, «akik
egykor távol voltak tőle» - vagyis a napkeleti bölcsek által jel
képezett pogányoknak. «Mert ő a mi békességünk - mint
Szent Pál mondja -, aki a kettőt eggyé tette,» Mivel embersége
egyesült az istenséggel, CS az egyetlen tökéletes közbenjáró. «El
jött, hogy békét hirdessen nektek, kik távollevők voltatok, a
békét a közellevőknek, mert mindkettőnknekutat nyitott egy
Lélek által az Atyához,» (Ef. 2, 14.; 17-18.)

A napkeleti bölcsek meghívása és megszentelése jelenti az
egész pogányság meghívását a hitre és az üdvösségre. A pász
torokhoz angyalt küld az Isten, mert a választott nép hozzá
szokott már az égi szellemek megjelenéséhez. A napkeleti böl
csek előtt azonban, akik az ég rejtelmeit kutatták, egy csodá.
latos csillagot ragyogtatott fel. Ez a csillag szimboluma a lélek
belső megvilágosodásának, mely Isten felé húzza.

Valóban minden embert, aki eszének használatával bír,
legalább egyszer életében ugyanúgy megvilágosít a kegyelem,
mint a csillag a napkeleti bölcseket: midőn az örök üdvösségre
hívja őket. Valamennyien részesültek a világosságban. Hit
tétel Szent Pál tanítása: Isten «azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön s az igazság ismeretére eljusson». (I. Tim. 2, 4.)

Az utolsó ítélet napján bizonyosságra jutva kivétel nélkül
mindenki meggyőződéssel hirdeti majd Isten végtelen igazsá
gosságát és ítéleteinek tökéletes igazságát: «Igazságos vagy,
Uram, es ítéleted igaz l» (Zs. 118, 137.) Még azok is, akiket
Isten örökre eltaszít magától, kénytelenek lesznek majd be
ismerni, hogy sajátmaguk okozták vesztüket.

Ez azonban nem volna igaz, ha a kárhozottaknak nem
lett volna médjuk megismerni és befogadni a hit isteni világos.
ságát. Nemcsak Isten végtelen jóságával, de igazságosságával
is ellenkeznék, ha egy lelket is elítélne azon tudatlansága miatt,
melynek nem maga volt okozója.

Kétségtelen, hogy az a csillag, rnely a keresztény hitre
hívja az embereket, nem egy és ugyanaz mindenki számára.
Különbözőképpen ragyog. Fénye azonban eléggé látható
ahhoz, hogy a jóakaratú szívek felismerhessék és megláthas-
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sák benne az isteni hivatás jeiét. Isten bölcs Gondviselésében
szüntelenül változtatja útjait, melyek éppoly megfoghatatla,
nok, mint önmaga. Változtatja őket szeretetének örökké
tevékeny előzékenysége és igazságosságának végtelenűl szent
igényei szerint, Imádjuk hát Szent Pállal Isten útjainak ki
fürkészhetetlen mélységét és hirdessük. hogy végtelenűl felül
múlják a mi teremtett gondolatainkat: «Mekkora a rnélysége
az Isten gazdagságának. bölcseségének és tudásának I Mennyire
megfoghatatlanok az CS ítéletei és felkutathatatlanok az () útjai I»
(Róm. 11. 33.)

Miénk az a boldogság. hogy «láttuk csillagát» és felismer
tük Istent a jászolban fekvő Gyermekben. Miénk az a boldog
ság. hogy az Egyházhoz tartozhatunk, melyben a napkeleti
bölcsek voltak a termés zsengéi.

Istennek a végtelen jóságát, hogya napkeleti bölcsek
személyében az egész emberiséget meghívta a hitre és az
üdvösségre. a liturgia úgy ünnepli az ünnep zsolozsmájában,
mint az Egyház menyegzőjét Isteni Vőlegényével. Hallgassuk,
milyen gyönyörűséggel, milyen fenséges szimbolikus szavakkal
magasztalja annak a lelki Jeruzsálemnek a ragyogását. mely
anyai keblére öleli majd a nemzeteket, isteni Vőlegényének

jövendő örökségét I «Kelj fel. ragyogj fel, Jeruzsálem, mert
eljött a te világosságod és az Úr dicsősége felragyogott fölötted.
Mert íme sötétség borítja a földet és homálya népeket, de
fölötted felragyog az Úr és dicsősége megnyilvánul rajtad.
Népek jönnek majd világosságodhoz és királyok a neked támadt
fényességhez. Hordozd körül szemedet és lásd: egybegyűlnek

ők mindnyájan, tehozzád jönnek; jönnek fiaid a távolból és
hátukon hozzák leányaidat. Meglátod majd és felderülsz,
szíved csodálkozik és kitágul, mivel majd hozzád tér a tenger
özöne és hozzád megy a nemzetek kincse ...»1

Szüntelenül adjunk hátát Istennek. «aki méltókká tett
minket arra. hogy részünk legyen a szentek sorsában a világos
ságban, és kiragadott minket a sötétség hatalmából és áthelye
zett szeretett Fiának országába», vagyis az Egyházba I (Kol.
1, 12-13.)

l Iz. 60, 1..;..5. Ugyanez a szentmise szeritleckéje is.
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Meghívásunk a hitre megbecsülhetetlen jótétemény, mert
csirájában magábarejti az Isten-látás örök boldogságára szóló
hivatásunkat. Soha el ne felejtsük, hogy ez a meghívás volt
Isten irántunk tanúsított minden irgalmának hajnalhasadésa.
Ami az embert illeti, minden azon múlik, milyen hűséggel

felel erre az isteni hívásra. Mert a hit vezet el bennünket Isten
boldogító színelátására.!

De nemcsak megköszönnünk kell Istennek e keresztény
hit kegyelmét, hanem arra is kell törekednünk. hogy napon
ként méltóbbakká legyünk rá. Meg kell védelmeznünk minden
veszedelemtől, mely mindenfelől leselkedik rá korunkban,
a naturalizmus, a kételkedés, a közőmbösség és az emberi
tekintet századában és állan,dó hűséggel belőle kell élnünk.

Továbbá arra is kell kérnünk az Istent, adja meg a hit
e drága ajándékát mindazoknak a lelkeknek, «kik még sötétség
ben és a halál árnyékában ülnek». Kérjük az Urat, ragyogtassa
meg fölöttünk is csillagát: «A mi Istenünk mélységes irgalmából
látogassa meg őket is a magasságból fölkelő)). (Lk. I, 78-79.)

Ez a könyörgés kedves lesz az Úr Jézus előtt. Hiszen
azt kérjük tőle, hogy ismerjék és magasztalják, mint minden
nép Megváltóját és a királyok Királyát.

De kedves lesz az Atya előtt is, mert nincs nagyobb vágya
Fia megdicsőülésénél. Ismételjük gyakran ezekben a szent
napokban azt az imádságot, melyet maga a megtestesült Ige
adott ajkunkra :

- Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,... «a világos
ság Atyja», jöjjön el a te országod, melynek Fiad, Jézus a kirá
lya I Add, hogy Fiadat egyre jobban megismerjék, szeressék,
egyre többen szelgáljanak neki és dicsőítsék őt. Mivel Ű ki
ielentett Téged az emberek előtt, viszonzásul Te is dicsőítsd

meg ót, Szeritlelketek egységébenI
«AtyámI dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen

tégedl» (Jn. 17, 1.)

l Concede propitius, ut. qui jam te ex fide cognovimus. usque ad con
temp\andam speciem tuae celsitudinis perducamur. - «Engedd kegyesen,
hogy rni, kik té~ed hitünk által már ismerünk, magasztos színed látására i~
eljuthassunk.s CA szentmise könyörgéséböJ.)
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II.

Ha újra emlékezetünkbe idézzük az evangélium elbeszé
lésének néhány részletét, láthatjuk, milyen b6séges okulást
nyujt számunkra ez a misztérium.

Mint említettük, a napkeleti bölcsek megjelenése Betle
hemben azt jelentette, hogy Isten a pogányokat is meghívta
az evangélium világosságára. A pogány bölcsek magatartása
megmutatja, milyennek kell lennie a mi hitünknek is.

Legelőször hitük nagylelkűsége tűnik szemünkbe. - Egy
csillag tűnik fel előttük. Bármilyen vidékről származtak is
ezek a napkeleti bölcsek, - akár Perzsiából vagy Kaldeából,
akár Arábiából vagy Indiából, - a hagyomány szerint papi
testülethez tartoztak és csillagvizsgálással foglalkoztak. Több,
mint valószínű, hogy ismerték a zsidóknak adott kinyilatkoz
tatást arról a királyról, aki majd őket is megszabadítja és Ura
lesz az egész világnak. Dániel próféta, aki pontosan meghatá
rozta eljövetelének idejét, kapcsolatban volt ezekkel a bölcsek
kel. Talán Bálaám jövendölése sem volt ismeretlen előttük,

rnely szerint egykor majd «csillag támad Jákobból». (Num.
24, 17.) Bármint legyen is, a csodálatos csillag ott ragyogott
előttük. Rendkívüli fénye rögtön szemükbe tűnt, magára vonta
figyelmüket és ugyanakkor a belső megvilágosodás kegyelme
ragyogta be a lelküket. Ez a kegyelem előre sejtette velük
annak a személyér és előjogait, akinek születését a csillag
jelezte, maid arra ösztönözte őket, hogy induljanak keresésére
és fejezzék ki előtte hódolatukat.

Csodálatos, milyen hűséggel ragaszkodtak a napkeleti
bölcsek a kegyelem sugallataihoz. Kétség egy pillanatra sem
fogta el lelküket: gondolkodás nélkül, rögtön készek végre
hajtani szándékukat. Nem tartja vissza őket környezetük
közömbösségevagy kételkedése, nem félemlíti meg őket a csillag
eltűnése, sem az effajta vállalkozással járó nehézségek. Vona
kodás nélkül, készségesen engedelmeskednek az isteni hívó
szónak. «Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk ...l) (Mt.
2,2.) Azonnal útrakeltek, amint feltűnt előttük.

LAkár a hitre, akár a tökéletességre való hivatásunkról
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van szó. mindenképpen példaképeink ezek a napkeleti bölcsek.
Mert minden hivéS lélek hivatott az életszentségre: «Szentek
legyetek, mert én szent vagyok». (Lev. 11, 44.) Szent Pál apostol
is bizonyítja, hogy Isten öröktőlfogva elhatározta e hivatásun
kat: «Kiválasztott minket a világ megteremtése előtt. hogy
szentek és szeplótelenek legyünk előtte a szeretetben», (Ef. 1,4.)
Isten «végzése értelmében hivatottak vagyunk. hogy szentekké
legyünk». (Róm. 8, 28.) E hivatás megnyilatkozása a mi csilla
gunk. Különböző alakot ölt. Isten szándékai. jellemünk. élet.
körülményeink és a külső események szerint, melyek körül.
vesznek bennünket. De minden lélekben felragyog.

És mi a célja e hivatásnak? Hogya napkeleti bölcsekhez
hasonlóan minket is elvezesserr jézushoz. A mennyei Atya
csillaga bennünk is feltűnik. Mert maga Krisztus mondotta:
«Senki sem jöhet énhozzám, hacsak az Atya, ki engem küldött,
nem vonzza őt». Oan 6. 44.)

Ha hivő lélekkel hallgatunk erre a hívó szóra, ha szemün
ket erre a csillagra szegezve nagylelkűen megyünk előre,

akkor eljutunk Krisztushoz, aki lelkünk élete. És bármennyi
legyen is bűnünk, hibánk, nyomorúságunk, jézus kegyesen
fogad bennünket. Ű ígérte: «Minden, amit nekem ád az Atya,
énhozzám jön, és aki hozzám jön, bizonyára nem dobom ki».
(Jn. 6. 37.)

Az Atya vitte Magdolnát, e nagy bűnöst is jézus lábaihoz.
És Magdolna azonnal követte nagylelkű hitével e csillag isteni
sugarát, mely lelkében ragyogott. Beront az ünnepi lakoma
termébe, hogya nyilvánosság előtt jelentse ki Krisztusnak
hitét. bánatát, szeretetét. Magdolna követte csillagát és e csillag
a Megváltóhoz vezette. «Meg vannak bocsátva bűneid ...
Ate hited megszabadított téged; menj békével.» (Lk. 7,48. és 50.)

«Aki énhozzám jön, bizonyára nem dobom ki ...»

A szentek élete és a tapasztalat egyaránt mutatja, hogy
természetfeletti életünkben gyakran vannak elhatározó fontos
ságú pillanatok. melyektől lelkiéletünk értéke függ, sőt gyakran
örök sorsunkat döntik el.

Nézzük Szent Pált a Damaszkuszba vezető úton. Ellensége,
elkeseredett üldözője a keresztényeknek. «Egyre fenyegetőzést
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s öldöklést lihegett az Úr tanítványai ellen,» (Ap. cs. 9, J.)
Gyűlöli rnindazokat, kik e nevet viselik. Egyszercsak hallja
jézus hangját. Ez az ő csillaga. az isteni hívó sző, Saul meghallja
a hívést, követi a csillagot: «Uram, mit akarsz. hogycseleked
jem ?» - Micsoda készség, milyen nagylelkűség I E pillanatban
lett az Úr «kiválasztott edénye». Ettől kezdve csak Krisztusért
élt. (Ap. cs. 9, 6. és J5.)

Nézzük ezzel szemben azt az ifjút, aki telve jóakarattal,
őszinte, egyenes lélekkel megy jézus elé és megkérdezi tőle,

mit kell tennie, hogy elnyerje az örök életet.
- Tartsd meg a parancsolatokat I - válaszolta az isteni

OdvözítŐ.
- Mester I ezeket mind megtartottam ifjúságom óta.

Minek híjával vagyok még?
Ekkor jézus rátekintett és megkedvelte őt. E szerető

tekintet volt élete csillagsugára. És rögtön fel is ragyogott
előtte:

- Egynek híjával vagy, - mondotta neki jézus: - Menj,
add el, amid vagyon, és add a szegényeknek, és kincsed leszen
mennyben ; aztán jer, kövess engem.

De az nem követi e csillagot: «Megszomorodván ez igén,
búsan távozék, mert sok jószága vala».Az Úr jézus szomorúan
mondta tanítványainak:

- Bizony mondom nektek, hogy nehéz a gazdagnak
bejutni a mennyek országába.

A szentírásmagyarázók úgy értelmezik ezeket a szavakat,
hogy jézus akkor e lélek vesztét jelentette ki.

Tehát akár a hitre, akár az életszentségre hív bennünket
az Úr, csak akkor találjuk meg Krisztustés azt az életet, mely
nek ő a forrása, ha állhatatosan figyelünk a kegyelem szavára
és hűségesen keressük az egyesülést az Istennel.

A mennyei Atya kegyelme sugallatával hív bennünket
Fiához. De azt akarja, hogy a napkeleti bölcsekhez hasonlóan,
attól a pillanattól kezdve, hogy a csillag felragyog szívünkben,
mi is hagyjunk el mindent: bűneinket, a bűnalkalmakat, rossz
szokásainkat, hűtlenségünket, tökéletlenségeinket, a teremt
ményhez való ragaszkodásunkat. Azt akarja, hogy ne törőd
jünk az emberek bírálatával és véleményével, ne hátráljunk
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meg avállalkozásunkkal járó nehézségek elől. hanem attól
kezdve csak jézust keressük. mivel elvesztettük ót a halálos
bűnnel. vagy pedig. ha bennünk él is a megszentelő kegye
lemmel. még szorosabban, még bensőségesebben egyesüljünk
vele.

«Láttuk csillagát ...ll

Uram. én is láttam a te csillagodat. én is hozzád jövök.
Mit akarsz. hogy cselekedjem?

III.

Gyakran megtörténik. hogya csillag eltűnik szemünk
elől, Akár azért•. mert rendkívüli a kegyelem sugallata. mint
például a pogány bölcsek esetében. akár pedig - és lelki
életünkben ez a leggyakoribb, - mivel a természetfeletti Gond~
viselés mindennapos útjait járja és néha nem jelentkezik elót
tünk. - Mit kell tennünk ilyenkor?

Nézzük. mit tettek a napkeleti bölcsek hasonló esetben.
A csillag napkeleten tűnt fel előttük. azután nem látták többé:
«Láttuk csillagát napkeleten». Ha tudatta is velük. hogy meg
született a zsidók Királya. nem jelölte meg nekik. hol talál~

hatják meg. Mit tesznek tehát? jeruzsálembe rnennek, judea
fővárosába. a zsidó vallás középpontjába. Hol tudakozódhatná
nak illetékesebb helyen az után. akit keresnek. ha nem a szent
városban?

Ugyanúgy. ha éi mi életünkben is eltűnik a csillag. amikor
az isteni ihlet nem jelentkezik és bizonytalanságban hagy ben
nünket. Isten azt akarja. hogy mi is fussunk az Egyházhoz.
vagyis azokhoz. akik őt képviselik közöttünk. és tőlük tuda
koljuk. merre kell haladnunk. Igy rendezte el ezt az isteni
Gondviselés. Isten szívesen veszi. ha a lélek Krisztus felé
haladtában kétségei és nehézségei közepett azoktól kéri a vilá
gosságot és az irányítást. akiket képviselőivé tett közöttünk:
«Aki titeket hallgat. engem hallgat». (Lk 10. 16.)

Nézzük Szent Pált a Damaszkusz felé vezető úton. jézus
hívó szavára azonnal így kiált fel: «Uram. mit akarsz. hogy
eselekedjem)» És mit válaszol neki Krisztus? Mindjárt közli
talán vele akaratát? Megtehette volna. miután már kijelentette
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előtte, hogy ő az Úr. De nem tette, hanem helyetteseihez uta
sítja: «Kelj föl s menj be a városba, ott megmondják majd
neked, mit kell cselekedned». (Ap. cs. 9, 6-7.)

Ha alávetjük lelkünk vágyait azok ellenőrzésének, akik
nek hivatásuk, küldetésük van istenkeresésünk irányítására,
nem kell félnünk attól, hogy eltévedünk, bármi legyen is
különben személyes értéke ezeknek a vezetőknek. Abban az
időben is, midőn a napkeleti bölcsek Jeruzsálembe érkeztek, sok
méltatlan elem volt azok gyülekezetében, akiknek hivatása volt
az Írások magyarázata. Isten mégis azt akarta, hogy az ő hiva
talos magyarázatuk és tanításuk útján tudják meg a napkeleti
bölcsek, hol született Krisztus. Isten nem is engedheti meg,
hogy csalódjék az a lélek, aki alázattal és bizalommal fordul
legfőbb tekintélyének törvényes képviselőihez.

Ellenkezőleg: világosságot és békét talál az ilyen lélek,
mint a bölcsek, midőn elhagyták Jeruzsálemet. Akkor az a
lélek is meglátja a csillagot, teljes fényében és ragyogásában
és örömmel folytatja útját : «Amint meglátták a caillagot, meg
örülének igen nagy örömmel». (Mt. 2, 10.)

IV

Kövessük most a napkeleti bölcseket Betlehembe. Főként

itt nyilatkozik meg előttünk mélységes hitük.
A csodálatos csillag elvezette őket arra a helyre, ahol végre

megtalálták azt, akit oly régóta kerestek. És mit találnak ott?
Talán egy palotát, királyi bölcsőt vagy sűrgő-forgó szolga
hadat? Nem. Csak egy szegény munkáscsaládot. Királyt,
Istent keresnek és csak egy gyermeket találnak édesanyja ölé.
ben. Nem ragyogja körül isteni fényesség, mint később, az
apostolok szeme előtt a Tábor hegyén. Csak egy kis csecsemő,

szegény, gyenge gyermek.
A látszólag oly törékeny lényből mégis láthatatlan isteni

erő áradt. «Erő rnéne ki belőle.» Aki csillagot támasztott a nap
keleti bölcseknek, hogy bölcsőjéhez vezesse őket, most maga
világosította meg őket. Lt:lkük mélyét eltö tötte fénnyel, szí
vüket szeretettel. Ezért ismerték fel e gyermekben az Istent.

Az evangélium nem jegyezte fel szavaikat, de megismer-
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teti velünk tökéletes hitük megnyilvánulását: «I:s leborulva
imádák ót». (Mt. 2, II.)

Az Egyház azt akarja, hogy mi is csatlakozzunk a bölcsek
imádásához. Midőn a szenimisében az evangélium ezen szavait
olvastat ja : «És leborulván imádák őt», térdhajtást ír elő. Ezzel
jelzi, hogy mi is hiszünk a betlehemi Gyermek istenségében.

Imádjuk őt mélységes hittel. Isten azt akarja, hogy itt a
földön lelkiéletünk minden tevékenysége azt a célt szolgálja,
hogy egyesüljünk vele a hitben. A hit az a világosság, melynek
fényénél megláthatjuk a Szent Szűz Gyermekében az Istent.
Segítségével Isten szavát halljuk a megtestesült Ige szavaiban,
Isten példáját követhetjük Jézus cselekedeteiben, magunkévá
tehetjük Isten végtelen érdemeit szent embersége kínjaival és
elégtételével. amik által éppúgy szenvedett, mint mi.

Az alázatos és szenvedő emberség fátyolán át az élő hittel
megvilágosodott lélek mindig megtalálja az Istent. Bárhol
találkozik is ezzel az emberséggel: akár a betlehemi megalázó
dásban vagy Judea országútjain, akár a Kálvária bitófáján vagy
az Oltáriszentség színei alatt, - a hívő lélek leborul előtte,

mert ez az emberség Isten embersége. Lábaihoz borul, hogy
hallgassa őt, engedelmeskedjék neki és kövesse, míg Isten ki
nem nyilatkoztatja neki magát végtelen fölségében, boldogít6
színelátásának szerit ragyogásában: «Engedd kegyesen, hogy ...
magasztos színed látására is eljuthassunke.!

A napkeleti bölcsek imádása ékesszélé tanúbizonysága
mélységes hitüknek. De ajándékaik is sokatmondók. Az egyház
atyák behatóan foglalkoztak Krisztusnak hozott ajándékaik
szimbolikájéval. Ez elmélkedés befejezéséül mi is vegyük fon
tolóra mélységes jelentésüket. Örömet kelt lelkünkben és táp
láléka lesz lelkiéletünknek.

Az evangélium elbeszélése szerint «megnyitván kincses
ládáikat, ajándékokat adának neki, aranyat, tömjént és mirhát».
(Mt. 2, 11.) Nyilvánvaló, hogy a napkeleti bölcsek ezekkel az
ajándékokkal szívük érzelmeit akarták kifejezni és hódolni
akartak az előtt, akinek hozták őket.

Ha vizsgáljuk ezeket az ajándékokat, melyeket még elindu-

l Usque ad contemp!andam speciern tuae ce!situdinis perducamul'.
(VItkereszt ünnepi szentmiséjének könyörBéséból.)
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lásuk előtt elkészítettek, azt látjuk, hogy az isteni sugallat már
akkor sokat elárult előttük annak a magasztos méltóságából,
akit látni és imádni vágytak. Ezek az ajándékok megmutatják,
mire érezték magukat kötelezve a napkeleti bölcsek a zsidók
Királya előtt. Az ajándékok szimbolikája fényt vet arra is,
akinek adták és azokra is, akik ajándékozták őket.

Az arany, a legértékesebb fém, a királyság szimboluma.
Másfelől jelenti a szeretetet és a hűséget is, mellyel az uralko
dónak tartozunk.

A tömjén általában az istentisztelet szirnbolurna. Csak
Istennek áldozzuk. Midőn él háromkirályok ilyen ajándékot is
vittek, ezzel megmutatták, hogy Istennek akarták elismerni
azt, akinek születését a csillag jelezte és mélységes imádással
akarták ezt kifejezésre juttatni, ami csak Istennek jár ki.

Végül arra is ösztönzést nyertek, hogy mirhát is hozzanak.
Mit akartak kifejezni ezzel az ajándékkal, ami csak a sebek
gyógyítására és holttestek bebalzsamozására szolgált? Ez az
ajándék azt jelentette, hogy Krisztus ember volt, de szenvedő

ember, aki egyszer majd halálra válik. A mirha jelképezte a
bűnbánat és önfeláldozás szellemét is. Ennek kell jellemeznie
a Keresztrefeszített minden tanítványának életét.

T ehát a kegyelem ihlette a napkeleti bölcseket, hogy aján
dokokat vigyenek annak, akit kerestek. Igy kell tennünk nekünk
is. «Mi is, akik hallgatjuk az evangélium elbeszélését a bölcsek
ajándékairól, mi is adjunk a mi kincseinkből és ajánljunk fel
hasonló ajándékokat», - mondja Szent Ambrus Szent Lukács
evangéliumához írt magyarázatában. (In Luc. 2, 44.) Vala
hányszor közeledünk Krisztushoz, mi is vigyünk neki aján
dékokat, mint a napkeleti bölcsek, de olyan ajándékokat, me
lyek az övékéhez hasonlóan értékesek legyenek és méltók ah
hoz, akinek felajánljuk őket.

Azt mondja azonban talán erre valaki: «Hiszen nekünk
nincs sem aranyunk, sem tömjénünk. sem mirhánk l» - Ez
igaz. De vannak értékesebb ajándékaink, vannak drágább kin
cseink. és Krisztus, a mi Megváltónk és Királyunk egyedül
csak ezeket várja tőlünk. Vagy nem aranyat adunk-e Krisztus
nak, ha egy egész életen át szeretettel és hűséggel ragaszko-

Marmion: KrilZ!Ul m11Zl~rilllDlÍ. JO
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dunk parancsaihoz és így hirdetjük, hogy ő szívünk királya?
Nem tömjént ajánlunk-e fel neki, midőn hiszünk istenségé
ben és imádásunkkal, könyörgéseinkkel mutatjuk ki ezt előtte?

És amikor megaláztatásainkat, szenvedéseinket, fájdalmainkat
és könnyeinket egyesítjük az övével, nem mirhát viszünk-e
neki? És ha a magunk szegénységéből nem telik ilyen ajándék,
kérjük az Úr Jézust, gazdagítson meg minket olyan kincsekkel,
melyek kedvesek előtte. Hiszen ezek azért vannak felhalmozva
benne, hogy nekünk adja őket.

Ezt egyszer maga Krisztus Jézus értette meg Szent Mech
tilddel vízkereszt napján, miután a szentáldozáshoz járult.
«Adok neked aranyat, - mondotta -, azaz isteni szeretete
met. Tömjént, azaz szentségemet és áhítatornat. Végül mirhát,
szenvedésern keserűségét, Neked adom ezeket, hogy te aján
dékul adhasd nekem. mint sajátodat,»!

Igen. végtelenül vigasztaló ez az igazság és sohasem sza
bad elfelejtenünk. Az istenfiúság kegyelme. mely Jézus test
véreivé és misztikus testének tagjaivá tesz bennünket, jogot ad
nekünk ahhoz. hogy magunkévá tehessük az ő kincseit és be
válthassuk őket nála és Atyjánál. Ezért mondja Szent Pál:
«Hiszen ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét. hogy
értetek szegénnyé lett. bár gazdag volt, hogy az ő szegény
sége által ti gazdagok legyetek». (I I. Kor. 8, 9.)

Krisztus Urunk maga pótolja a mi nyomorúságunkat.
Ő a mi gazdagságunk, hálaadásunk. Ő fenséges módon egye
síti magában mindazt, amit a napkeleti bölcsek ajándékai
jelentenek. A maga személyében tökéletesen megvalósítja mély
séges szirnbolikájukat. Ezért nem ajánlhatunk fel nála értéke
sebb ajándékot a mennyei Atyának, hálaadásul a keresztény
hit megbecsülhetetlen ajándékáért. Isten nekünk adta Fiát.
Jézus tulajdon szavai szerint a végtelen Isten nem mutathatta
ki világosabban irántunk érzett szeretetét: «Ogy szerette Isten
e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta'). (Jn. 3. J6.) Mert
midőn őt nekünk adta. mindent nekünk adott. - fűzi hozzá
Szent Pál: «Mikép ne ajándékozna vele együtt rnindent nekünk?
(Róm. 8, 32.)

I A különös kegyelem könyve. L rész, 8. fej.
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Viszonzásul azonban méltó hálát kell adnunk Istennek e
magasztoa njándékáért. Mit adhatunk azonban mi az Isten
nek? Fiát, Jézust. «Magasztos Fölségednek saját ajándékaidból
és adományaidból mutatunk be áldozatot ...»1 Nincs más
ajándék, ami kedvesebb volna előtte.

Az Egyház, akinél jobban senki sem ismeri az Isten titkát,
nagyon jól tudja ezt. Ezen a napon, amikor Krisztussal misz
tikus menyegzőjét üli, így imádkozik: «Egyházad áldozati ado
mányaira, kérünk Uram, kegyesen tekints le, melyekkel már
nem aranyat, tömjént és mirhát ajánlunk fel neked, hanem amit
ezek az adományok jelentenek, azt áldozzuk fel és azt vesszük
viszont magunkhoz, Jézus Krisztust, a te Fiadat, a mi Urunkat».2

Mutassuk be tehát a pappal együtt a szentmisét. Ajánljuk
fel az örök Atyának isteni Fiát, miután magunkhoz vettük a
szentáldozásban. De ajánljuk fel vele együtt magunkat is szere
tettel, hogy mindenben azt keressük, amit isteni akarata szab
elénk. Ez a legtökéletesebb ajándék, amivel hódolhatunk az
Istennek.

«Isten megjelenése», az Epiphania még ma is tart. Száza
dokon át folytatódik. «Mi is ízleljük meg a napkeleti bölcsek
örömét, - mondja Szent Leó. - Mert ez a misztérium nem
egy nap ment végbe. Isten bőkezűsége és jóságának hatalma
folytán a mi korunk is élvezheti annak valóságát, aminek első

zsengéjen a napkeleti bölcsek örültek.e"
Az Epiphánia ismételten meg-rnegűjul, midőn Isten meg

ragyogtatja a pogányok szeme előtt az evangélium világosságát.
Valahányszor megcsillan az igazság azok tekintete előtt, akik még
tévelygésben élnek, mindannyiszor a napkeleti bölcsek csillaga
támad fel újra.

A hivő lélekben is egyre folytatódik az Epiphánia, midőn
egyre buzgóbb és állandóbb lesz szeretete. A kegyelem sugal-

l Offerimus praeclarae rnajestati tuae de tuis donis ac datis hostiam ...
(A szentmise kánonjából.)

9 Ecclesiae tuae, quaesumus, Domine, dona propitius intuere, quibus
non jam aurum, th us et myrrha profertur. sed quod eisdern muneribus declara
tur, immolatur et sumitur, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster.
(Secreta vízkereszt szentmiséjében.)

3 Sermo XXXV. In Epiphaniae solemnitate VI.

10*
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latainak való hűséges engedelmesség elevenebb és ragyogóbb
megvilágosodásforrása lesz benne. Maga az Úr Jézus mondotta:
«Aki engem szeret, ... kijelentem neki magamat», (Jn 14.21.)
Boldog az a lélek. aki hitből és szeretetből él ! Krisztus újra
meg újra és egyre mélységesebben kinyilatkoztatja magát neki.
Egyre bensőségesebben beavatja misztériumaiba.

A Szentírás fényes úthoz hasonlítja az igazak életét, mely
«mindinkább erősbödik. míg a nappal teljes leszen» (Péld. 4,
18.), rnindaddig, míg egyszer csak le nem hull a fátyol, amikor
minden árnyék eltűnik majd és a dicsőség fényében feltűnik

az istenség örök ragyogása. Erről rnondja Szent János a Jele
nések titokzatos könyvében, ahol a mennyei Jeruzsálem fen
ségét írja le, hogy akkor nem lesz többé szükség világosságra,
mert maga a Bárány, azaz Krisztus világosítja meg és tölti el
majd örömmel a választottak lelkét. (Jel. 21, 23.; 22. 5.)

Ez lesz majd a mennyei Epiphánia ...

«Isten. ki a csillag vezérlete mellett a mai napon kinyilat
koztattad egyszülött Fiadat a pogányoknak. engedd kegyesen,
hogy mi, kik téged már hitünk által ismerünk. magasztos színed
látására is eljuthessunk.>'

l Deus, qui hodierna die Unigenitum tuum gentibus stella duce revelasti:
concede propitius; ut qui jam te ex fide cognovimus, usque ad contemplandam
speciem tuae celsitudinis perducamur. (Könyörgés vízkereszt szentmiséjében.)



IX. A Boldogságoa Szűz.

Jézus szent gyermeksége és elrejtett élete.

(A vízkereszt utáni szentidő.)

Váz/at. - Az isteni Ige kölcsönvette tőlünk az emberi természetet. hogy
személyesen egyesüljön vele. - I. Hogyan ment végbe a szent
csere az istenség és emberség között, jézus születésének hírül.
adásakor;> A Szent Szűz istenanyasága. - II. Mária tisztulása
és Jézus bemutatása a templomban. -III. A tizenkét éves jézus
a templomban. -IV. A názáreti elrejtett élet. - V. A Boldogsá!!o5
Szűz érzelmei jézus rejtett életének éveiben.

A megtestesülés misztériuma nem más. mint csodálatos
csere az istenség és az emberség között. Az örök Ige. viszon
zásul azért az emberi természetért. melyet kölcsönvesz tőlünk,

részesít bennünket isteni életében.
Meg kell jegyeznünk. hogy az Igének mi adtuk az emberi

természetet. Isten olyan emberséget is teremthetett volna Fia
számára, rnely már szervezetének egész tökéletességével rendel.
kezett volna, mint amilyen Ádám volt teremtése napján. Krisz
tus akkor is igazán ember lett volna, mert semmije sem hiány
zott volna, ami az ember lényegéhez tartozik. De ha nem köz
vetlenül kapcsolódik hozzánk, emberi születéssel, akkor tulaj.
donképpen nem tartozott volna fajunkhoz.

lsten azonban nem így akarta. Mi volt hát a végtelen Böl
cseség szándéka? Úgy tervezte, hogy az Ige tőlünk vegye kölcsön
azt az emberséget, mellyel egyesül. Krisztus így lesz igazán
«Ember Fia», így lesz tagja az emberi nemnek: «Asszonyból
lett, .. , Dávid nemzetségéből». (Gal. 4, 4. és Róm. 1. 3.)
Midőn karácsonykor Krisztus születését ünnepeljük. százado
kat futunk át, rnikor olvassuk ősei sorozatát. Atfutjuk emberi
családfáját és áthaladva az egymásután következő nemzedéke
ken, azt látjuk. hogy Dávid nemzetségéből. Szűz Máriától
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született: «Tőle született Jézus, kit Krisztusnak hívnak».
(Mt l, 16.)

Szinte azt mondhatnók, hogy Isten elkérte fajunktól az
emberi természetet, melyet Fiának szánt, hogy viszonzásul
részesítsen bennünket istenségében.

«Ú csodálatos csere !»1

Tudjuk, hogy Isten természete szerint maga a végtelen
bőkezűség. Lényege a jóság, mely kiárasztja önmagát: «Bonum
est diffusivum sui». Mivel ő a végtelen jóság, végtelen vágya,
hogy közölje önmagát. Isten a határtalan jóság. A kinyilatkozta
tás tanítja, hogya Szentháromság isteni személyei között vég
telen közlések vannak: az Atya közli magát a Fiúval, az Atya
és Fiú pedig a Szentlélekkel. Ezek a közlések vezetik le Isten
természetes törekvését, hogy kiárassza létét.

De végtelen jóságának e természetes közlésén kívül.van
egy másik törekvése is, mellyel szerétetét akarja szabadon
kiárasztani a teremtmény felé. Isten, a Lét és a Jóság teljessége,
szeretetével csordult kifelé. És hogyan ment ez végbe? Isten
elsősorban, egészen különleges módon, azzal a teremtménnyel
akarta közölni önmagát, akivel személyes egységben akarta
egyesíteni Igéjét. Istennek ez az ajándéka, melyet e teremt
ménynek adott. egyedülálló. Ezáltal lesz a Szentháromság
választott teremtménye Isten tulajdon Fiává: «Fiam vagy te,
a mai napon nemzettelek én téged». (Zs. 2, 7.) Ez Krisztus, az
Ige, aki személyes egységben, szétválaszthatatlanul egyesült az
emberséggel, aki mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve.

Ezt az emberséget kérte tőlünk az Isten. Mintha így szólt
volna hozzánk az örök Atya: «Engedjétek át Fiamnak a ti ter
mészeteteket és én viszonzásul, elsősorban ezt a természetet
és ezáltal minden jóakaratú embert részesitek istenségemben».

Mert Isten csak azért közli így magát Krisztussal, hogy
Krisztus által valamennyiünknek odaadja magát. Isten terve
az, hogy Krisztusban az istenség teljessége lakozzék, hogy mi
valamennyien meríthessünk ebből a teljességből : «És mi mind
nyájan az ő teljességéből vettünk», (Jn l, 16.)

l O admirabile commercium! - Antitóna karácsony nyolcadának zso
lozsméjáből.
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lsten így közölte jóságát a világgal. «Ogy szerette lsten e
világot, hogy az ő egyszülött Fiát adto», (Jn 3, 16.) Igy kezdő

dött a csodálatos csere Isten és az emberiség között.

De kitől kérte Isten különösen, hogy világrahozza ezt az
emberséget, amellyel oly szorosan akart egyesülni, hogy kegyel
mének közvetítőjévé tette a világ számára?

Megneveztük már ezt a teremtményt, akit minden nem
zedék boldognak hirdet: jézus emberi családfája Máriánál,a
názáreti Szűznél végződik. Elsősorban tőle és csak ő általa
tőlünk, kérte az Ige az emberi természetet és Mária ezt adta
neki. Ezért elválaszthatatlan jézustól és misztériumaitól. Min
denütt ott látjuk, ahol Jézus van. Hiszen ugyanúgy az ő Fia is,
mint az Isten Fia.

Bár jézus mindig Szűz Mária Fia volt, elsősorban mégis
szent gyermekségében és elrejtett élete misztériumaiban nyilat
kozik meg így előttünk. Bár Mária minden tekintetben egyedül
álló helyet foglal el az űdvösségrendben, különleges szerepe
mégis elsősorban ezekben a misztériumokban nyilatkozik meg,
amelyekben tevékeny része volt. Ezekben kell őt leginkább szem
lélnünk, mert bennük nyilatkozik meg legragyogóbban isten
anyasága. Már pedig tudjuk, hogy eza hasonlíthatatlanul magasz
tos méltóság a Szent Szűz összes többi kiváltságának forrása.

Azok, akik nem ismerik a Szent Szűzet és nem viseltetnek
igaz szeretettel jézus Édesanyja iránt, vajmi kevés haszonnal
érthetik meg Krisztus emberségének misztériumait. Ű ember
Fia és Isten Fia. Ez két lényeges jellemvonása. Isten Fia,
kimondhatatlan örök születésével és ember Fia, mivel időben

Szűz Máriától született.
Nézzük tehát e Szent Szűzet szent Fia mellett! Ű viszon

zásul bizonyára segít majd bennünket, hogy egyre mélyebben
megérthessük Krisztus misztériumait, melyekkel ő oly szorosan
egyesült. .

I.

Ahhoz, hogy létrejöhessen az a szerződés, amit lsten akart
kötni az emberiséggel, szükséges volt, hogy az emberiség bele
egyezzék. Ez volt a végtelen Bölcseség feltétele.
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Képzeljük magunkat Názáretbe. Elérkezett már az idők

teljessége. Isten elhatározta. hogy elküldi Fiát a világra. aki
asszonytól születik, - mint Szent Pál mondja, Gábriel arkangyal,
az isteni követ viszi el az ifjú Szűzhöz az égi feltételeket. Fen~

séges párbeszéd kezdődik közöttük, melytől az emberi nem
szabadulása függött. Az angyal először köszönti a Szent Szűzet
és Isten nevében kijelenti, hogy ő «malaszttal teljes». Valóban,
szeplőtelen ez a Szűz, lelkét soha szenny nem illette. mint az
Egyház is kijelentette, hogy az összes teremtmények közül
egyedül ő volt ment az áteredő bűntől. Azonkívül az örök Atya
is elhalmozta ajándékaival, hiszen arra volt rendelve. hogy
Anyja legyen Fiának. Ez a Szűz malaszttal teljes. nem ugyan
abban az értelemben. mint majd Krisztus. Fia jog szerint és
isteni teljességénél fogva lesz majd minden kegyelemmel
teljes. Mária ebből részesedik, de meghatározhatatlanul bősé

ges mértékben, amint illik istenanyaságának magasztos mélté
ságához.

- üdvözlégy. malaszttal teljes!... Ime méhedben
fogansz és fiat fogsz szűlni es nevét Jézusnak hívod ... A Ma~

gasságbeli Fiának fog hivatni ... ~s országoini fog Jákob házá
ban mindörökké, es királyságának nem leszen vége.

- Miképpen leszen ez. - kérdezte Mária az angyaltól-,
mikor férfit nem ismerek? - Hiszen ő meg akarja őrizni
szűzességét l

- A Szentlélek száll tereád, és a Magasságbelinek ereje
megárnyékoz téged; azért a Szent is, rni tőled születik, Isten
Fiának fog hivatni.

- Ime az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd
szerint. (Lk l, 28.; 31-35. és 38.)

Ebben az ünnepies pillanatban végbement a szent csere.
Mikor a Szent Szűz kimondta. hogy «legyen». az egész emberi
ség utánamondta az ő szájával: «Igen, Uram, elfogadom. Úgy
legyen ln És akkor «az Ige testté lőn». Ebben a pillanatban a
Szentlélek titokzatos működése folytán az Ige megtestesült
Máriában. A Boldogságos Szűz méhe lett annak az új szővet

ségnek szekrénye, amit Isten kötött az emberekkel.
Mikor az Egyház azokat a szavakat imádkozza a Credóban,

melyek e misztériumra emlékeztetnek: «Testet öltött a Szent-
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lélek által Szűz Máriától és emberré lett»," térdhajtást ír elő

szolgéinak, imádása jeléül. Imádjuk mi is ezt az isteni Igét, aki
emberré lett értünk a Szent Szűz méhében. Imádjuk őt annál
nagyobb szeretettel, minél mélyebben megalázta magát, midőn
«[elvette a szolga alakját». (Fil. 2, 7.) Imádjuk őt Máriával
egyesülten, akit megvilágosított a Magasságbeli fénye és le
borult Teremtője előtt, aki az ő Fia lett. Egyesüljünk az angya
lokkal, akik csodálattal magasztalják e végtelen leereszkedést az
emberiség iránt.

Azután üdvözöljük a Szent Szűzet. Köszönjük meg,
hogy nekünk adta Jézust. Adósai vagyunk az ő beleegyezésé
nek: «Általa lettünk méltókká az élet szerzőjének befogadá
sára».2 Örüljünk boldogságának. Midőn meglátogatta Erzsé
betet, ez. «betelék Szentlélekkel». Tehát a Szentlélek köszöntötte
így a Szent Szűzet a megtestesülés után, Erzsébet szája által:
«Aldott vagy te az asszonyok kőzőtt, mert be fog teljesedni,
amiket mondott neked az Úr». (Lk l, 42.; 45.) Mária valóban
«boldogságos» Szűz, mert hitt az Isten szavában. Ezért lett
Krisztus Anyja. Volt-e még egy teremtmény a világon, aki
ilyen dícséretben részesült a végtelen Istentől?

Mária azonban az Úrra hárítja a dicsőséget mindazokért
a csodákért, amiket benne művelt, A Szent Szűz attól a pilla
nattól fogva, hogy Isten Fia testet öltött méhében, szeretettel,
hálával telt éneket zengett szívében, Erzsébetnél aztán ki
csordultak lelke bensőséges érzelmei. Belekezd a MagniJicatba,
mely azóta századokon keresztül zeng gyermekei ajkán, akik
vele együtt dícsérik az Istent, amiért kiválasztotta őt az összes
asszonyok közül: «Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez
az én szívem megváltó Istenem felett. Mert ránézett szelgáléje
kicsinységére ... Nagy dolgot cselekedett nekem a Hatalmas...»
(Lk l, 46.; 49.)

Mária éppen Betlehemben volt, mert a császár népszámlá
lást rendelt el, amikor - Szerit Lukács elbeszélése szerint 
«eljött az ideje, hogy szüljön. És szülé az ő elsőszülött fiát, és
bepőlyézá őt és jászolba fekteté, mert nem kaptak helyet a

l Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine. et homo factus est.
2 Per quam meruimus auctorem vitae suscipere. (Könyörgés karácsony

nyolcadának szentrniséjében.)
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szálláSOD». (2, 6-7.) Ki ez a gyermek? Mária fia, mert tőle

született :az 8 «elsőszülött fia».
Bár ez a gyermek éppen olyan volt, mint minden más

gyermek, Szűz Mária mégis Isten tulajdon Fiát látta benne.
Mária lelkét mérhetetlen hit töltötte el, mely egyesítette
magában és messze meghaladta az Ószövetség összes igazainak
hitét. Ezért ismerte meg Fiában Istenét.

E hite rnélységes imádásban nyilvánult meg. Mióta a
Szűzanya megpillantotta Jézust, lélekben oly bensőséges

hódolattal borult le előtte, hogy annak mélységeit soha fel nem
mérhetjük.

Eleven hitéhez és mélységes imádásához mérhetetlen
szeretetének érzelme csatlakozott.

Elsősorban emberi szeretete. Isten a szeretet. Hogy
valami fogalmunk legyen erről a szeretetről, azért gyujtotta
fel néhány szikráját az édesanyák szívében. Az édesanya szíve,
fáradhatatlan gyengédségével. állandó gondoskodásával, szere
tetének kimeríthetetlen édességével valóban isteni alkotás,
bár csak kis töredéke Isten irántunk érzett szeretetének. Bár
ha még oly tökéletlen tükrözése is az édesanya szíve Isten
irántunk való szeretetének, Isten mégis azért adta nekünk az
édesanyákat, hogy mintegy őt helyettesítsék körülöttünk.
Ű állította mellénk őket, bölcsőnktől kezdve, hogy vezessenek,
oltalmazzanak bennünket, különösen azokban az első években,
rnelyekben oly nagy szükségünk van gyengédségre.

Elképzelhetjük akkor, milyen szeretettel formálta a Szent
háromság a Szent Szűz szívét, mely arra volt kiszemelve, hogy
a megtestesült Ige édesanyai szíve legyen! Isten gyönyörűség

gel árasztotta szét a szeretetet ebben a szívben. Hiszen arra
teremtette, hogy az Istenembert szeresse!

Mária szívében tökéletes összhangban egyesült a teremt
mény imádása, mellyel Istenének tartozott és édesanyai szere
tete, melyet egyetlen Fia iránt érzett.

Nem kevésbbé csodálatos azonban a Szent Szűz termé
szetfeletti szeretete sem. Tudjuk, hogy valamely lélek Isten
iránti szerétetét a szerint kell mérnűnk, milyen nagy fokban
van meg benne a kegyelem. Mi akadályozza meg, hogya kegye
lem és a szeretet kiteljesedjék bennünk? Vétkeink, megfontol.
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tan elkövetett bűneink. szándékos hűtlenségűnk, a teremtmény
hez va16 ragaszkodásunk. Minden szándékos bűn összeszűkíti

a szívünket, megerősíti önzésünket. De a Szent Szűz lelke
tökéletesen tiszta volt. Bűn be nem szennyezte, hiba árnyéka
nem illette soha. «Malaszttal teljes» volt. semmi sem akadá
lyozta tehát. hogy kiteljesedjék lelkében a kegyelem. A Szűz

anya szíve mindig csodálatos készséggel fogadta be a Szentlélek
sugallatait. Ez volt az oka. hogy e szívet annyira kitágította
a szeretet.

Micsoda öröm tölthette el jézus lelkét. midőn érezte
édesanyjának iránta való szeretetét! Megfoghatatlan örömet
keltett benne az is. hogy színről-színre látta az Istent és hogy
Atyja tekintete végtelen gyönyörűséggel nyugodott rajta. De
ezeken kívül semmi sem szerzett neki akkora örömet a földön.
mint édesanyja szeretete. Bőségesen kárpótoIta ez azoknak a
közőmbösségéért, akik nem akarták őt befogadni. A Szent Szűz
szívében a szeretet szüntelenűl lángoló tűzhelyét találta.
melyet ő csak még jobban szított isteni tekintetével és Lelké
nek bensőséges kegyelmével.

E két lélek között állandó kölcsönösség fejlődött ki: ez
éltette összetartozásukat. jézus annyi ajándékkal halmozta el
Máriát. Mária annyira jézus szerint hasonult. hogy ennél
fenségesebb. rnélyebb egyesülést legfeljebb a Szentháromság
isteni személyei között, vagy a megtestesülés személyes egységé
ben képzelhetünk el.

Közeledjünk mi is Máriához alázatos. de teljes bizalom
mal. Fia a világ Megváltója. E küldetésében ő is annyira el
mélyedt. hogy szükségképpen megosztja vele a bűnösök iránt
érzett szerétetét. Énekeljük az Egyházzal:

- «üdvözítőnk kegyes Anyja. aki szülted Teremtődet,
mégis szűz maradtál: siess az esendők segítségére». akikért
eljött szent Fiad. hogy megmentse őket emberi természetével...
«Könyörülj a bűnösökön ...»1 Mert jézus az örök fényességből

l Alma Redemptoris mater... succurre cadenti, surgere qui curat
populo, tu quae genuisti ... tuum sanetum Genitorem, Virgo prius ac poste
rius . .. Peccatorum miserere. (A Boldogságos Szűz Mária I. antifónája,
ádventtöl Gyertyaszentelő Boldogasszonyig.)
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értünk szállt le a te szűzi méhedbe, 6 Mária, hogy megváltson
minket!

Il.

Mária megérti ezt az imádságot, mert szorosan egyesült
Jézussal megváltásunk művében,

Fia születése után nyolc napra körülmetélteti őt a zsidó
törvény előírása szerint, Ekkor adta neki azt a nevet, amelyet
az angyal jelentett. a jézus nevet. Ez előre jelzi már Fia külde
tését és megváltás-művét.

Mikor pedig jézus már negyvennapos volt, a Szent Szűz

még közvetlenebbül, még mélyebben belekapcsolódik meg
váltásunk művébe, midőn bemutatja őt a templomban. Ű aján
lotta fel először az örök Atyának isteni Fiát. Azóta, hogy jézus,
mint főpap, áldozatul ajánlotta magát megtestesülésekor.
amely áldozatát majd a Kálvárián viszi végbe, Mária áldozata
volt a legtökéletesebb. Ű kívül áll az emberek összes papi tény
kedésén, sőt felülmúlja azokat, mert Mária Krisztus Anyja,
míg az emberek csak szolgái,

Nézzük Máriát ebben az ünnepies pillanatban, midőn

bemutatja Fiát a jeruzsálemi templomban.
Az Ószövetség minden nagyszabású és kicsinyes szertar

tása egyaránt Krisztusért volt. De valamennvi csak homályos
szimbolumot jelentett, mely az Újszövetségbe~ érte el tökéletes
megvalósulását.

A zsidó rituális előírások arra kötelezték az anyákat,
hogy néhány héttel szülésük után jelenjenek meg a templom
ban. Itt kellett megtisztulnia az anyának attól a törvényszerű

tisztátalanságtól, melybe a gyermek születése által esett, az
eredeti bűn következtében. Ha pedig a gyermek elsőszülött

volt és fiú, be kellett őt mutatnia az Úrnak és neki kellett szen
telnie. mint minden teremtmény legfőbb Urának: «Irva vagyon
az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiúgyermek az
Úrnak legyen szentelve». (Lk 2, 23. V. ö. Exod. 13, 2.) Meg
lehetett azonban «váltani» kisebb-nagyobb áldozati ajándékkal
egy báránnyal vagy egy pár gerlicével - a család anyagi körül
ményei szerint.

Kétségtelen. hogy ezek az előírások sem Máriát, sem
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jézust nem kötelezték. jézus minden zsidó szertartási törvény
legfőbb törvényhozója volt. Születése csodás, szűzi módon
történt és semmi sem volt benne tisztátalan: «Azért a Szent is,
mi tőled születik, Isten Fiának fog hivatni). (Lk l, 35.) Nem
volt tehát szükséges, hogy az Úrnak szenteljék, hiszen Isten
tulajdon Fia volt. Arra sem volt szükség, hogy megtisztuljon
az, aki a Szentlélektől foganta és szülése után is Szűz maradt.

De Mária, akit a Szentlélek, jézus Lelke vezetett, töké
letesen azonosította magát Fia lelkének érzelmeivel. jézus
pedig, midőn e világra jött, azt mondotta: «6 Atyám, égő- és
bűnáldozatokat nem akartál. Elégtelenek voltak, hogy ki
engeszteljék imádandó igazságosságodat és hogy megváltsák
a bűnös embert. Ezért testet alkottál nekem, hogy feláldozzam
neked. Ime, eljövök, hogy megcselekedjem akaratodat», (V. ö.
Zsid. 10, 5-7.) tos' mit mondott a Szerit Szűz? «Ime az Úr
flzolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint», (Lk l, 38.)

Ezért akarta teljesíteni ezt a szertartást is, hogy kimutassa
mélységes odaadását. Férjével, Józseffel együtt elviszi tehát
Jézust, «az Ő elsőszülött Fiát)), ki egyetlen fia volt ugyan, de
akinek «elsőszülöttnek kellett lennie a sok testvér között»,
akik majd a kegyelem által hasonlókká lesznek hozzá.

Midőn erről a misztériumról elmélkedünk, szinte kény
szerítve érezzük magunkat, hogy felkiáltsunk lzaiás próféta
szavaival: ((Bizony, titokzatos Isten vagy te, Izrael Istene,
megszabadítéjaf (45, 15.) Jézus ezen a napon lépett be először

a templomba, az ő templomába. Az övé volt ez a templom, a
nemzetek csodálata és Izrael büszkesége; benne ment végbe
minden szertartás és áldozat, amit maga Isten írt elő apró
részleteiben. Mert az a Gyermek, akit a Szent Szűz vitt a
templomba, a királyok Királya és az uralkodók Ura: «Eljö
templomához az Úr)). (Malak. 3, 1.)

tos hogyan jelent meg itt az Úr? Talán fensége ragyogásá
ban, akit illet minden áldozat? Nem, hanem egészen rejtekben.

Lássuk, hogyan beszéli el az eseményt az evangélium.
A templom előtt kavargó tömeg tolongott: kereskedők, leviták,
papok, törvénytudósok. Szinte elveszik köztük az a kis csoport,
mely át akar vergődni rajtuk. Látszik, hogy szegények, mert



158

nem bárányt vezetnek, a gazdagok áldozati ajándékát. Csak két
gerlicét visznek, a szükölködők áldozatát. Senki sem vesz tudo
mást róluk, mert nem kíséri őket szolgák hada. Az előkelő

gőgös zsidók tekintetükre sem méltatják őket. A Szentléleknek
kell megvilágosítania az agg Simeont és Anna prófétaasszonyt,
hogy megismerjék a Messiást. Ű hozza a megváltást. «rnelyet
készített az Úr minden népek színe előtt. világosságul a pogá
nyok megvilágosításéra». (Lk 2. 30-31.) És most ő jön ide a
templomba. mint elrejtett Isten: «Bizony. titokzatos Isten
vagy te li

Kívülről semmi sem árulta el Jézus szent lelkének érzel
meit. Az isteni világosság fénye el volt rejtve. le volt fátyolozva
benne. Pedig itt a templomban újra felajánlotta magát áldo
zatul, éppúgy. mint a megtestesülés pillanatában. Felajánlotta
magát Atyjának. hogy az övé legyen, őhozzá tartozzék: «Az Úr
nak legyen szentelve». Ez volt a felajánlása annak az áldozat
nak, melyet majd a Kálvárián visz végbe.

Ez a felajánlás végtelenűl kedves volt az Atya előtt. Az
avatatlanok szemében semmi különös sem volt ebben az egy
szerű cselekményben. amit minden zsidó anyának meg kellett
tennie. De Isten ezen a napon végtelenül nagyobb dicsőségben

részesült. mint az Ószövetség összes áldozati adományával és
égőáldozataival együttvéve, melyeket addig mutattak be ebben
a templomban az ő dicsőségére. Miért? Mert ezen a napon
Fia, Jézus áldozta fel magát. ő mutatta be előtte imádásának,
hálaadásának. engesztelésének és könyörgésének végtelen
értékű hódolatát. Ez az ajándék méltő volt az Istenhez. A meny
nyei Atya mérhetetlen örömmel fogadta ezt az áldozati aján
dékot és az egész mennyei udvar elragadtatással nézte ezt a
páratlan áldozatot. Többé nem volt szükség az égőáldozatokra.

sem az állatáldozatokra, hisz felajánlotta magát az az áldozat.
mely egydül volt méltó az Istenhez.

És ezt az előtte oly kedves áldozatot a Szent Szűz, a ma
laszttal teljes Szűz mutatta be. Mária hite egészen tökéletes
volt. Lelke. melyet eltöltött a Szentlélek világossága. meg
értette annak az áldozatnak az értékét. melyet ebben a
pillanatban mutatott be az Istennek. Lelkét a Szentlélek
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sugallatai egészen összhangba hozták isteni Fia Szívének
érzelmeivel.

Mint ahogy egykor megadta beleegyezését az emberiség
nevében, midőn az angyal hírül vitte neki a megtestesülés
misztériumát, ugyanúgy ezen a napon is felajánlotta Jézust az
egész emberiség nevében. Tudta, hogy ő «a dicsőség Királya,
az új világosság, aki a hajnalcsillag előtt született, ... ő az
élet és halál Ura, s a világ Üdvözftője»." Azért rnutatja be Isten
nek, hogy elnyerje számunkra az üdvösség minden kegyelmét,

. amit az angyal ígérete szerint jézus hoz majd a világnak.
És ne felejtsük el, hogy tulajdon édes Fiát ajánlja fel, akit

termékeny szűzi méhében hordozott. Volt-e valaha olyan pap,
aki a szentmise bemutatásakor bensőségesebben egyesült volna
az isteni áldozattal. mint a Szent Szűz ebben a pillanatban?
Ű nemcsak a hit és szeretet érzelmeiben egyesült Jézussal. Ezt
mi is megtehetjük. De az a kötelék, mely őt jézushoz kapcsolta,
páratlanul áll a maga nemében: hiszen Jézus az ő méhének
gyümölcse volt. Ezért van az, hogy ettől a naptól kezdve.
amelyen felajánlotta jézust. mint eljövendő áldozatának zsen
géjét, oly fontos szerep jut Máriának megváltásunk művében.

Ettől a pillanattól kezdve Jézus is szorosan hozzákapcsolja
isteni Anyját áldozatához.

Simeon, akiben a Szentlélek lakozott, «a Lélek ösztönzé
sére a templomba méne». Felismerte a Gyermekben a világ
MegváItóját, karjaiba vette és hálaénekben zengte el örömét.
hogy megláthatták szemei a megígért Messiást. Magasztalta őt,

akit Isten «világosságul rendelt a pogányok megvilágosításáre»,
Majd visszaadta jézust Anyjának és őhozzá fordult: «Ime téte
tett ez sokaknak romlására és feltámadására Izraelben, és jelül,
melynek ellene mondanak; neked magadnak is tőr fogja átjárni
lelkedet». (Lk 2, 25., 27. és 32-35.) E homályos szavakkal a
Kálvária véres áldozatát jövendölte meg.

Az evangélium semmit sem árul el abból, milyen érzel
meket keltett ez a jövendölés Mária legtisztább szívében. De

1 Ípsa portat Regem gloriae novi luminis: subsistit Virgo. adducens
manibus Filium ante luciferum genitum•... Dominum vitae et mortis, et
Slivatorem mundi. (Az Adorna kezdetű antif6na Cyertyaszentelő Boldog
asszony ünnepén. melyet a gyertyák megáldása után énekelnek a körmenetben.)
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nem hihetjük, hogy valaha is elhalványodott volna lelkében.
Szent Lukács később feljegyzi, bár más eseményekkel kap
csolatban, hogya Szűzanya «szívében tartja vala mindez igé
ket». (2, 51.) Nem mondhatjuk-e el ugyanezt erről a jelenet
ről is, mely oly váratlanul érte? Igen, megőrizte e szavak em
lékét, melyek oly rettenetes titkot tartogattak anyai szívének.
Ettől kezdve mindhalálig sebezték lelkét. De Mária ezt is el
fogadta. Egyesült Fia szívének érzelmeivel és már ekkor, fenn
tartás nélkül beleegyezett Fia áldozatába.

Egykor majd ő is bemutatja jézussal együtt a maga áldo
zatát a Golgota csúcsán. Ott «áll majd a kereszt alatt» (v. ö.
jn 19, 25.) és ő is feláldozza Fiát, méhe gyümölcsét, a mi üd
vösségünkért, mint ahogyan harminchárom évvel ezelőtt fel
ajánlotta őt a jeruzsálemi templomban.

Köszönjük meg a Szent Szűznek, hogy feláldozta értünk
isteni Fiát. De forró hála áradjon szívünkből jézus felé is,
amiért áldozatul adta magát Atyjának a mi üdvösségünkért.

A szentmisében Krisztus újra feláldozza magát. Mi is
mutassuk be őt Atyjának. Egyesüljünk vele és hozzá hasonlóan
tökéletes hódolattal vessük alá magunkat mennyei Atyja aka
ratának. Egyesüljünk a Szent Szűz mélységes hitével. Ezzel
a hittel fogjuk «igazán megismerni és híven szeretni»az Istent.'
Akkor majd «méltók lesznek áldozati adományaink Isten Föl
ségéhez».2

III.

Míg Mária Simeon jóslatának beteljesülését várta, köz
ben is kivette részét az áldozatból.

Csakhamar Egyiptomba kellett menekülnie, ismeretlen
vidékre, hogy megmentse Fiát a zsarnok Heródes haragja elől.

Ott maradt mindaddig, míg a király halála után az angyal ki
nem jelentette józsefnek, hogy visszatérhet Palesztínába.
Ezután a szentcsalád Názáretben telepedett le. Itt folyt le
jézus élete harmincéves koráig. Ezért nevezték őt a «Názáreti
Jézusnak».

1 Te veraciter agnoscamus, et fideliter diligamus. (Könyörgés a gyertyák
megáldásakor.)

• V. Ö. Secreta Gyertyaszentelő Boldogasszony ezentmiséiében.
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. Az evangélium egyetlen eseményt jegyzett csak fel Krisztus.
életének ezen korszakából: midőn a tizenkét éves gyermek el-,
veszett a templomban.

Tudjuk. rnilyen körűlmények vezették a szentcsaládot
Jeruzsálembe. A gyermek Jézus már tizenkét éves volt. Ez
volt az az életkor. amelytől kezdve az izraelita ifjakat is köte
lezték a mózesi törvény előírásai. így többek között az is. hogy
évenként háromszor meg kellett jelenniök a templomban: hús
vétkor. pünkösdkor és a sátoros ünnepek alkalmával. Miután
isteni Megvált6nk körülmetéltette magát. ő is hordani akarta
a törvény igáját. Ezért Máriával és nevelőatyjával együtt fel
ment a szent városba. Kétségtelenül első alkalommal vett részt
ezen a zarándoklaton.

Amikor belépett a templomba. senki sem sejtette. hogy
ez az ifjú ugyanaz az Isten volt. akit ott imádtak. Jézus elve
gyült az izraeliták tömegében. Résztvett az istentisztelet szer
tartásaiban, a zsoltáréneklésben. Lelke minden teremtmény
nél jobban megértette e szent szertartások jelentését. Megízlelte
a liturgia szimbJumaiból feléje áradó kenetet. hiszen maga
Isten rendezte el azt apró részletességgel. Jézus tudta. hogy
mindezeknek az előképeknek az ő személyében kell teljesedésbe
menniök. Ez is alkalmat adott neki arra. hogy tökéletes dícsé
rettel hódoljon Atyjának a jelenlevők és az egész emberiség
nevében. Isten kegyesen fogadta ezt a végtelen hódolatot. mely
méltó volt hozzá.

Szent Lukács evangélista. aki valószínűleg magától a Szent
Szűztől hallotta. így beszéli el a következő eseményeket: «Be
végezvén az ünnepnapokat. midőn visszatérőben voltak. a gyer
mek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. és nem vevék észre
szülői». (2. 43.) A húsvéti ünnepre nagyon sok zsidó gyűlt

össze. Olyan kavarodás volt akkor a város körül. hogy el sem
tudjuk képzelni. A visszatérés alkalmával csak nagy nehézsé
gek közepett tudtak kialakulni az egyes utazó csoportok.
Sokszor csak alkonyat felé találtak egymásra a csh.ládtagok.
Továbbá az is szokás volt. hogy az ifjak karavánjuk akár
melyik csoportjához csatlakozhattak. amint kedvük tartotta.
Mária is azt hitte. hogy Jézus Józseffel van. Ezért nyugodtan
ment a többiekkel. szent himnuszokat énekelve. Gondolatai

MUllliO.lIl Krisztus nUsztúlwnai. II
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azonban jézusnál időztek és remélte. hogy csakhamar viszont
láthatja.

De milyen fájdalmas volt csalódása. mikor találkozott
józsef csoportjával és nem találta ott a gyermeket l «~s jézus?
Hol van jézus ?» - volt mindkettőjük első szava. Hol volt
jézus? Nem tudták.

Midőn Isten a tökéletesség és a szemlélődés magaslataira
akaria felvezetni a lelket. nagy megpróbáltatásoknak veti alá.
Az U j ' d A' . d "I" " I'r ezus mon otta: « tyam mm en szo övesszöt, me y en-
rajtam gyümölcsöt nem hoz. lemetsz és minden gyümölcs
terrnőt megtisztogai», ~s miért? «Hogy többet teremjen.' (Jn.
15. 2.) Ilyen megpróbáltatás a lelki sötétség. az Istentől való
elhagyatottság érzése. Ezért próbálja meg az Úr a lelket. hogy
méltóvá tegye a bensőségesebb. magasztosabb egyesülésre.

Szűz Máriánál ugyan nem volt szükség ilyen próbára.
Volt-e valaha nála termékenyebb szőlővessző? Hiszen isteni
gyümölcsöt termett a világnak! De midőn elvesztette Jézust.
ő is érezte ezt az éles fájdalmat. mely arra volt hivatva. hogy
szeretetét növelje és érdemeit gyarapítsa. Alig márhetjük fel
e szenvedés nagyságát. Csak akkor tudhatnánk meg ezt. ha
megértenénk. mit ielentett jézus ~desanyjának.

jézus semmit sem szólt nekik. Mária nagyon jól tudta.
hogy nem téveszthette el az utat. Ha elhagyta szüleit, akkor
maga akarta így. De rnikor tér vissza? Egyáltalában viszont
látja-e még? Mária nem hiában töltött el már annyi esztendőt

Jézus mellett, Názáretben. ~rezte. hogy megnevezhetetlen
misztérium veszi körül. ~ppen ezért töltötte el kimondhatatlan
aggodalom miatta ebben a pillanatban.

Most meg kellett keresnie a gyermeket. Micsoda napok
voltak ezek l Isten megengedte, hogy a Szent Szűzet lelki
sötétség vegye körül ezekben az aggódással teljes órákban.
Nem tudta. hol van Jézus. Nem tudta megérteni. miért nem
szólt anyjának előre. Mérhetetlen volt fájdalma. hogy meg volt
fosztva attól. akit egyszerre Fiaként és Isteneként szeretett.

Mária és józsef visszatért Jeruzsálembe. Szívük telve volt
nyugtalansággal. Az evangélium mondja, hogy mindenütt ke
resték, a rokonok és ismerősök között (Lk. 2, 44.), de senki
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sem látta jézust. Tudjuk, hogyan találták meg végül a temp
lomban, amint ott ült a torvénytudósok közt,

Izrael tanítói összegyűltek a templom egyik termében,
hogy magyarázzák az Irásokat. Mindenki csatlakozhatott a
taníhányok vagy a hallgatók csoportjához. Igy tett jézus is.
Nem azért ment közéjük, hogy tanítsa őket. Még nem jött el
az ő órája, hogy kijelentse magát, mint az egyetlen Ur, aki
kinyilatkoztatni jött az égi titkokat. Mint a többi izraelita ifjú,
ő is azért ment oda, hogy «hallgassa és kérdezze» őket. Ez áll
az evangélium szövegében. (Lk 2, 46.)

t-s mi célja volt a gyermek jézusnak azzal, hogy kérdezze
a törvénytudósokat? Kérdéseivel és feleleteivel meg az Irások
ból vett idézetekkel bizonyára fel akarta világosítani, rá akarta
vezetni őket, hogya Messiás eljöveteléről beszéljenek. Úgy
akarta irányítani kutatásukat ebben a kérdésben, hogy nagyobb
figyelemmel vizsgálják a megígért Megváltó eljövetelének kö
rülményeit. A mennyei Atya valószínűleg azt akarta, hogy ezzel
is szolgálja küldetését, mellyel megbízta őt. Ezért szakította
meg egy kis időre csendben eltöltött rejtett életét. t-s Izrael
tudósai «álmélkodának ... az ő okosságán és feleletein». (Lk
2, 47.)

Mária és józsef boldogan közelednek hozzá, hogy meg
találták ót, és édesanyja így szól: «Gyermekem I miért csele
kedtél így velünkj» Nem szemrehányás ez, hiszen az alázatos
Szűz sokkal okosabb volt, semhogy feddeni merészelte volna
ót, akiről tudta, hogy Isten. Csak az édesanya szívének érzel
meit árulja el ez a kiáltása. «Ime atyád és én bánkódva keres
tünk téged.» t-s mit válaszol Krisztus f - «Miért, hogy engem
kerestetek f nem tudtátok-e, hogy az én Atyám dolgaiban kell
lennem?» (Lk 2, 48-49.)

Ezek voltak a legelsó szavak, melyeket az evangélium fel
jegyzett a .megtestesűlt Ige ajkairól. Mintegy összefoglalják
jézus egész valóját, életét, rnűvét, Utal velük isteni szérmazé
.sára, jellemzi természetfeletti küldetését, Krisztus egész élete
nem lesz más, mint ezeknek a szavaknak magasztos, ragyogó
magyarázata.

, Ezek a szavak lelkünk számára is értékes tanulságot rej-
li"



164

tegetnek, Többször említettük mar. hogy Krisztusnak kett6s
származása van: IstenFia és ember Fia. .

Mint «ember Fia». kötelességevoltmegtartania természet
törvényt és a mózesi törvényeket. Ez pedig megparancsolta,
hogy szüleit tisztelje. szeresse és engedelmes legyen nekik. ~s
teljesítette-e ezt valaki jobban jézusnál? Ű mondja majd
később: «Ne gondoljátok. hogy fölbontani jöttem a törvényt
vagy a prófétákat; nem jöttem Iölbontani, hanem beteljesíteni».
(Mt 5. 17.) Egy gyermeknek a szívét sem töltötte el őszintébb

gyengédség szülei iránt, mint éppen az ő szívét.
De mint «Isten Fia». olyan kötelességekkel tartozott

mennyei Atyjának. amelyek felülmúlták emberi kötelezettsé
geit, sőt néha látszólag ellenkezésbe kerültek az utóbbiakkal.
Atyja kívánta úgy. hogy ekkor jeruzsálemben maradjon.

Krisztus azokkal a szavakkal, melyeket ez alkalommal
mondott, azt akarta értésünkre adni. hogy amikor Isten akarata
teljesítését kívánja tőlünk. nem szabad engednünk. hogy ebben
bármiféle emberi tekintet visszatartson minket. Ilyen esetekben
ezt kell mondanunk: «Nekem is mennyei Atyám dolgaiban kell
lennem».

Szent Lukács. akivel valószínűleg maga az alázatos Szűz

közölte. azt mondja, hogy Mária «nem értette a beszédet,
melyet nekik mondott», (2. 50.) Jól tudta. hogy amit isteni Fia
tesz. az csak tökéletes lehet. De miért nem szólt neki előre?

Nem látta meg azokat a mélyebbösszefüggéseket. melyek Jézus
cselekvésmódja és Atyja szándékai között voltak. Nem értette,
hogyan illeszkedik bele Jézus ezen magatartása abba az üdvös
ségtervbe. melyet az Atya tűzött ki eléje.

De ha nem is hatolt le e titok mélységeibe, egy pillanatra
sem kételkedett abban, hogy Jézus az Isten Fia. Ezért vetette
alá magát csendes megadással az isteni akaratnak. mely ilyen
áldozatot .követelt szeretetétől. «Szívében tartja vala mindez
igéket» (Lk 2. 51.) Szívébe zárta jézus szavait. Ebben a szen
télyben .imádta Fia szavainak misztériumát, várva. míg a teljes
világosság feltárja majd előtte ezek értelmét.
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IV.

Az evangélium elbeszéli, hogy Jézus, miután szülei meg
találták eSt a templomban, t.desanyjával és J6zseffel együtt
visszatért Názáretbe és itt maradt harmincéves koráig. A szent
ír6 ezt az egész hosszú korszakot ezekkel az egyszerű szavakkal
foglalja össze: «t.s engedelmes vala nekik». (Lk 2, 51.)

T ehát az örök Bölcseség harminhárom évre terjedő életé
ből harminc esztendőt csendben és egyszerűségben, engedel
mességben és munkában akart eltölteni.

Fenséges misztérium ez, melynek tanulságát még a jámbor
lelkek sem érthetik meg teljesen.

Miről is van tehát itt szó? - Arról, hogy az Ige, aki Isten,
testté lőn. A végtelen, örök Isten, miután századokon keresztül
várták, egy napon annyira leereszkedett, hogy szolgai alakot
öltött: «Kiüresítette önmagát, felvette a szolga alakját, ... és
külsejét tekintve úgy jelent meg, mint ember». (Fil. 2, 7.) Bár
szeplőtelen szűztől születik, megtestesülése mégis mérhetetlen
nagy megalázódás számára: «Nem borzadtál vissza a Szűz

méhétől».l tos miért ereszkedik le ebbe a mélységbe? Hogy
megváltsa a világot és meghozza neki isteni világosságát.

Ez a világosság azonban csak néhány kiválasztott lelket
világosít meg : a pásztorokat, a napkeleti bölcseket, Simeont
és Annát. Különben elrejtőzik. Harminc éven keresztül szán
dékosan «véka alá» rejti magát, hogy csak alig három évig
világítson.

Nem misztérium-e ez, mely meghaladja emberi értelmün
ket? Ha mi akkor tudtunk volna Jézus küldetéséről, nem mon
dottuk volna-e neki mi is, mint később rokonai: «Mutasd meg
magadat a világnak! Hiszen senki sem cselekszik rejtekben.
aki nyilvánosságra.akar jutni». (Jn 7, 4.)

De Isten gondolatai nem a mi gondolataink, és útjai meg
haladják a mi utainkat. Aki megváltani jött a világot, először

úgy akarja üdvözíteni. hogy' elrejti életét a világ szeme elől.

Az emberi nem Megváltója harminc éven keresztül nem

l Non horruisti Virginis uterum. (A Te Deum-b61.)
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tesz mást a názáreti műhelyben, csak dolgozik és engedelmes.
kedik. Aki azért jött, hogy tanítsa az emberiséget és vissza
adja neki az elvesztett örökséget, most csendben él és engedel
meskedik két teremtménynek a legközönségesebb házimun-
kában. ..

Ú Megvált6m, val6ban «elrejtett Isten» vagy te I Míg
«növekedtél bölcseségben és korban és kedvességben Istennél
és embereknél» (Lk. 2, 52.), addig lelkedben attó] a pillanattél
kezdve, hogy erre a világra jöttél, a kegyelem teljessége lako
zott. Benned a bölcseség és tudomány összes kincsei meg
vannak. De ez a bölcseség, ez a kegyelem csak lassanként,
fokozatosan nyilatkozik meg. Az emberek szemében elrejtett
Isten maradsz. Istenséged egy munkás külseje alá rejtőzik.

Ú örök Bölcseség, aki egy nyomorúságos műhelyben akartál
élni és ott teremtményeknek engedelmeskedni, hogy kihúzzál
minket abb61 a mélységből, melybe Ádám gőgös engedetlen
sége miatt kerültünk: imádlak és áldlak érte I

Krisztus názáreti élete kortársai szemében nem volt más,
mint egy egyszerű mesterember hétköznapi élete. Hogy meny
nyire igaz ez, azt abb61 is megítélhetjük, hogy később, midőn

Krisztus kijelenti magát nyilvános élete kezdetén, honfitársai,
a zsid6k elámulnak szavai bölcseségén, tanításának magasz
tesságán és műveinek fenségéri. Azért kérdezik: «Honnét van
ennek ez a bölcsesége és csodatevő ereje? Nemde ez az ács
fia? nemde anyja Máriának neveztetik? . . . Honnét vette hát
mindezeket s» (Mt 13,54-56.; v. ö. Mk 6, 2-3.) Krisztus
botránykő volt számukra, mert mindaddig csak egyszerű mun
kást láttak benne.

Ennek az elrejtett életnek a misztériuma nagy tanulságot
rejt magában, amit hitünknek szent moh6sággal kell elsaja
títania.

Először is megmutatja, hogy Isten szemében csak az az
igazán nagy dolog, amit az ő dicsőségére teszünk, Krisztus
kegyelmével. Isten előtt csak annyiban vagyunk kedvesek,
amennyiben hasonlítunk Fiához, Jézushoz:

Krisztus istenfiúsága minden cselekedetének végtelen ér
téket adott. Krisztus nem kevésbbé imádásramélt6 számunkra
és nem kevésbbé kedves Atyja előtt, mikor a vésővel vagy a
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gyaluval dolgozik, mint mikor meghal a kereszten az emberiség
megváltásáért. - Bennünk pedig a megszenteló kegyelem,'mely
,Isten fogadott gyermekeivé tesz bennünket, gyökerestül meg
isteniesíti minden cselekedetünket és Jézushoz hasonlóan, bár
különböző jogcímen, miriket is méltókká tesz arra, hogy ked
vét lelje bennünk az Atya.

A legértékesebb tehetség, a legmagasztosabb gondolat, a
legnemesebb és legragyogóbb cselekedet is érdemtelen az örök
élet számára, ha nem ez a kegyelem élteti. Lehet, hogy a világ,
mely elmúlik, megcsodálja és megtapsolja; az örökkévalóság
azonban, mely egyedül marad meg, nem fogadja be és nem
veszi számba. Jézus, a tévedhetetlen Igazság tanított meg rá:
mit érünk vele, ha az egész világot meghódítjuk is a fegyverek
erejével, az ékesszólás varázsával vagy a tudomány tekintélyé
vel, mikor kegyelem nélkül kizáratunk az ő országából. mely
nek nem lesz vége? «Mit használ az embernek, ha az egész
világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja?» (Mt 16, 26.)

Nézzük ezzel szemben azt a szegény munkást, aki csak
nagy fáradsággal tudja megkeresni mindennapi kenyerét, azt
az egyszerű szolgálót, akiről tudomást sem szerez a világ, azt
a nyomorult koldust, akit mindenki megvet : közönséges életük
ugyan senkinek a figyeimét sem kelti fel, de ha Krisztus ke
gyelme élteti őket, akkor elragadtatással nézik őket az angyalok
és az Atya, az Isten, az egyedül örökkévaló, végtelen Lény,
szeretettel tekint rájuk. Mert a kegyelemáltal Krisztus arcvoná
sait hordozzák lelkükön.

A megszentelő kegyelem igazi nagyságunk legfőbb forrása.
Bármilyen közönségesnek, hétköznapinak lássék is életünk, ez
adja meg igazi nemességét, fogyhatatlan ragyogását.

Ez az ajándék azonban rejtve van.
Az Isten országa csendben épül. Elsősorban belülvaló,

a lelkünk mélyén rejtőzik. «Életetek el van rejtve Krisztussal
az Istenben". (Kol. 3, 3.) Kétségtelen, hogya kegyelem az
erények által külsőleg is mindig megnyilatkozik a szeretet
cselekedeteinek ragyogásában. De erejének forrása egészen
belülvaló. A keresztény élet igazi ereje a szív mélyén tanyázik,
ahol az Isten lakik. akit hitünkkel imádunk és akit összeszedett-
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séggel, alázattal, engedelmességgel, egyszerűséggel, munká
val és szeretettel szelgálunk.

Küls8 tevékenységünk is csak akkor lesz állhatatos és
természetfeletti szempontból termékeny, ha ebből a belső élet
ből nő ki. Minél jobban lángol lelkiéletünk természetfeletti
tűzhelye, annál nagyobb érdeme és fénye lesz külső cseleke
deteinknek is.1

Vihet-e végbe valaki nagyobb dolgot itt a földön, mint
ha Krisztus országát terjeszti a lelkekben? Felér-e ezzel bármi
munka? Van-e, ami meghaladja? Hiszen ez Jézus és az Egyház
műve isi

De csak azokkal az eszközökkel érhetünk el sikert benne.
amelyeket maga isteni Példaképünk is használt. Legyünk meg
győződve, hogy többet teszünk az Egyházért, a lelkek üdvös
ségére és mennyei Atyánk dicsőségére, ha először az Istennel
akarunk egyesülni és hitből, meg szeretetből akarunk élni,
mint ha lázas, emésztő tevékenységünk nem hagy időt és
módot megkeresni az Istent a magányban, az összeszedettség
ben, az imádságban és magunk megtagadásában.

Ezt a bensőséges egységet Isten és a lélek között azonban
semmi sem segíti elő jobban. mint az elrejtett élet. A belülről

élő, égi fénnyel megvilágosított lelkek ezért szerettek mindig
annyit elmélkedni a názáreti Jézus életéről: vonzóerejében az
életszentség bőséges kegyelmeinek forrásából merítettek.

V.

Hogy mi is részesüljünk azokban a kegyelmekben. ame
lyeket Krisztus érdemelt ki számunkra názáreti rejtett életé
vel, ezt elsősorban Szűz Mária közbenjárásától remélhetjük.
Az alázatos Szűznél senki sem ismerte jobban ez élet terrné
kenységét, mert senki sem élvezte bőségesebben gyümölcseit.
Ezekben az években Jézus édesanyja számára felbecsülhetetlen
kegyelmek forrása fakadt. rnely pillanatig sem szűnt meg bu-

... 1 Ezt az igazságot behatóan tárgyalja és fejtegeti Dom J. B. Chautard ,
L'Sme,de tout apostolat (Minden apostolkodás lelke, Páris. Téqui-kiad.) c.
munkája. Bár a IOŰ elsősorban papoknak és szerzeteseknek ezól, minden do!goz6
laikus is .haszonnal forgathat ja. . . '
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zogni. Csak bámulattal gondolhatjuk el ezt az életet, de lehe
tetlen leírni mélységes távlatait.

Gondolkodjunk· most egy kissé, mit jelenthetett Máriá
nak ez a harminc esztendő, mikor Jézus minden mozdulata,
minden szava és cselekedete egy-egy kinyilatkoztatás volt
számára.

Kétségtelenül sok volt közöttük. ami még a Szent Szűz

számára is megfoghatatlan volt. Nem élhetett oly állandó kap
csolatban a Végtelennel a nélkül, hogy ne érezte volna maga
körül azt a misztériumot, mely körülvette. Mégis mennyi vilá
gosság árasztotta el a lelkét I Mennyire növelte szeplőtelen

szívében a szeretetet ez a magasztos érintkezés az Istennel, aki
szeme előtt dolgozott és neki engedelmeskedett I

Mária annyira eggyéforrott Jézussal, hogy az felülmúl
minden emberi fogalmat. Ök ketten valóban egyek voltak: a
Szent SzíÍz szíve, lelke, egész élete tökéletes összhangba olvadt
Fia szívével, lelkével és életével. Lényében - ha szabad így
kifejeznünk magunkat - Jézus tisztasága és tökéletessége.
nyugalma és szeretete lüktetett.

Mi volt a forrása ennek az egyesülésnek és szeretetnek
Máriában f - Hite. A Szent Szűz hite egyik legszembetűnőbb

erénye.
Milyen csodálatos, odaadó hittel fogadta az angyal szavát!

Az égi követ hallatlan misztériumot hirdet neki, ami bámulatba
ejti és felforgatja a természetet: Isten fogantatik egy szűz mé
hében l És mit mond Mária f «Legyen nekem a te igéd szerint».
(Lk l, 38.) Mivel egész lelkével, fenntartás nélkül beleegyezett
az angyal szavába, azért érdemelte ki, hogy Anyja legyen a
megtestesült Igének. «Előbb foganta lelkében. mint testében».
- mondja Szent Ágoston.'

Mária hite az Istenségben soha meg nem ingott. Fiában.
jézusban rnindig a végtelen Istent látta.

Pedig mennyi megpróbáltatásnak volt kitéve e hite! Fia
Isten. Az angyal mondta neki, hogy Dávid trónján fog majd
ülni, ő váltja meg a virágot és országának nem lesz vége. 
tos Simeon már azt jövendöli róla, hogy jel lesz ő, melynek

1 De Virginitate. c. 3. V. ö. még: Sermo CCXV. n. 4.; Szent Leó:Sermo
I. de Nativitate Dornini. c. 1.; Szent Bernát: Senne. I. de vigilia Nativitatis.
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ellene mondanak és hogy sokak romlására és üdvösségére téte
tett. Egyiptomba kell menekülnie, hogy megmentse gyermekét
Heródes zsarnok dühe elől. Aztán a harminc év alatt Fia, az
lsten, aki megváltani jött az emberi nemet, szegényes műhely

ben munkás életet él, engedelmességben és egyszerűségben.

Később látja majd, hogyan üldözi Fiát a farizeusok gyűlölete,

látja, hogyan hagyják el tanítványai. Látja őt ellenségei kezé
ben, il kereszten függni, elhalmozva gúnnyal, elmerülve a szen
vedésben. Azt is hallania kell, hogy még tulajdon Atyja is el
hagyta őt, - hite mégis rendíthetetlen maradt. Akkor, ott a
kereszt lábánál csillant fel ez a hit igazán, egész ragyogásában.
Mária rnindig felismerte Fiában az Istent. Ezért magasztalja
őt az Egyház «hűséges Szűznek)).

Mária Fia iránti szeretetének ez a hit a forrása. Ez a hit
egyesítette őt mindig Jézussal, még a szenvedés és halál kín
jaiban is.

Kérjük a Szent Szűzet, járja ki nekünk ezt az erős, gya
korlati hitet, mely a szeretetben és Isten akaratának teljesítésé
ben tetéződik. «Ime az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te
Igéd szerint», Ezek a szavak összefoglalják Mária egész életét.
Ezek vezessék a miénket is!

Az Istenanyának ez a lángoló hite nemcsak szerétetét táp
lálta, hanem öröm forrása is volt számára. Erről maga a Szent
lélek világosít fel minket Erzsébet szájával, midőn boldognak
hirdeti őt hitéért: «Boldog vagy te, ki hittél», (Lk l, 45.)

Ugyanez áll reánk is. - Szerit Lukács elbeszéli, hogy
Jézus egyik beszéde után egy asszony így kiáltott fel a tömeg
ben: «Boldog a méh, mely téged hordozott, és az emlők, me
lyeket szoptál». Krisztus így válaszol: «Sőt inkább boldogok, kik
az I t .n igéjét hallgatják, és megtartják azt»,(Lk 11,27.) - Jézus
egyáltalában nem cáfolja meg a zsidó asszony felkiáltását. Hisz
nem ő árasztotta-e el kimondhatatlan örömmel f.desanyja szí
vét? Csak azt akarja értésünkre adni, hol találhatjuk fel, Máriá
hoz hasonlóan, az öröm forrását. Az istenanyaság kiváltsága
páratlan. Mária az a legkiválóbb teremtmény, akit maga Isten
szemelt ki öröktőlfogva arra a csodálatos méltóságra, hogy
Anyja legyen Fiának. Ez Mária minden nagyságának gyökere.

De Jézus ezzel arra akar tanítani minket, hogy mikén; a
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Szent Szűz istenanyaságának örömeit hitével és szeretetével
érdemelte ki, ugyanúgy mi is részesülhetünk ebben az öröm
ben, ha nem is azzal a dicsőséggel, hogy világrahozzuk Krisz
tust, hanem azáltal, hogy újra megszületik a lelkünkben. És
hogyan .részesülhetünk ebben az örömben? Azáltal, hogy
«hallgatjuk és megtartjuk az Isten igéit». A hit altal hallgatjuk
és azáltal tartjuk meg, hogy szeretettel teljesítjük parancsait.

Nemcsak Máriának: nekünk is ez az igazi lelki öröm
forrása. Ez számunkra is a boldogság útja. Ha szívünket Jézus
tanítása felé hajlítjuk, ha engedelmeskedünk neki és egyek
maradunk vele, akkor mi is olyan kedvesek leszünk előtte,

mintha «anyja, testvérei vagy nővérei» volnánk. Hisz ó maga
mondotta: «Aki Atyám akaratát cselekszi, ki mennyekben va-

r f' r , nÓr , , (M 12 50gyon, az az en rverem es növerem es anyám». t , '
V. ö. Lk 8, 21.; Mk 3, 35.)

Vágy6dhatunk-e ennél szerosabb és termékenyebb egye
sülés után?



x. Jézus megkeresztelkedése és megkisértése.

Vázlat. - I. Midőn Krisztus megjelent Szent János előtt. hogy felvegye
t61ea banbánat keresztségét. mélyen megaláz6dott. -II. Krisztus
felmagalZtaltatása. miután kijött a Jordán vizéből. Jézus nyilvános
élete kezdetén az örök Atyának ez a tanúsága megerősíti megváltói
küldetését. - III. Megkeresztelkedése után a Lélek a pusztába
viszi Jézust. hogy ott alávesse magát a sátán támadásának. E misz
térium oka. -IV. A megkísértés leírása az evangélium alapján.
V. Krisztus ezzel a misztériummal kiérdemelte azt a kegyelmet.
hogy mi is győzedelmeskedjünk a kísértés felett. ha egyesülünk
a megtestesült Igével. A lelki sérthetetlenség ígéretei a 90. zsol
tárban. - VI. Az ellenállás legkiválóbb fegyvere a hit.

Az örök Bölcseség Krisztus földi életének különböző

misztériumaiban úgy rendezte el az eseményeket, hogy a meg
testesült Ige megalázódásait mindannyiszor istensége kinyilat
koztatása magasztalja fel. Igy rajzolódik ki előttünk Krisztus
alakja isteni természetének igazságában és emberségének való
ságában.

Isten e szent rendelkezésének az a mélységes oka, hogy
erősítse és gyakorolja a mi hitünket, egész természetfeletti
életünk alapját. Azok a megdöbbentő megaláztatások. melyekbe
irántunk való szeretete hajtja Krisztust, szerzik meg hitünknek
az érdemet. Isteni jogainak kinyilatkoztatása csak támo
gatja ezt.

Jézus születésének és szent gyermekségének misztériumait
a fény és árnyék ellentétei jellemzik. Ezek teszik hitünket «ész
szerűvé», bár ugyanakkor teljesen szabad lelki tényünk marad.
Ezek az ellentétek nyilvános életében még jobban előtérbe

nyomulnak, úgyhogy a zsidók hevesen vitatkoznak egymás közt
személyéről. Egyesek szerint ő csak a názáreti munkás fia, míg
mások szerint nem lehet más, mint a Magasságbeli követe, aki
azért jött, hogy megvilágosítsa és megmentse a világot. Öt hir
dették az összes próféták.

Ezt a természetfeletti elrendezést azokban az események
ben is megtalál hatjuk, melyekkel Krisztus, rejtett életének har-
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m:inéeszlendeje után, megkezdte nyilvános életét. ~zek: Ke
resztelő Szent János, az ő Előhírnöke megkereszteli őt a Jordán
vizében és az ördög megkísérti a pusztában.

Nézzük Jézust e két, egymással szoros kapcsolatban álló
misztériumban. Látni fogjuk, mily csodálatosak az örök Böl
cseség gondolatai és Krisztus, a mi isteni Mintaképünk, hogyan
járt előttünk azon az úton, melyen nekünk is haladnunk kell.
hogy hasonlókká legyünk hozzá.

I.

Isten Zakariás és Erzsébet fiát, Keresztelő Szent Jánost
választotta ki Jézus Előhírnökének, hogy hirdesse a zsidóknak
a megtestesült Ige eljövetelét.

Szent János szigorú önmegtagadásban eltöltött élet után,
isteni sugallat ra kezdte meg prédikálását a Jordán partjain.
Egész tanítása ezekben a szavakban foglalható össze: «Tartsa
tok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa». (Mt 3. 2.)
E sürgető buzdításon kívül meg is keresztelte hallgatóit a folyó
vizében, hogy ezzel rámutasson arra, meanyire szükséges meg
tisztítaniok a lelküket, hogy kevésbbé legyenek méltatlanok a
Megváltó eljövetelére. Ezt a keresztséget csak azoknak szolgál
tatta ki, akik elismerték, hogy bűnösök és megvallották vét
keiket.

Midőn egyszer a Keresztelő éppen «a bűnbánat kereszt
ségét hirdette a bűnök bocsánatára» (Mk 1, 4.; Lk 3, 3.),
Krisztus Jézus, akinek végre eljött az órája, hogy kilépjen rej
tett élete homályából és feltárja a világ előtt az isteni titkokat.
elvegyült a bűnösök közé és velük együtt jelentkezett Szent
János előtt, hogy felvegye a megtisztulás keresztségét.

Ha a hivő lélek elgondolja, hogy az, aki így bűnösnek

vallja magát és önként jelentkezik. hogy felvegye a bűnbánat
keresztségét, a Szentháromság második isteni Személye. aki
előtt az angyalok elrejtik arcukat és úgy éneklik: uSzent.· szent,
szent az Úr». (Iz. 6, 3.): mélységesen megszégyenül ily csodá-
latos megalázódás előtt. .

Az Apostol mondja, hogy Krisztus «szent. ártatlan. szeplő-
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telen. a bűnösöktől elkülönített» (Zsid. 7. 26.). - és íme. ez
a jézus úgy közeledik most, mint egy bűnös és kéri a bűn

bocsánat keresztségétl - Micsoda mélységes misztérium ezl
A megtestesült Ige egész életében kettős hivatalt töltött

be: Isten Fia. örök születésénél fogva, és feje a bűnös emberi
nemnek. melytől kölcsönvette emberi természetét s melynek
megváltásáért jött.

Mint Isten Fiának, joga van ahhoz. hogy az Atya jobbján
üljön és élvezze dicsőségét, mely megilleti őt az egek fényes.
ségében.

De mint a bűnbe süllyedt emberiség feje, testet vett fel,
mely benne ugyan egészen tiszta volt. de a maga nemében
bűnös: hiszen «a bűn testéhez hasonló testben» jelent meg.
(Róm. 8, 3.) Mint a misztikus test feje, addig nem mehetett
be az égbe, míg végig nem élte megaláztatásait és szenvedése
kínjait. «Nem ezeket kellett.e szenvedni a Krisztusnak, és úgy
menni be az ő dicsőségébe f» (Lk 24, 26.)

Szent Pál szerint Krisztus isteni természetének birtoká
ban nem tartotta jogtalanságnak. midőn tökéletességében Isten.
nel teljesen egyenlőnek jelentette ki magát (v. ö. Fil. 2. 6.).
Értünk. a mi üdvösségünkért azonban mégis leszállott meg
aláztatásainak mélységeibe, Ezért magasztalta fel őt az Atya
és adta neki a jézus nevet. mely megváltásunkat jelenti. Midőn
azonban az Atya őt felmagasztalta. vele együtt «minket is az
égiek közé helyezett el». (Ef. 2, 6.) jézus valóban miértünk
ment fel az égbe: (l ••• Ahová mint elöljárónk miérettünk
lépett be jézus». (Zsid. 6, 20.)

Előbb azonban nem léphetett be, míg vérével mindent
le nem fizetett értünk az isteni igazságosságnak: «A saját vére
által ment be ... a szentélybe, örök váltságot szerezve», (Zsid.
19. 12.)

Krisztus valóban azért jött, hogy megszabadítson minket
a sátán zsarnoki uralmától, melyet a bűn miatt kellett elszen
vednie az emberiségnek. «Mindaz, aki bűnt cselekszik. szolgája
a bűnnek» Un 8. 34.) Azért jött. hogy megmentsen minket az
örök büntetéstől. mellyel a sátán sujthatott bennünket. mint
az isteni igazságosság szolgája: «Hogy át ne adjon a bírónak,
a bír~ meg a poroszlónak, és tömlöcbe vessenek». (Mt 5, 25.)
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A megtestesült Ige úgy viszi végbe ezt a megváltást, hogy
önként helyettesít minket, bűnösöket. Közösséget vállal a mi
bűnünkkel, úgyhogy Isten mintegy eleven bűnné tette ót,
Szent Pál szavai szerint: «Azt, aki nem ismert bűnt, értünk
bűnért való áldozattá tette». (II. Kor. 5, 21.)

De nemcsak gonoszságainkat vette magára: magára vette
büntetésünket is. Ezért kellett vállalnia a mérhetetlen gyalá
zatot és megaláztatást.

Ez volt az Isten örök terve.
Most már megértjük, hogy jézus nyilvános élete kezdetén,

abban a pillanatban, midőn ünnepies módon megkezdte meg
váltói küldetését, miért akart ily mélységesen megalázódni,
miért akarta felvenni azt a szertartást, amely egy sorba állította
őt a bűnösökkel.

Ezért, midőn Szent jános az isteni kegyelemtől meg
világosítva megismerte benne az Isten Fiát, azt, akiről mon
dotta: «Ű az, ki utánam jövendó, ki megelőzött engem, kinek
nem vagyok méltó saruszíját megoldani». (Jn 1.27.; v. ö. Mt
3, II.; Mk I, 7.; Lk 3, 16.), vonakodott neki kiszolgáltatni a
bűnbánat keresztségét: «Neked kell engern megkeresztelned.
és te jössz énhozzám?» Mit válaszol azonban jézus? «Hagyd
el ezt most; mert így illik teljesítenünk minden igazségot,»
(Mt 3. 14.)

Mi ez az igazság? - Ez Jézus imádandó emberségének
megaláztatása, amivel bemutatta hódolatát a végtelen Szent
ségnek. Ez volt teljes ára minden adősságunknak, amivel az
isteni igazságosságnak tartoztunk. Az igaz, ártatlan Jézus el
foglalja az egész bűnös emberiség helyét: «az igaz a bűnö

sökét», (I. Pél. 3, 18.) Ezzel az áldozatával lett «az Isten Báránya,
ki elveszi a világ bűnét», (Jn 1,29.), «engesztelés a mi bűnein

kért, és pedig nemcsak a mieinkért, hanem az egész világéiért
is». (I. Jn 2, 2.) Igy «teljesített minden igazságot»:

Ha Jézus ezen szavairól elmélkedünk. alázzuk meg ma
gunkat. Ismerjük el, hogy bűnösök vagyunk éa újítsuk meg
keresztségi fogadalmunkat, hogy lemondunk a bűnről.

A Keresztelő előre hirdette már ezt a keresztséget, amely
felülmúlja majd az övét, mert maga Krisztus· szerzette: lX~n
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ugyan vízzel ketesztéHe"k titeket a bűnbánatra'; aki pedig utá
nam jövendő, hatalmasabb nálamnál .•. Ő Szentlélekkel és
tűzzel fog benneteket megkeresztelni», (Mt 3, 11.; Mk 1, 8.;
Lk 3, 16.) jézus keresztsége ugyan külsőleg éppen olyan víz
keresztség, mint jánosé, de belülről a Szeritlélek isteni ereje,
ez.a lelki tűz, a szentség kiszolgáltatásának pillanatában meg
tisztítja és átalakítja a lelket: «A Szeritlélek eszközölte újjá
születés és megújítás fürdője által». (Tit. 3, 5.)

Újítsuk meg gyakran keresztségi fogadásunkat, hogy
lemondunk a bűnről. - Tudjuk, hogy a keresztség eltöröl
hetetlen jegyet hagya lélek mélyén, Ha megújítjuk ígéreteinket,
melyeket kereszténnyé avatásunk órájában tettünk, új erővel

szökell fel lelkünkben a keresztségi kegyelem és megerősít

bennünket, hogy ellenállhassunk a bűnalkalmaknak, a sátán
kísértéseinek, a világ és érzékeink csábításainak. Csak így
őrizhetjük meg magunkban a kegyelem életét.

Mélységes hálával forduljunk tehát Krisztushoz, amiért
magára vette gonoszságainkat, hogy megszabadítson tőlük.

Midőn Szent Pál rágondolt a végtelen szeretet e misztériumára,
így kiáltott fel: «Szeretett engem és önmagát adta értem I»
(Gal. 2, 20.)

Én is csak érted akarok élni, a te dicsőségedért és többé
nem magamért, hogy elégtételt szolgáltassak bűnös vágyaimért,
önszeretetemért. nagyravágyásomért, kevélységemért. «Akik
élnek. már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, ki értük
meghalt l» (II. Kor. 5. 15.)

II.

«A keresztség után jézus azonnal feljöve a vízből; és íme
megnyílának az egek. és látá az Isten Lelkét galamb képében
leereszkedni, és magára szállni. És íme szózat hangzék az
égből, mondván: Ez az én szeretett fiam, kiben nekem kedvem
telt.» (Mt 3. 16-17.; Mk I. 10-11.; Lk 3. 21-22.)

Ez a titokzatos jelenet csak egyik megnyilatkozása annak
az isteni törvénynek. melyet e. fejezet élén említettünk. Szük
séges volt, hogy Krisztus meg is dicséüljön. amiért értünk
annyira megalázta magát.
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Jézus annyira leereszkedett, hogya bűnösök közé veR}'Ült.
t's Ime, azonnal megnyílik az ég, hogy felmagasztalja őt. -
A bűnbánat, az engesztelés keresztségét. akarta felvenni. él
íme, a szerétet Lelke bizonyítja, hogy Jézuson nyugszik ke
gyelmi ajándékainak teljességével. - Elismeri, hogy mélt6 az
isteni igazságosság ítéletére és íme, az Atya kijelenti, hogy
gyönyörűsége telik benne. «Megalázta magát ..., ezért az
Isten is igen felmagasztalta LSt.» (Fil. 2, 8-9.)

Krisztus ezen ünnepies megdicsőülése nem egyedül
személyének szől. Ennél sokkal nagyobb jelentősége van, amit
most szándékozunk megvilágítani.

Az Atya Jézusnak, mint az Isten követének küldetését
ebben a pillanatban jelentette ki hivatalosan. T anúbizonyságá
val mintegy meghatalmazza Fiát a világ előtt és jellemzi
előttünk Fia művét.

Megjegyzendő, hogy Jézus küldetése kettős: megváltás
és megszentelés a feladata. Megváltani a lelkeket és miután
megváltotta őket, beléjük önteni az életet: ez a Megvált6 egész
műve. E kettős feladata elválaszthatatlan, de világosan meg-
különböztethető. _

Krisztus nyilvános életének kezdetén, keresztségének
körülményeiben is megtalálhatjuk csirájában ezt a kettősséget.

Láttuk, hogyan tett tanúbizonyságot 3 megtestesült Ige
megváltói küldetéséről, midőn jelentkezett a bűnbánat kereszt
ségének felvételére. Megváltásművét azonban azzal kellett
betetőznie. hogy szenvedésének és halálának érdemei által
közli velünk isteni életét: «Egyszülött Fiát küldötte Isten
e világra, hogy ő általa éljünk», (I. Jn 4, 9.) Isten azért adta
Fiát, «hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen». (Jn 3, 15.)

Az öriSk élet forrása bennünk egyúttal a világosság for-
rása is. .

Ez a világosság a mennyben az lsten boidogító színe
látása. Ebben a világosságban magának Istennek az életéből

élünk: «Nálad van az élet forrása, és világosságod által látunk
világosSágot». (Zs. 35, 10.)

Természetfeletti életünk forrása itt a földön szintén

MarmlOl1I KrIsztus misztériumai. J2



178

világosság, .a hit világossága. A hit részesít bennünket abban
az ismeretben, mellyel Isten ismeri önmagát. Ezt a részesedést
lelkünk a, megtesfesült Ige által nyeri el. O a mi világosságunk.
Ennek kell vezetnie bennünket minden utunkon, ennek kell
éltetnie minden természetfeletti cselekedetünket: «Az én iga.
zam a hit által él». (Zsid. 10, 38.)

. A hit alapja pedig Isten tan -bizonysága Fiáról, jézusról:
«Ez az én szeretett Fiam, kiben nekem kedvem telt».

Ezzel ünnepiesen bemutatta Krisztust a világ előtt, mint
az Atya küldöttét, Amit Jézus nekünk mond, csak visszhangja
lesz majd annak ~ az örök igazságnak, amit állandóan szemlél
az Atya keblén: «Az egyszülött Fiú, ki az Atya keblén vagyon,
ő jelenté ki». (Jn l, 18.) «Az Ő tanítása nem az övé, hanem azé,
aki őt küldötte,» (Jn 7, 16.) Amit hall, csak azt ismétli. Ezért
Jézus az utolsó napon elmondhatja majd Atyjának: «Atyám,
elvégeztem a munkát, melyet rám bíztál. .. Megismertettem
nevedet az emberekkel». (Jn 17, 4-6.)

A megtestesült Ige szavai azonban nem minden lélekben
gyujtották meg azt a világosságot, amely pedig üdvösség és
élet forrása lehetett volna számukra. Igaz, ó «a világ világos- .
sága», de ezt a világosságot követnünk is kell, ha nem akarunk
sötétségben járni és el akarunk jutni ahhoz az örök világosság
hoz, amely örök életünk forrása lesz majd az égben: «Aki
engem követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világos
sága». (Jn 8, 12.) Isten előtt csak azok kedvesek, akik befogadják
Fiát.

Hogy gyümölcsözőn hallgathassuk Krisztus szavát, ahhoz
szükséges, hogy az Atya «vonzzon» bennünket. «Minden, amit
nekem ád az Atya, hozzám jön.» (Jn 6, 37.) Akit az Atya nem
vonz, nem hallgatja az Ige szavát: «Ti nem hallgatjátok, mert
az Istentől nem vagytok». (Jn 8, 47.) És kiket vonz az Atya~
Akik jézusban felismerik tulajdon Fiát: «Mindaz, aki hiszi.
hogy jézus a Krisztus, Istentói született». (I. jn 5, 1.)

Ezért az Atya nyilvános tanúságtétele jézus mellett
mindjárt keresztsége után egyrészt kezdetét jelenti jézus. a
megtestesült Ige. a világ világossága nyilvános életének, 
másrészt alapja az egész keresztény hitnek. és minden meg
IzenteUídésnek.
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Igy teMt Jézus keresztségének misztériuma, mely nyil
vÁnos működésének kezdetét jelzi, egyúttal mintegy egész
földi küldetésének foglalata.

Krisztus azáltal «teljesít minden iga~ságot», hogy magára
vállalja azt a megaláztatást, amit «a bűnök bocsánatára» va16
bűnbánat keresztségének felvétele jelentett. Ez csak előjele

volt a kereszten felvett vérkeresztségének. Atyja végtelen
fölségét, melyet megsértett a bűn, ettől kezdveengeszteli hódolat
áldozatával : azokkal a megaláztatásokkal, melyekkel véghez
viszi megváltásunkat.

Viszonzásul megnyílik az ég. Az örök Atya mintegy
hivatalosan is bemutatja Fiát a világnak. Ennek az isteni tanú
bizonyságnak dicsőséges fénye hirdeti, hogy a megtestesült
Ige megkezdte küldetését: a lelkek megvilágosítását. A Szent
lélek felette nyugszik, hogy jelezze, mennyire elárasztja szent
lelkét ajándékainak teljességével és egyúttal jelképezze a kegye
lem kenetét is, amit Krisztus közöl majd a világgal.

A keresztség a Jézus Krisztusba vetett hit által isten
fiúságunk és kereszténnyé avatásunk szentsége lett.

A Szentháromság nevében vettük fel, annak a Szent
háromságnak a nevében, mely így kinyilatkoztatta magát a
Jordán partján.

A keresztvíz Jézus emberségével és «az igazság Igéjével»
Gak. I, 18.) megszentelve le tudja törölni azok bűneit, akik
megvallják bűneiket és hisznek Krisztus istenségében. Ez a
«keresztség» már nem csupán a víz keresztsége «a bűnök bocsá
natára», hanem a Szentlélek keresztsége is, azé a Léleké, «aki
megujítja a föld színét», (Zs. 103, 30.) Allharag fiaiből» Isten
gyermekeivé tett bennünket és lehetövé tette, hogy Jézussal
együtt, bár kisebb mértékben, a mennyei Atya bennünk is
kedvét lelje.

Tehát Szent Pál szavai szerint a' keresztség által leve
tettük lia régi embert» (mely Ádámtól származott), és a halál
cselekedeteit és felöltöttük «az ój embert, aki az Isten képére
teremtetett igaznak es szentnek». Ez a lélek, mely az Ige es a
Szentlélek közreműködésével «megújult T éremtője képmá
sárall• (Kol. 3, 9-10.: Ef. 4, 24.)
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-. Láttuk tehát, hogy· miként Krisztae keresztsége mintegy
foglalata volt. egész küldetésének: a megváltás és megazentelés
művének, - ugyanúgy a mi keresztségünk is mintegy csirájÁ~

ban magában foglalja az egész keresztény élet kiteljesedését.
kettlSs arculatával együtt: «Halj meg a bűnnek» és «élj Istennek».
(V. ö. Róm. 6, 11.)

Amilyen igaz, hogy - Szent Pál szavai szerint .-. «mind
nyájan, kik Krisztusra megkeresztelkedtek, Krisztust öltötték
magukra» (Gal. 3, 27.), ugyanolyan igaz az is, hogy vala
mennyien egyek vagyunk Jézussal minden misztériumában.

O milyen boldogság ez a keresztény hivőnek ! Mennyire
esztelenek és vakok azok, akik elfelejtik keresztségi fogadásu
kat I És milyen rettenetes lesz majd azoknak a sorsa, akik lábbal
tapodják I ...

Mert, mint a Keresztelő mondotta a zsidóknak, «a fejsze
már a fák gyökerére tétetett. Azért minden fát, mely jó gyü
mölcsöt nem terem, kivágnak és tűzre vetnek ... Aki utánam
jövendó, aki hatalmasabb nálamnál, ... (Krisztus) kezében
tartja szórólapátját, és majd megtisztítja szérűjét és össze
gyüjti búzáját a csűrbe, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan
tűzzel ... (Mt 3, tO-12.; Lk 3,9. és 16-17.) Az Atya szereti
a Fiút, és mindent az ő kezébe adott. Aki a Fiúban hiszen,
annak örök élete vagyon; aki pedig nem hiszen a Fiúnak,
nem fog életet látni, hanem Isten haragja marad rajta». (Jn 3.
35-36.)

III.

Alig hogy Jézus megkeresztelkedett, az evangélium el
beszélése szerint a Ulek a pusztába vezette. Az evangélisták
különböző kifejezéseket használnak a Szentlélek e műkődésének

megjelölésére. Jézust a pusztába «vivé», mint Szent Máté írja
(Mt 4. 1.); «elragadá», - mondja Szent Márk (Mk l, 12.);
«viteték» Szent Lukács szerint (Lk 4. 1.). Mi mást jelentenének
e szavak, ha nem a Szeritlélek erejét, mellyel Krisztus lelke
mélyén dolgozott ~ - És miért vitte őt a pusztába? «Hogy
megkísértse az ördög.» (Mt 4, l.) Erről maga az evangélium
tanúskodik.

Nem különö. dolog-e ez ~ Alig jelentette ki az Atya.
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hogy Jézus az 6 szeretett Fia, kiben kedve telik; a szeretet
Lelke felette nyugodott - és íme, ugyanez a Lélek azonnal
a pusztába ragadja, hogy alávesse 6t a sátán kísértésének.
Micsoda misztérium ez l Mit jelenthet ez a különöe epizód
Krisztus életében j) Miért volt erre sznkség nyilvános élete
kezdetén?

Hogy megértsük ennek mélységét, mielőtt még az evan
gélium elbeszélését boncolgatnánk, meg kell fontolnunk. mit
jelent a kísértés a mi lelkiéletünkben.

Az isteni tökéletesség azt kívánja, hogy az értelmes, szabad
teremtmény próbának legyen alávetve, mielőtt eljutna a jövendó
boldogság élvezésére. Szükséges, hogy ez a teremtmény Isten
színe előtt megállja a próbát és szabad elhatározássallemondion
saját vágyairól, így elismerie Isten legfőbb uralmát és engedel
meskedjék törvényének. Isten szentsége és igazságossága köve
teli ezt a hódolatot.

Ez a szabad választás a végtelen Istennek dicsőséget,

nekünk pedig érdemet szerez, amit az Úr a mennyei boldog
sággal jutalmaz. A trienti zsinat kijelentette, hogy Isten űdvö

zít ugyan minket, de úgy, hogy ez az üdvösség egyrészt irgal
mának ajándéka, másrészt érdemeinknek jutalma.' Az örök
élet lesz majd a mi jutalmunk, mert midőn szabadon választ
hattunk, elvetettük a kísértést, hogy kitartsunk az Isten mellett.
Midőn próbának voltunk kitéve, megállottuk azt, hogy hívek
maradjunk Isten akaratához. Az arany a tűzben tisztul meg;
a lelket a kísértések közepetr tanúsított állhatatossága teszi
méltóvá az Istenhez.

Ez minden szabad teremtmény nemes hivatása.

l Ideo bene eperantibus usque in finem et in Deo sperantibus propo
nenda est vita aeterna et tamquam gratia filiis Dei per Jesum Christum mise
ricorditer promissa, ut tamquam merces ex ipsius Dei promissione bonis
ipsorum operibus et meritis fideliter reddenda. .. (Domini) tanta est erga
homines bonitas, ut eorum velit esse merita, quae sunt ipsius dona. - Sess.
VI., cap. 16. - «Azért akik mindvégig jét cselekszenek és Istenben bíznak,
remélhetik az örök életet, egyrészt mint Jézus Krisztus ingyenes ajándékát.
melyet irgalmasan megígért az lsten fiainak, másrészt, mint jutalmat. melyet
Isten saját ígérete folytán hűségesen megad j6cselekedeteikértés érdemeikért ••.
Oly nagy lsten j6sága az emberek iránt. hogy érdemüknek akarja elismerni azt,
ami az ő ajánd8ka."
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Az első angyalok is próbának' voltak alávetve. Nem tudjuk
ugyan, miben állt ez a próba, de az bizonyos, hogy az angyali
természetnek megfelelő volt.

Tudjuk, hogy az angyalok teljesen szellemi lények. Csele
kedeteik nincsenek időhöz kötve, mint a mieink, s6t olyan erő

vel. méltósággal és mélységgel rendelkeznek, amit semmiféle
emberi cselekedet sem érhet el soha.' E tiszta lelkek nem szo
rulnak rá következtetésre. Mozgékony képzelőtehetségünk,

amely mint érzéki tehetség a testi szervezethez van kötve, sok
féle jót tár elénk választásra. Ezek változatossága késlelteti
értelmünket és akaratunkat. Egyik jótól a másik felé fordulunk.
Gyakran éppen azt választjuk, amit el akarunk vetni. Az
angyalnál nem így van. Az ő természete tisztán szellemi. ezért
nincs nála helye az ingadozásnak. Értelmének és akaratának
döntése teljes, állandó és visszavonhatatlan, ami hasonlítha
tatlan erőt kölcsönöz cselekedeteinek.

Bármilyen hosszú lenne is az ember élete, összes cselekede
teivel együttvéve sem érné el azt az erőt, teljességet és mély
séget, mely az angyalok egyetlen cselekedetét is jellemezte,
midőn szabadon választhattak megpróbáltatásuk közepett,

Ezért volt oly kedves Isten előtt a jó angyalok hűsége.

Ezért volt oly súlyos a lázadó angyalok bűne, úgyhogy gonosz
ságát fel sem mérhetjük, Az a mélységes ismeret. melynél fogva
ők teljes világossággal cselekedhettek. ezt az egyetlen bűnüket

oly gonosszá tette. hogy az isteni igazságosságnak rögtön örök
kárhozattal kellett büntetnie.

Minket egész földi életünkön át elkísér a próba és a kísér
tés. Naponként megújul a harc a sátán csábításai ellen. Állan
dóan szükségünk van a türelemre azokban a megprőbáltatások
ban, melyeket a Gondviselés tervez vagy megenged él.tűnkben.

«Katonasor az ember élete a földön.» (jób 7, J.)
De ugyancsak naponként nagyszerű alkalmat nyujt arra

is, hogy megmutassuk Isten iránti hűséges ragaszkodásunkat.
Az a lélek, aki attól a pillanattól kezdve, hogy cselekedeteinek
tudatára jutott, mindaddig, míg el nem válik a testtől. soha
egyetlen bűnt sem követne el szándékosan; aki a csábító bűn-

l Nyilvánvaló. hogy itt a természetes rendről van szö,
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alkalmak közepett, melyek el akarják őt választani az Istentől,

szabad elhatározásával mindig az Isten akaratát választaná, ~
mérhetetlen dicsőséget szerezne az Istennek. Miértil Mert
minden cselekedetével azt hirdetné, hogy egyedüli Ura az Isten.
Boldog az a lélek, aki sohasem hágta át Isten örök törvényeit I
«Mert véthetett volna, de nem vétett, gonoszt tehetett volna,
de nem tett I» (Jézus, Sirák Fia 31, 10.) Ezért az Úr bőkezííleg
megjutalmazza: «Jól van, derék és hű szolgárn; mivelhogy hű

voltál, ... menj be Urad örömébe» I ... (Mt 25, 21.)

Az első embert is próbanak vetette alá az Isten. De ő

megingott, elbukott: a teremtményt és saját vágyait eléje he
lyezte az Istennek. Ezzel egész nemét magával rántotta a láza
dásba, a bukásba és a büntetésbe.

Ezért a második Ádámnak, aki az összes kiválasztottakat
képviselte, éppen ellenkezőnek kellett lennie. Az Atyaisten
imádandó bölcse ége azt akarta, hogy Krisztus Jézus, a mi
fejünk és példaképünk is megpróbálja a kísértést és midőn sza
bad elhatározásával győztesen megállta, minket is megtanítson
arra, hogyan kell legyőznünk. Ez egyik oka ennek a misz
tériumnak.

Van azonban még egy másik, mélyebb oka is,ami ezt a
misztériumot szorosan egybekapcsolja a keresztség miszté
riumával.

Mit mondott Jézus a Keresztelőnek, midőn ez vonakodott
kiszolgáltatni neki a bűnbánat keresztségét il «Hagyd el ezt most ;
mert így illik teljesítenünk minden igazságot,» (Mt 3, 15.)
Ez az igazság. mint láttuk, abban állott, hogy magára vállalta
mindazt az engesztelést, amit Atyja kívánt tőle az emberi nem
megváltásáért : «Váltságul adja életét sokakért». (Mt 20, 28.:
Mk 10, 45.) Ádám bűne óta az emberi nem a sátán rabszolgája
volt. Krisztusnak kellett jönnie, hogy kiszabadítsa a sötétség
fejedelmének kezébőL «Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az
ördög műveit lerontsa,» (I. Jn 3, 8.) - Ezért vette fel a-kereszt
séget is. Ezért lett «az Isten Báránya, ki elveszi a világ bűnét».

On l, 29.) A megtestesült Ige azért vette fel a harcot «é világ
fejedelmével>! (Jn 14, 30.), hogy egész nyáját kimentse a sátán
hatalmából. Ezért űzte őt a Szentlélek a pusztába, mint ahogyan
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egykor a banbakot hajtották ki oda, megrakva a nép összes
baneivel ...

«Hogy megkísértse az ördÖ1J ...ll

IV.

Nézzük most isteni Mintaképünket, hogyan veszi fel a
harcot a lázad6 angyalok vezérével.

jézus negyven nap és negyven éjjel maradt a pusztában.
((És a vadállatok közt vala,» (Mt l, 13.) ((És semmit sem evett
ama napokban» (Lk 4, 2.) Err<S1 az evangélium tanúskodik.

Hogy j61 megértsük jézus megkísértésének misztériumát,
emlékezzünk Szent Pál többször idézett szavaira: «Mindenben
hasonlónak kellett lennie testvéreihez», (Zsid. 2, 17.) Képzel
jük el, meanyire legyengül az az ember, aki negyven napig
semmiféle táplálékot sem vesz magához. Az Úr jézus sem
akart csodát tenni azért, hogy ó maga ne érezze a böjt hatásait.
Ezért rnondja az evangélium, hogy Jézus ezen idő után (meg
éhezett». (Mt 4, 2.) Ily hosszú idő után kétségtelenül végleg
elgyengülhetett. Csakhamar látni fogjuk, hogyan használta fel
a sátán ezt az alkalmat, hogy megkísértse ót.

Bármennyire megosztotta is azonban Krisztus a mi
gyengeségünket és gyarlóságunkat, szent embersége nem
ismerte a bűnt. (v. ö. Zsid. 4, 15.) Lelke nem volt alá
vetve a tudatlanságnak, sem a tévedésnek, sem az erkölcsi
gyengeségnek.

Talán szükségtelen hozzátennünk, hogy nem érezte azo
kat a rendetlen hajlamokat sem, rnelyek nálunk az eredeti ban
vagy bűnös szokásaink következményei. Ha Jézus vállalta is
miérettünk az éhséget és a testi gyengeséget, azért mégis a
szentek Szentje maradt. Mi következik számunkra ebből az
igazságból? - Az, hogy Jézusnál a kísértés nemjuthatott el egé
szen lelke mélyéig, csupán külsőleges maradt. Ot csak «a sötét
ség országának fejedelemeégei és hatalmasságai, meg a gonosz
ság szellemei» kísérthették. (v. ö. Ef. 6, 12.)

Val6színűnek tarthatjuk, hogy Krisztus kísértéje e szelle
mek közül is különös hatalommal volt felruházva. De bár
milyen csodálatos volt is értelme. nem tudta, kicsoda Krisztus.
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Teremtmény csak a mennyorazág boldogít6 színelátásában lát~

hatja meg az Istent. A sátán pedig ettéll meg van fosztva.
56t azt a misztériumot sem ismerhette meg, mely Jézus·

ban egyesítette az istenséget az emberséggel. De bizonyosan
sejtett róla valamit. Még nem felejtette el az átkot, mely reá
nehezedett. miőta Isten örök ellenkezést vetett közéje és az
asszony közé, aki majd széttapossa fejét, vagyis megdönti ural.
mát a lelkekben. Bizonyára tudott azokről a csodákról is, melyek
jézus születése óta történtek. A kísértés leírása világosan mu
tatja ezt. De tudása bizonytalan volt. Midőn megkísértette
Krisztust, kétségbevonhatatlan bizonyosságet akart szerezni
arról, diadalmaskodhetik-e felette, mert bizonyára rendkívüli
lénynek tartotta.

Tehát a kísértő közeledik jézushoz, mint az evangélium
elbeszéli: «És hozzájárulván a kísértő ...» Látja, hogy teljesen
ki van merülve, tehát először éhségin keresztül akarja őt bűnre

csábítani. Nem a torkosság főbűnére készteti, válogatott étele
ket rakva jézus elé. Sokkal magasabb véleménye volt arról,
akivel szemben állott, hogysem azt hihette volna, hogy ilyenféle
kísértéssel is megejtheti. Hanem azt tárja az éhségtől legyengült
jézus elé, hogy ha Isten Fia, .hatalma van csodát is tenni
éhségének lecsillapítására. Ezzel arra akarta rábírni Krisztust,
hogy csodát vigyen véghez saját személyes célja érdeké
ben, mielőtt még ütött volna az az őra, melyet Atyja jelölt
ki számára.

- Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy e kövek kenyerekké
váljanak. - És rámutatott azokra a kavicsokra, melyek ott
hevertek Jézus lába előtt. - És mit válaszol Krisztus Urunk?
Talán feltárja előtte, hogy ő az Isten Fia? Nem. Vagy talán
véghezviszi azt a csodát, melyet az ördög tanácsolt neki? Még
kevésbbé. Csupán az Irás egy idézetével válaszol neki:

- Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével,
mely az Isten szájéból származik. (Mt 4, 3-4.; Lk 4, 3-4.)

Később, nyilvános élete folyamán, egyszer majd apos
tolai is élelmet visznek neki: «Rabbi, egyélI» Krisztus akkor is
hasonlőképpen válaszol majd: ((Az én eledelem az, hogy annak
akaratát cselekedjem. ki engem küldött», (Jn 4, 31-32. és 34.)
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Ezt mondje a sátánnak is. f:hsége csillapítására Atyját61 várja
most is a segítséget. Nem vág tehát elébe annak a pillanatnak.
amelyet Atyja szabott ki számára, hogy kinyilvánítsa hatalmát.
Mikor az Atya beszél, akkor engedelmeskedik majd szavának;

Miután a sátán így vereséget szenvedett, látja, hogy ha
nem is az Isten Fia, legalább is nagy életszentségű lény áll
előtte. Ezért még veszélyesebb fegyverhez nyúl. Csodálatosan
ismeri az emberi természetet. Tudja, hogy azok, akik az élet
szentség és az Istennel való egyesülés magasabb fokára jutottak,
régen föléje emelkedtek már ér: ékeik durva ösztöneinek, de
gyakran elcsábíthatók a kevélység és önhittség finomabb kísér
téseivel. Gyakran azt hiszik, hogy ők már különbek másoknál
és még ha szándékosan veszedelemnek teszik is ki magukat,
Isten akkor is egészen különös oltalmában részesíti őket,

viszonzásul hűségükért. - Az ördög tehát most ezen az úton
próbál Krisztusra támadni. Démoni hatalma segítségével fel
viszi jézust a templom tetejére és így szól hozzá:

- Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat; mert meg van
írva, hogy angyalaidnak parancsolt felőled, és kezeikben hor
doznak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat. (Mt 4, 5-6.;
Lk 4, 9-J 1.) .

«Ha jézus az Isten Fia» és ilyen magasból leszállna a tömeg
közé, mely ott nyüzsög a templom tornácai közt, milyen csodás
jele volna ez messiási küldetésének, milyen nyilvánvaló bizo
nyítéka, hogy az Isten van vele! És hogya sátán még csábí
tóbbá tegye ajánlatát, maga is isteni szóra hivatkozik. - De
jézus isteni hatalmának tudatában egy másik szent szöveggel
felel:

- Megint írva vagyon: Ne kísértsd a te Uradat Iste
nedetl (Mt 4, 7.; Lk 4, 12.)

A sátán ezúttal is vereséget ezenvedett. Az Isten Igéje
győzedelmeskedik kelepcéi felett.

A sötétség szelleme még egy utolsó támadással igyekszik
legyőzni Krisztust. Felviszi őt egy magas hegyre, megmutatja
neki a világ összes országait és feltárja szeme előtt minden
gazdagságukat, fényüket, dicsőségüket. Micsoda kísértés ez
olyan ember nagyravágyásának, aki azt hiszi magáról, hogy CS
a MessiásI De az árát is ki kellett jelentenie. Ez csak csel volt,
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amivel a gonosz lélek végre meg akarta ismerni. kicsoda az, aki
oly erősen ellenállott neki.

- Mindet az enyém. De mindezeket neked adom, ha
leborulván imádasz engem.

Tudjuk, mit válaszolt jézus és milyen erélyesen utasította
vissza a sátán istenkáromló csábításait:

- Távozzál, sátán I Mert írva vagyon: A te Uradat, Iste
nedet imádjad, és csak neki szolgálj. (Mt 4.8-10.; Lk 4.5-8.)

Ez végre egészen leálcázta a sötétség fejedelmét. Nem
maradt más hátra: szégyenletesen menekülnie kellett. De az
evangélium szerint csak ((egy időre» hagyta el ót. (Lk 4, 13.)
Az evangélista ezzel azt akarja tudomásunkra hozni, hogy újra
megismétli majd támadásait jézus nyilvános élete folyamán.
Ha nem is személyesen. segítőtársaival szüntelenül üldözi az
Úr jézust. Különösen szenvedése idején igyekszik őt elveszí
teni a farizeusok kezével: uEz a ti órátok és a sötétség hatalma».
(Lk 22. 53.) Ű sarkallja majd a farizeusokat, hogy biztassák
a csőcseléket: követeljék jézus keresztrefeszítését : (lEl vele,
el vele, feszítsd meg őt III (Jn 19. 15.) De mi tudjuk, hogy éppen
a Megvált6 kereszthalála lesz majd az a végső csapás, mely
örökre megtöri a sátán uralmát. Igy ragyog az isteni Bölcseség
összes műveiben I Isten ((Krisztus keresztje által alapította
meg az emberiség űdvösségét, •.. hogy aki a fán győzött, a fán
győzessék le ...»1

Az evangélium hozzáteszi, hogy miután «elhagyta őt az
ördög, íme angyalok jövének és szelgálának neki». (Mt 4, 11.)
Az Atya így magasztalja fel Fiát. amiért annyira megalázta
magát, hogya mi nevünkben még a sátán támadásait is elvi
selte. A hű angyalok megjelentek és felszolgálták jézusnak azt
a kenyeret, amelyet Atyjától várt arra az időre, amikorra.
gondoskodása rendelte.

Igy beszéli el az evangélium jézus megkísértését.
Ha Krisztus, a megtestesült Ige. az Isten Fia maga is

harcba akart szállni a gonosz lélekkel, csodálkozunk-e azon,

1 Qui salutem humani generis in ligno Crucis constituisti•... ut qui in
ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur. (A szerit Keresztröl szóló prefá.
cióh6l.)
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hogy nekünk. misztikus teste tagjainak is ugyanazon az dton
kell járnunk? Sokan, még jámbor lelkek is, azt hiszik, hogy a
kfsértés elvettetésük jele. Pedig gyakran éppen az ellenkezője

igaz. Ha Jézus tanítványai lettünk a szent keresztségben. mi
lern lehetünk ukülönbek a meeternéla. (V. ö. Mt 10. 24.;
Lk 6, 40.; Jn 13. 16.; 15, 20.) «Mivel kedvére voltál az Isten
nek. megpr6báltatásnak kellett érnie téged,> (T6b. 12. t3.)
Maga Isten biztosít erről bennünket.

Igen, a sátán megkísérthet bennünket, erős kísértéseket
küldhet reánk, még akkor is. amikor azt hisszük. hogy a leg
nagyobb biztonságban vagyunk támadásai elől. mint például
az imádság 6ráiban vagy a szentáldozás után. Igen.. még ezek
ben az áldott pillanatokban is sugallhat olyan gondolatokat,
rnelyek ellenkeznek hitünkkel vagy reményünkkel és izgathatja
lelkünket, hogy zúgolődjunk, fellázadjunk Isten ellen. Fel.
kavarhatja a szenvedélyek szennyes viharát. Megteheti - és
nem is mulaszt el egyetlenegy alkalmat sem, hogy meg ne tegye.

De ismételjük: nincs mit csodálkoznunk ezen. Ne felejtsük
el soha. hogy Krisztust, aki rnindenben példaképünk. előbb

megkísértette, sőt nemcsak megkísértette, hanem meg is
érintette a sötétség szelleme. Jézus megengedte. hogy a sátán
kezével illesse legszentebb emberséget,

Különösen pedig ne felejtsük el, hogy Jézus nemcsak
mint az Isten Fia győzte le a sátánt, hanem mint az Egyház
feje is. Űbenne és ő általa mi is győzedelmeskedtünk és győ
zünk most is a lázadó angyal csábításai Felett.'

Isteni Megváltónk ezt a kegyelmet érdemelte ki nekünk
ezzel a misztériummal. Ez legyen bizalmunk forrása megpróbál
tatásaink és kísértéseink idején. Lássuk, rnilyerr rendíthetet
lennek kell lennie bizalmunknak és Krisztusba vetett hitünk
kel hogyan találhatjuk meg mindenkor a győzelem titkát.

1 Justum quippe erat. ut sic tentationes nestras suis tentationíbus vin
ceret, - "Méltányos volt ugyanis, hogy az ő megkísértésévei ICllyózze a mi
kisértéseinket•• - írja Szent Gergely: Homilia XVI. in Evangel.
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V.

Az a kegyelem, amit a megtestesült Ige érdemelt lá
számunkra megkísértésével. a mi erőforrásunk. Ez segít minket
is diadalmaskodni a sátán felett, segít győzelmesen megállni
a harcot, amit szükségképpen vállalnunk kell, mielőtt el,
nyerhetnénk az isteni élet élvezését a mennyei boldogsá.gban.
Krisztus Jézus érdemei által részesülünk mi is abban a kivált;'
ságában, hogy vétek nélkül való, mégpedig abban a mértékben
részesülünk benne, amilyen szorosan egyesülünk vele.

Itt érünk el e misztérium lényegéhez.
Az evangélium tanúsága szerint Krisztus teljesen bűn

nélkül való. Nemcsak a bűn, de még a legkisebb tökéletlenség
sem közeIíthette meg. Mi a forrása ennek az erkölcsi sérthetet
lenségnek?

Legfőbb alapja az, hogy ő az Isten Fia. Mint a Szenthá
romság második isteni személye, maga li végtelen szentség, és
így nem lehet alávetve a rossznak.

Ha azonban Jézus emberségét önmagában vizsgáljuk, azt
látjuk. hogy az ő emberi természete ts a miénkhez hasonló,
teremtett emberség. Az istenséggel való egyesülés nem szün
tette meg benne azokat a gyarlóságokat, amelyek összeférhetők

voltak istenfiúságával. Krisztus tűrte az éhséget. szornjúságot,
elfáradt, álom nehezedett szempilláira. Lelke valóban érezte
a félelmet, bánatot, szomorüságot - és mégsem volt benne
még csak árnyéka sem a tökéletlenségnek. Ha tehát Jézus
embersége, mint ilyen, bűn nélkül való, ez azért van, mert
Isten csodálatos mődon erősítette meg őt a jóban. - De hát
hogyan tette lehetövé az Isten, hogy Jé~us szent lelkét meg se
közelíthesse az erkölcsi rossz, a bűn, vagyis hogy teljesen bűn,

telen legyen? .
Azáltal, hogy a «Fölséges cltalméban» lakott, VAgy - az

eredeti szöveg még kifejezőbb szavai szer.int - «az istenség
titokzatos szentélyébens- ln sanctuario secreto divinitatis.
(Zs. 90, L) fos mi ez az oltalom, ez a szentély? - A boldogító
istenlátás.

Isten boldogító színelátása abban áll. hogy önmagában
uemléljük az Istent. Aki elnyerte ezt a kegyelmet, az többé
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nem szakadhat el az Istentől, mert ldtja, hogy Isten a legfőbb

Jó és bármilyen más jó, ha még oly nagy is, össze sem hasonlít
ható vele. Ettől kezdve a bűn elkövetése teljességgel lehetetlen.
Mert mi a bűn f Elfordulás az Isten törvényétől, akaratától,
vagy ami egyre megy, elfordulás magától az Istentől, hogy
helyette más jóhoz ragaszkodjék az ember, akár önmagában,
akár a teremtményben találja meg azt. Abban a boldog állapot
ban azonban, amikor az értelem magát az Igazságot szemléli,
nincs helye többé sem tudatlanságnak, sem csalódásnak, sem
tévedésnek. Az akarat pedig a legfőbb jóhoz ragaszkodik,
mely minden jó teljességet magában foglalja, ezért nem ismer
többé semmiféle ingadozást, sem gyengeséget vagy hűtlen

séget. Az a lélek, aki felért erre a magaslatra, teológiai kifeje
zéssel élve tökéletesen «megerősödött a kegyelemben».

Ez a megerősödés a kegyelemben kiválasztottságunk
következménye. Különböző fokai vannak, kiválasztottságunk
tökéletessége és mértéke szerint,

Krisztus embersége arra volt kiszemelve, hogyegyesüljön
az örök Igével. Ezért Jézus lelke léte első pillanatától kezdve
élvezte Isten boldogító színelátását, mint ezen egyesülésből

eredő kiváltságát, mint «természetével járá» (connaturalis)
tulajdonságot. Ű a legmagasztosabb fokban «erősödött meg a
kegyelemben», azaz lényege szerini, tökéletesen vétkezhetetlen.
Az Úr jézus, az összes választottak feje, ezért kérdezhette a
zsidóktól: «Ki vádolhat engem közületek bűnről f» Un 8, 46.)
Ugyanezt mondja apostolainak is az utolsó vacsorán: «Immár
nem sokat fogok beszélni veletek; mert jön l!, világ fejedelme
(a sátán); de énbennem semmije sincsen». Un 14, 30.) 
Krisztus Jézus mint ember is a legkiválóbb szent: «Mert
egyedül te vagy a Szent, ... jézus Krisztus», - mondjuk a

.szentmise GI-riáiában.
A bóldogok az égben eljutottak már «arra az életkorra,

melynek mértéke Krisztus teljessége». (Ef. 4, 13.) Elnyerték
az isteni ajándékot, «Krisztue ajándékozásának·· mértéke sze
rint», (Ef. 4, 7.) E.lvezik Isten boldogító színelátásáf a nekik
jutott kegyelem teljességében. Kiki a maga mértéke szerint

. tökéletes m6don részesül Jézus istenfiúségában. Ezért hozzá
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hasonlóan ők is mindenkor «az istenség titokzatos"li2entélyébenll
laknak: örökre vétkezhetetlenek.

Itt a földön még nem adatott meg nekünk tökéletesen.
hogy lia Fölséges oltalmábanll lakjunk. Mi helyettesíti tehát
a mi számunkra Isten boldogító színelátását? A hit. - A hit
által élünk mindig Isten színe előtt: «Mert a hitben járunk
előtte». (II. Kor. 5. 7.) Ez a hit. melynek világosságánál járunk.
Jézussal való egyesülésünk forrása és tökéletességünk gyökere:
«Járj előttem s légy tökéletes», (Gen. 17,2.) Amilyen mértékben
hitünk által Isten színe előtt élünk és amennyire Jézussal
egyesülünk, olyan mértékben leszünk sérthetetlenek a kísér
téssel szemben.

Vannak a földön is olyan lelkek. akik oly szorosan egye
sültek Krisztussal és aki ben oly erős a hit. hogy már most
«megerősödnek a kegyelemben», Ilyen volt például a legszentebb
Szűz. aki arra volt kiválasztva, hogy tökéletesen ment legyen
a bűntől. még az áteredő bűntől is. Ez a kiváltsága páratlan:
«Egészen szép vagy. Mária. és az áteredő bűnnek foltja sincs
benned»," Keresztelő Szent János még anyja méhében meg
szentelődött és az egyházatyák mondják róla. hogy ő is meg
erősödött az isteni kegyelemben. Ugyanígy az apostolok is.
miután pünkösdkor rájuk szállt a Szeritlélek.

Isten mindenkit részesít e kegyelmi megerősödésben.

abban a mértékben, amennyire hitből élünk. Az a lélek. aki
a hit által állandóan Isten színe előtt él. folytonosan merít ebből
az életforrásból : «Nálad van az élet forrása)). (Zs. 35. 10.)
Részesül abban a közösségben, melyben Krisztus egyesül
Atyjával: «t.n őbennük. te meg énbennem», meg abban a szere
tetben is. melyet az Atya érez Fia. Jézus iránt: «Hogy a szere
tet. mellyel engem szerettél, bennük legyen. és én őbennük•.
Un 17.23. és 26.)

Ezért Istennek különösen kedve telik benne: oltalmazza
és lassanként sérthetetlenné teszi. Hiába támadják összes ellen
ségei: «Ezren essenek el bár oldalad mellől, és tízezren jobbod
felól. hozzád mi sem közeledik», Ubbal tapossa a sátánt.
Az egész világmindenség feltámadhat és harcrakelhet ellene.

1 Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te. (Antif6na a
Szeplótelen Fogantatás ünnepének zsolozsmájában.)



192

mégis «azt mendja az úrnak : Te va~ az én eltalmezém, mene
dékern, Istenem. kiben bizakodom. Mert ó megment engem II

vadászok tórétöl. a súlyos vessélytől», Isten: pedig fgy válaszol
rá: «Mivel bennem bízik. megszabadítom», (Zs. 90. 2.; 7. és 14.)

Az Egyház szeretettel gondoskodik gyermekeiről. Tudja.
mennyi veszedelem leselkedik rájuk. Másfelől azonban annak
is tudatában van. rnilyen hathatós kegyelmeket meríthetünk
természetfeletti életünk számára a megtestesült Ige miszté
riumaiból és vele való egyesülésünkböl. Ezért idézi emlékeze
tünkbe minden évben. a nagyböjt kezdetén. Jézus megkísérté
sének misztériumát. Azt akarja. hogy a negyven nap alatt
Krisztushoz hasonlóan mi is a bűnbánat. a magunkbaszállás.
a lelki magány és imádság szellemében éljünk.

Hogy jól tölthessük el ezt az időt és megfelelő érzelmek
ébredjenek lelkünkben. azért olvastat ja velünk e szentidö
elején Krisztus böjtölésének. megkísértésének és győzelmének

történetét.
Ugyanakkor pedig ajkunkra adja az egész 90. zsoltárt.

melya fentebb idézett szavakkal kezdődik: «Ki a Fölségesnek
oltalmában lakik. az ég Istenének oltalmában nyugszik». Ez a
zsoltár a mélységes bizalom imádsága a harc. a megpróbáltatás
és kisértés közepett.

A benne foglalt fenséges ígéretek elsősorban Krisztusra
állnak ugyan. de érvényesek misztikus testének összes tagjaira
is, a szerint, amint kegyelemből és hitből élnek.

Ezért az Egyház nem elégszik meg azzal, hogy ezt az
egész zsoltárt végigolvastassa nagyböjt első vasárnapjának szent
miséjében, hanem egyes részleteit naponként is elimádkoztatja
a zsolozsmában, hogy így szüntelenül szemünk elé állítea
mennyei Atyánk gondviselését. «Angyalainak parancsolt felő·

led. hogy minden utadon őrizzenek... Ű megment engem
II vadászok tőrétől. a súlyos veszélytől; szárnyával árnyékot
borít reád, és tolla i alatt menedéket találsz. Hűsége pajzsként
vesz körül. nem kell félned az éjtszaka 'rérnétől ...» (Zs. 90,
3-5. és ll.)

Mekkora bizalmat kell ébreszteniök a lélekben ezeknek a
naponként ismételt ígéreteknek I Mekkora biztonságot nyuj.
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tanak az üdvösség útján: «Ime. most van az üdvösség napja I»
(ll. Kor. 6, 2.) Bármennyi kelepce leselkedjék is reánk, bár
mennyire szorongasson is bennünket az ellenség, Isten van
velünk I Már pedig «ha Isten velünk. ki ellenünk ?» - mondja
Szent Pál. (Róm. 8. 31.) Mert - teszi hozzá - «hűséges az
Isten, és nem fogja megengedni. hogy erőtökön felül szenved
jetek kísértést. hanem a kísértéssel együtt a kimenekülest is
megadja, hogy elviselhessétek». (I. Kor. 10. 13.) Igy mutat
hatjuk ki hozzá való hűségünket. Igy lesz az érdem és dicsőség

forrása számunkra.

VI.

Láttuk tehát, milyen győzhetetlen az a lélek, aki «az
Istenség titokzatos szentélyében lakozik».

De soha ne felejtsük el. hogy ezt csak akkor érhetjük el, ha
hiszünk Jézus Krisztusban, a mi fejünkben és példaképünkben.

Valóban. Isten a Zsoltáros szerint is úgy védelmez minket,
hogy «igazsága pajzsként vesz körül» minket. - Ugyanez Szent
Pál gondolata is. midőn részletesen leírja azokat a fegyvereket,
amelyekkel a keresztény embernek fel kell vérteznie magát a
lelki harcban: «Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát. amellyel
kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát». (Ef. 6. 16.)
Szent Péter hasonlóképpen beszél: «Az ördög. mint ordító
oroszlán körüljár. keresvén, akit .elnyeljen ; erős hittel álljatok
ellen neki». (L Pét. 5. 9.)

Bizonyára azt is észrevettük, hogy Krisztus mindegyik
alkalommal isteni szóra hivatkozva űzte el magától a sátánt
megkisértése alkalmával. Ez a taktika vezet minket is diadalra.

Amikor például hitellenes kísértésekkel zaklat bennünket
a sátán, emlékezzünk rá az örök Atya tanúbizonyságára, mellyel
kijelentette. hogy Jézus az ő szeretett Fia. Gondoljunk arra,
hogy «rnindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az született az
Istentől». (V. ö. I. Jn 5. 1.) - Midőn bizalmunkat támadja
meg, gondoljunk Krisztus szavára: «Senki sem jó, csak egyedül
az Isten» (Lk 18, 19.; v. ö. Mt 19, 17.; Mk ID, 18.), vagy pedig:
«Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik elfáradtatok és meg vagytok

MarmíOD: Krisztus misztériumai. 13
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terhelve, és én felüdítlek titeket ... (Mt 11, 28.) Aki hozzám
jön, bizonyára nem dobom ki)). On 6.37.) - Ha pedig régebbi
hibáink és vétkeink emlékével akar boldogtalanná tenni ben
nünket. válaszoljuk neki a Megváltó szavaival: «Nem jöttem
az igazakat hívni. hanem a bűnösöket». (Mt 9. 13.; Mk 2. 17.;
Lk 5. 32.) - Ha a kevélység és nagyravágyás gondolatait
sugallja: «Aki magát felmagasztalja, megaláztatik». (Mt 23. 12.;
Lk 14. II.; 18, 14. - Ha bosszúállásra biztat: «Boldogok a
szelídek». (Mt 5, 4.) - Ha pedig csalfa örömöket csillogtat meg
szemünk elött: «Boldogok a tisztaszívűek ...)) (Mt 5. 8.)

Minden alkalomra vértezzük fel tehát magunkat az Ige
szavaival. Ezen apajzson megtörik. megsemmisül az ellenség
rninden támadása.

A hit a legkiválóbb fegyver. «Meg vagyok arról győződve,
írja Szent Terézia -, hogy az ördög sohasem lesz képes tévútra
vezetni az olyan lelket, amely egyáltalában nem bízik önmagá
ban. erősen áll a hitben s kész volna annak egyetlenegy tételéért,
akár ezer halált is elszenvedni. Ezt az Úristen nem fogja meg
engedni.s!

A megpróbáltatás idején. a kísértés pillanatában a hit
emlékeztet bennünket Isten feltétlen jogaira. melyek alapján
engedelmességet követel teremtményeitől. Az emlékeztet vég
telen szentségére, imádandó igazságosságának igényeire és
azokra a kimondhatatlan szenvedésekre, melyek árán Jézus
kiengesztelte a bűnt. A hit juttatja olyankor eszünkbe, hogy az
ő ingyenes ajándéka a kegyelem, hogy szűkséges imádkozni és
hogy Isten örök kínnal bünteti azt a bűnöst, aki bánat nélkül
hal. meg, viszont véget nem érő boldogsággal jutalmazza
bőkezűségében a néhány esztendeig tartó hűséget. Mindezekre
az igazságokra a hit figyelmeztet bennünket. Bármilyen félel
metesek legyenek is hát az ellenség támadásai, bármennyire
hevesek kísértései, tartson bár még oly soká a harc,. az a lélek,
akiben elevenen él a hit, ebben a hitben és a Krisztussal való
egyesülésben találja meg ellenállásának legbiztosabb támaszát,
a jóban kitartó állhatatosságának forrását, és a győzelem igazi
titkát. Boldog az a lélek. mondja maga az Isten, aki megállja a

l Önéletrajz, 25. fej. P. (Szeghy) Ernő O. C. D.: Id m. ll. köt. 258. l.
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kísértést a nélkül, hogy könnyelműen veszedelemnek tenné ki
magát; aki átesik a tűzpróbán és a hit tekintetét Krisztus sza
vaira, példájára és isteni ígéreteire szegezi. Az diadalmaskodik
itt a földön, odaát pedig elveszi nagylelkűségének és szerete
tének jutalmát: «Boldog a férfiú, aki a kísértést kiállja, mert
hűnek találtatván, elnyeri az élet koronáját, melyet Isten az őt

szeretőknek megígért». (Jak. l, 12.)
Mert Szent Pál szavai szerint Krisztus nem hagyja ma

gukra tanítványait a küzdelemben, «Az irgalmas és hűséges

főpap ... abban, amiben ő maga szenvedett és megkísértetett,
meg tudja segíteni azokat is, akik kísértést szenvednek,» (Zsid.
2, 18.) Segítségünkre siet kegyelmével, megsegít könyörgésé
vel. Újra elmondja értünk azt a könyörgést, amelyet akkor
intézett Atyjához, amikor készült megvívni utolsó harcát a
pokollal, hogy diadalmaskodjék felette: «Nem kérem, hogy
vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosz
tól ...Il On 17, 15.)

Ha hiszünk a Fiúban, Jézusban, ha nem akarunk elfordulni
a mennyei Atyától, ha önmagunk iránt bizalmatlanul, egyedül
őreá hagyatkozunk az imádságban és reménységben, ha Fiában
lát és szeret minket, «rnert az övéi vagyunk» (Jn 17, 9.), akkor
az Atya minket is «megóv a gonosztóln és elküldi jó angyalait,
akik láthatatlanul szelgálnak majd nekünk.

Ezt a fenséges ígéretet már a Zsoltáros szájával is kijelen
tette nekünk, a gyönyörű szép 90. zsoltárban, .melyet a fejezet
befejezéséül még egyszer idézünk: «Mivel bennem bízik, meg
szabadítom, oltalma leszek, mert ismeri nevemet. Ha kiált
hozzám, meghallgatom, a szorongatás idején vele leszek, meg
mentem és megdicsőítern. Betöltöm őt hosszú élettel és meg
mutatom neki segítségemet». (J4-16.)

13*



XI. Néhány fejezet Jézus nyilvános életéből.

(A nagyböjti szentidő.)

Vázlat. - Jézus nyilvános életének változatossága. - I. Krisztus tanú
bizonysága istenségéről. - Il. E tanúbizonyság a mi Krisztusba
vetett hitünknek is alapja. - III. A megtestesült Ige emberi
cselekedetei feltárjak isteni tökéletességeit; Krisztus emberi
jósága az örök szeretet kinyilatkoztatása. - IV. Krisztus irgalma
a bűnösök iránt: példabeszéd a tékozló fiúról; a szamariai asszony,
Mária Magdolna és a házasságtörő asszonytörténete. - V. A Meg
váltó a mi bizalmunknak is legfőbb forrása. Ezt a bizalmat a bűn
bánattal erősíthetjük. - VI. Jézus szigorúsága a farizeusok
gőgös képrmnatésával szemben.

Szent János apostol így fejezi be evangéliumát: «Van még
sok egyéb is, amit Jézus cselekedett, melyeket ha egyenkint
mind megímának, azt vélem, maga a világ sem tudná befo
gadni a könyveket, melyeket írni kellene». (21, 25.)

Most, midőn Krisztus nyilvános életéről kezdünk elmél
kedni, nekünk is erre kell gondolnunk. Ha részletesen akarnánk
magyarázni szavait, megfontolni tetteit, fejtegetni cselekedeteit,
egész életünk sem volna rá elegendő.

Ez a fejtegetés bizonyosan édes elfoglaltsága volna lel
künknek. De mivel nem állhatunk meg az evangélium minden
egyes [apjánál, azért csak néhány jellemző vonást emelünk ki
a Megváltó ez életszakaszából. - Ez is bőven elegendő ahhoz,
hogy megcsodáljuk örök bölcseségét és irgalmát, amint a meg
testesülés és megváltás misztériumaiban ragyog.

Először is látni fogjuk, hogyan jelenti ki Jézus küldetésé
nek és személyének istenséget, hogy megalapozza hitünket. 
Azután fontolóra vesszük, milyen fáradhatatlan szeretettel
hajol le szent embersége a sokfele nyomorúséghoz. ami eléje
kerül. Igy nyilatkoztatja ki a világnak végtelen jóságának mély
ségeit és gazdagságát. - Ez a kinyilatkoztatás még nagyobb



197

fényben ragyog, ha szembeállítjuk vele Krisztus Urunk szigorú
igazságosságát, mellyel elítéli a farizeusok kevélységét.

Sok más ezer közül ezt a három szempontot emeljük ki
Jézus nyilvános életéből, Lelkünk számára megvilágosító
kegyelmek és élet forrásai fakadnak belőlük.

I.

Jézus megkeresztelésekor, nyilvános élete kezdetén hal
lottuk, hogyan jelentette ki ünnepiesen az Atya, hogy Krisztus
«az ő szeretett Fia». (Mt 3, 17.; Mk l, 11.; Lk 3, 22.)

A lelkek szolgálatéban eltöltött három év folyamán Jézus
egész tanítása nem volt más, mint szüntelen magyarázata Isten
ezen tanúbizonyságának. Látni fogjuk majd, hogy Krisztus
szavaival és cselekedeteivel nem úgy jelentette ki magát, mint
Isten fogadott Fia, mint valami kiválasztott személy, aki meg
határozott kűldetést tölt be népénél, mint egykor a próféták, 
hanem azt vallotta magáról, hogy 8 az Isten tulajdon, természet
szerinti Fia. Következésképpen isteni el8jogai vannak, a Leg
főbb Lény feltétlen jogai, és azt kívánja tőlünk, hogy higgyünk
művének és személyének istenségében.

Amikor olvassuk az evangéliumot, azt látjuk, hogy Krisz
tus nem csupán mint hozzánk hasonló ember beszél és cselek
szik, hanem mint Isten is, aki messze fölülemelkedik minden
teremtményen.

Nagyobbnak mondja magát, mint Jónás, mint Salamon
es Mózes. (Mt 12,41-42.; Lk 11,31-32.) Bár mint ember
Máriától született és Dávid Fia, ugyanakkor ő «az Úr, aki az
Isten jobbja felől üh> (v. ö. Zs. 109, 1.) és részesül örök hatal
mában és végtelen dicsőségében.

Ezért ő a legfőbb Törvényhozó is, mégpedig ugyanazon a
jogcímen, mint Isten. Ahogyan egykor Isten adta Mózesnek a
törvényt, ugyanúgy jelenti ki ő is az evangélium törvényeit:
«Hallottátok, hogy mondatott a régieknek ... Én pedig mon
dom nektek» ... (Mt 5, 22., 28., 32., 34., 39., 44.) Ez a kifejezés
többször is előfordul az egész hegyibeszédben. - Annyira ura
a törvénynek, hogy saját tekintélyénél fogva akkor szünteti
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meg, amikor neki tetszik, teljes függetlenséggel. Ezt pedig csak
az teheti meg, aki alkotta a törvényt és feltétlen ura annak.

E hatalma korlátlan. jézus megbocsátja a bűnöket, ami
egyedül Isten kiváltsága, mert a bűn egyedül Istent sérti meg.
«Bízzál fiam! megbocsáttatnak neked bűneid», - mondja az
inaszakadtnak, akit eléje vittek. A farizeusok megbotránkoznak
azon, hogy így hallanak beszélni egy embert és zúgolódnak
magukban: «Ki bocsáthatja meg a bűnöket más, mint egyedül
az Isten ?» De jézus olvas szívük legtitkosabb gondolataiban is
és hogy bebizonyítsa a kételkedöknek. mennyire megvan benne
ez az isteni hatalom, nem valami megbízás útján, hanem saját,
személyes jogcímén, azonnal csodát visz végbe: «Hogy pedig
megtudjátok. hogy az Emberfiának hatalma vagyon a földön
a bűnök megbocsátására [mondá az inaszakadtnak): Kelj föl,
vedd ágyadat és menj házadba». (Mt 9, 2-4. és 6.; Mk 2,
5-7. és 9.; Lk 5, 20-22. és 24.)

Ez a példa jézus egész cselekvésmódjára jellemző: Krisz
tus saját tekintélye alapján, a maga erejével tesz csodákat.
Csupán csak Lázár f~ltámasztása alkalmával kérte Atyját, hogy
az a csoda, melyet véghezvinni készült, világosítsa meg a körül
állók lelkét és így elhiggyék, hogy ő küldötte, Különben soha
nem hivatkozik reá hatalmának kinyilvánítása előtt, mint egykor
a próféták, hanem egyetlen szavával, egy mozdulatával vagy
akaratának egyetlen elhatározásával meggyógyítja a sántákat,
lábraállítja az inaszakadtakat, megsokasítja a kenyeret, lecsen
desíti a háborgó tengert, kiűzi az ördögöket és feltámasztja a
halottakat.

Végül oly nagy ez a hatalma, hogy egykor ő jön el majd az
ég felhőin, megítélni minden teremtményt. Atyja «minden
hatalmat neki adott mennyben és a földön». (Mt 28, 18.) Atyjá
hoz hasonlóan ő is örök életet ígér azoknak, akik őt követik.
(Mt 19, 28-29.)

Ezek a szavak és cselekedetek azt mutatják, hogy Jézus
egyenlő az Istennel, része van az Istenség feltétlen hatalmában.
lényegéhez tartozó előjogaiban és végtelen méltóságában.

Van azonban még ennél is határozottabb bizonyítékunk.
Ismerjük azt a jelenetet, midőn Szent Péter megvallotta
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a Mester istenségében való hitét. «Boldog vagy Simon, jónás
fia I - feleli neki Jézus -, mert nem a test és vér nyilatkoz
tatta ki ezt neked, hanem az én atyám, ki rnennyekben vagyon,»
És hogy kimutassa az üdvözítő, milyen nagyra értékeli ezt a
hitvallást, Pétert teszi meg Egyháza alapjává. (Mt 16, 17-18.)

Midőn pedig szenvedése alkalmával bírái előtt ál az Úr
jézus, még nagyobb tekintéllyel jelenti ki istenségét, Kaifás,
mint a főtanács feje, kérdezi az üdvözítőtől : «Megesketlek
téged az élő Istenre, hogy valld meg nekünk, te vagy-e a
Krisztus, az Isten Fia)» És Jézus így válaszol neki : «Te mondád;
azonban mondom neketek : Majd egykor látni fogjátok az
Emberfiát az Isten hatalmának jobbján ülni, és eljönni az ég
felhőiben». «Olni az Isten hatalmának jobbján» a zsidók zserné
ben az isteni előjogok közé tartozott. Ha tehát valaki ezt a jogot
magának tulajdonította, az káromkodott, amiért halálbüntetés
járt. Ezért Kaifás is, alighogy meghallotta jézus válaszát,
tiltakozása jeléül megszaggatta ruháit és ezt kiáltotta: «Károm~
kodott I Mi szükség van még tanúkra?» A többiek rögtön ki is
mondják rá az ítéletet: «Mélté a halálra I)) (Mt 26, 63-66.;
Mk 14,61-64.) - Krisztus pedig a helyett, hogy visszavonná
szavait, aláveti magát az ítéletnek.

Különösen Szent jános evangéliumában találunk sok
olyan részletet, ahol jézus tulajdon szavaival tesz tanúságot
arról a szoros egységről, mely közte és Atyja között fennálJ.1
Ezt csak isteni természetével lehet megmagyarázni, azzal az
isteni természettel, melyet oszthatatlan egységben birtokol
Atyjával és a Szentlélekkel együtt.

Azon az egyeseten kívül, midőn Krisztus imádkozni
tanította tanítványait, sohasem mondja: «Mi Atyánk», Vala
hányszor Istennel való kapcsolatairól beszél, rnindig azt
mondja: «Az Atya, Atyám». Ha pedig tanítványaihoz beszél
róla, akkor így mondja: «A ti Atyétok». Az Úr jézus mindig
kiemeli azt a lényeges különbséget, amely e téren közte és más
ember között fennáll: ő az Isten Fia. természete szerint, míg
a többiek csak fogadott fiai.

l ~ tanúbizonyságok közül a legtöbbet a nagyböjti szentmisékben is
olvashatjuk, különösen a feketevasárnap után következő héten.
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Ezért az Atyával egészen egyedülálló, személyes kap
csolatai vannak, amelyeket csak isteni eredetével magyaráz
hatunk.

Egy alkalommal ezt mondotta tanítványainak: «Hálát
adok neked, Atyám! rnennynek és földnek Ura! hogy elrejtetted
ezeket a bölcsektől és okosaktól. és kinyilatkoztattad a kisde
deknek. Igen, Atyám! mert így tetszett neked. Mindeneket
átadott nekem Atyám; és senki sem ismeri a Fiút más, mint
az Atya, az Atyát sem ismeri senki más, mint a Fiú és akinek
a Fiú ki akarja nyilatkoztatni», (Mt II, 25-27.)

A megtestesült Ige ezekkel a szavakkal világosan kijelenti,
hogy közte és az Atya között a megismerés tökéletes azonossága
áll fenn. Ez a megismerés számunkra megfoghatatlan. jézus,
a Fiú, oly fenséges, istenfiúsága oly magasztos, hogy egyedül
csak az Atya, az Isten tudja őt megismerni. Az Atya oly vég
telenül fenséges, atyasága oly magasztos rnisztérium, hogy
egyedül csak a Fiú tudja, ki az Atya. Ez a megismerés annyira
meghalad minden teremtett tudományt, hogy ember nem
részesülhet benne kűlön kinyilatkoztatás nélkül.

Láttuk tehát, hogyan jelentette ki Krisztus Urunk az
Atyával való isteni egységét. Ez az egység azonban nem csupán
a megismerésre vonatkozik, hanem áll az istenség rninden
külső rnűködésére is.

Midőn jézus meggyógyította az inaszakadtat és meg
mondta neki, hogy vegye fel ágyát és járjon, akkor éppen
szombat volt. A zsidók rögtön megbotránkoznak ezen és sze
mere hányják az üdvözítőnek, hogy nem tartja meg a szorn
batot. Mit válaszol Krisztus Urunk? Bebizonyítja nekik, hogy
ő a törvénynek is legfőbb Ura, ugyanazon a jogcímen, mint
Atyja. Igy válaszol a farizeusoknak: «Az én Atyán mindezideig
munkálkodik, én is munkálkodom». Hallgatói nagyon jól meg
értik ezekből a szavakból. hogy jézus Istennek vallja magát,
ők pedig életére törnek, «rnivel nemcsak hogy megszegte a
szombatot, hanem az Istent is Atyjának mondotta», Az Úr
Jézus nemcsak hogy nem cáfolja meg őket, hanem még meg is
erősíti szavainak ilyen magyarázatát: «Bizony, bizony mondom
neketek. nem tehet a Fiú magától semmit, hanem csak amit
lát, hogy az Atya cselekszik; mert amiket az cselekszik, azokat
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cselekszi hasonlóképpen a Fiú is. Az Atya ugyanis szereti a Fiút,
és mindent megmutat neki, amit ő cselekszik ...»(Jn 5, 16-20.)
Olvassuk el, mi következik e szavak után az evangéliumban!
Láthatjuk abból, milyen feltétlen tekintéllyel jelenti ki Jézus,
hogy ő mindenben egyenlő az Atyával: vele együtt és hozzá
hasonlóan Isten.

Jézus azon beszéde és főpapi imádsága, amelyet az utolsó
vacsora után, abban az ünnepies órában mondott el, telve van
hasonló nyilatkozatokkal. Ezek mind azt mutatják, hogy ó az
Isten egyszülött Fia, akinek ugyanaz az isteni természete van,
ugyanolyan feltétlen jogai vannak és ugyanazt az örök dicső

séget élvezi.
«Én és az Atya egy vagyunk ...» (Jn 10, 30.)

II.

Krisztus azért bizonyítja így istenséget, hogy ezzel meg
alapozza hitünket.

Ismerjük már ezt az igazságot, de újra visszatérünk rá,
mert oly fontos, hogy szüntelenül szem előtt kell tartanunk.
Hiszen egész természetfeletti életünk, egész életszentségünk
a hiten alapul, e hitünk pedig azokra a tanúbizonyságokra
épül, melyekkel az Odvözítő bizonyította istenségét.

Szent Pál arra buzdít minket, hogy «tekintsünk a mi
hitvallásunk követé re és főpapjára, Jézusra». (Zsid. 3, I.)
Követnek azt nevezzük, akit valamely küldetés végrehajtásával
bíztak meg. És Szent Pál Krisztust hitünk követének nevezi.
Miért?

Az Egyház kifejezése szerint a megtestesült Ige «a nagy
határozat követe»,' aki az Istenség fényességében lakozik.
És miért követ ő? Azért, hogy kinyilatkoztassa a világnak
«az Istenben századok óta elrejtett misztériumot», az üdvösség
misztériumát, amit az Istenember hozott a világnak. Ez volt
az az igazság, melyről Krisztusnak egész életével kellett tanú
bizonyságot tennie: «t.n arra születtern és azért jöttem e
világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról». (Jn 18, 37.)

l Magni consilii ang-elus. (A karácsony nyolcadára rendelt szentmise
introitusából.) .
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jézus nagy küldetése tehát, főként nyilvános élete folya
mán, abban állott, hogy kijelentse magát a világnak. «Ű jelenté
ki,» (Jn 1, 18.) Egész tanításával. egész magatartásával, összes
csodáival ezt akarta hallgatói lelkébe vésni. Nézzük őt például
Lázár sírjánál. Mielőtt feltámasztaná barátját, felemeli szemét
az égre: «Atyám! hálát adok neked, hogy meghallgattál engem.
Én ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz; csak a körül
álló népért mondám, hogy higgyék, hogy te küldöttél engem».
On 11, 41-42.)

Kétségtelen, hogy az Úr jézus csak lassanként fedi fel
ezt az igazságot. Hogy össze ne zavarja az egyistenhivő zsidók
hitét, csak fokozatosan nyilatkoztatja ki magát. De végtelen
bölcseségével mindent úgy rendez el, hogy általa elősegítse

istenfiúságának kinyilatkoztatását. Élete vége felé, midőn az
igazak lelke eléggé elő volt készítve rá, nem habozik megvallani
istenségét még bírái előtt sem, noha életével fizet érte. jézus
a vértanúk királya, mindazoké, akik vérük hullásával vallották
meg istenségébe vetett hitüket. Legelőször lS adta halálra és
áldozta fel magát, mert Isten egyszülött Fiának vallotta magát.

Utolsó imádságában mintegy számot adott Atyjának
küldetéséről, rnelyet ezekkel a szavakkal foglalt össze: «Atyám.
a munkát elvégeztem, melyet rám bíztál. hogy azt megtegyem...»
És mi volt ennek a gyümölcse? Tanítványai elfogadták az lS
tanúbizonyságát: «Megismerték az igazságot. hogy tőled jöttem
ki. és elhitték, hogy te küldöttél engem». (Jn 17, 4. és 8.)

Éppen ezért, jézus szavai szerint, Isten elsősorban azt
kívánja tőlünk, hogy higgyünk Fia istenségében: «Ez az istenes
cselekedet, hogy higgyetek abban, kit ő küldött», (Jn 6, 29.)

Ez a hit gyógyított meg annyi beteget: «Hitetek szerint
legyen nektek». (Mt 9, 29.; v. ö. Mk 5.34.; 10.52.; Lk 17, 19.)
Mária Magdolna ezzel nyerte el bűnei bocsánatát: «A te hited
megszabadított téged; menj el békével». (Lk 7, 50.) Péter ezzel
a hittel érdemelte ki, hogy az Egyház rendíthetetlen alapja
legyen. Ez teszi kedvesekké az apostolokat az Atya előtt, ezért
szereti őket: «Az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek
engem, és hittétek, hogy én az Istentől jöttem ki». (Jn 16, 27.)

Ez a hit tesz minket is Isten gyermekeivé : «Hatalmat ada.
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hogy lsten gyermekeivé legyenek, azoknak, kik hisznek az ó
nevében», (Jn l, 12.) Ebből fakadnak szívünkben a Szeritlélek
kegyelmének isteni forrásai: «Aki hisz énbennem, élővíz

folyói fakadnak majd belőle». (Jn 7, 38.) Ez űzi el a halál sötét
ségét: «e.n világosságul jöttem e világra, hogy aki énbennem
hisz, sötétségben ne maradjon». (Jn 12, 46.) Ez adja meg az
isteni életet is, mert «úgy szerette lsten e világot, hogy az ő

egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen», (Jn 3, 16.)

Jézus ellenségei azért vesznek el majd, mert nem hittek
benne: «Ha nem jöttem és nem szólottam volna nekik, vétkük
nem volna; most pedig nincs mentségük bűneikre». (Jn 15,22.)
Ezért «aki nem hiszen, már megítéltetett, mert nem hitt az
Isten egyszülött Fia nevében», (Jn 3, 18.)

Látjuk tehát, hogy minden a Jézus Krisztusban, az Isten
örök Fiában való hitre vezet bennünket. Ez egész lelkiéletünk
alapja, minden megigazulás legmélyebb gyökere, minden
előrehaladás lényeges feltétele és a legbiztosabb eszköz, mely
lyel eljuthatunk az életszentség csúcsára.

Boruljunk le tehát Jézus lába elé és mondjuk neki:
- Ö Krisztus Jézus, megtestesült Ige, aki leszállottál az

égből, hogy feltárd előttünk azokat a titkokat, amelyeket Te,
Isten egyszülött Fia, örökké szemlélsz az Atya keblén: hiszem
és vallom, hogy T e Isten vagy, rnint ő, vele egyenlő. Hiszek
benned. Hiszek művedben. Hiszek személyedben. Hiszem,
hogy «az Istentől jöttél ki)), hogy «egy vagy Atyáddal» és «aki
téged lát, ót látja». Hiszem, hogy Te vagy «afeltámadás és az
élet», - Hiszem mindezeket és midőn hiszem, imádlak Téged.
Rendelkezésedre bocsátom egész valómat, minden cselekede
temet, egész életemet. Hiszek benned, Krisztus, de erősítsd

hitemet! «Hiszek, Uram, de segítsd hitetlenségemet 1)1

III.

Krisztus nemcsak örök istenfiúságának hittételét nyilat
koztatta ki a világnak; emberségével isteni természetének
tökéletességeit is feltárta elóttünk. Bár lsten valóságos Fia,
szívesen nevezi magát «Ember fiának)). Még a legünnepiesebb
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alkalmakkor is ezt a nevet használja, midőn feltétlen tekintély
lyel isteni előjogokat követel magának.

És valóban, valahányszor kapcsolatba jutunk vele, jelen
létében mindannyiszor érezzük ezt a fenséges misztériumot:
a két természet, az isteni és emberi természe': egyesülését,
egyugyanazon isteni személyben, a nélkül azonban, hogya két
természet keverednék vagy összevegyülne. vagy hogy isteni
személye azétválnék.

Ezt a legfontosabb misztériumot mindig szemünk előtt

kell tartanunk, valahányszor az Ú r Jézusról elmélkedünk.
Minden egyes misztériurna ugyanis vagy imádandó személyé
nek egységét, vagy isteni természetének igazságát, vagy ember
ségének valóságát domborítja ki.

A megtestesülés isteni tervének egyik legmélyebb és leg
megkapóbb vonása, hogy Isten a maga végtelen tökéletességeit
az emberi természet által nyilatkoztatja ki az embereknek.
Isten tulajdonságai, örök tökéletessége itt a földön megfogha
tatlanok számunkra: meghaladják tudásunkat. De midőn az
Ige megtestesült és emberré lett, még a legegyszerűbb lelkek
előtt is feltárta az Istenség megközelíthetetlen tökéletességeit.
azokkal a szavakkal, melyek emberi ajkairól hullottak, azokkal
a cselekedeteivel, melyeket emberi természetében vitt véghez.
Érzékelhető cselekedetekkel azért tette őket felfoghatókká
számunkra, hogy így ragadjon, ezáltal vonzzon minket magá
hoz. «••• Hogy midőn Istent látható módon megismerjük,
általa a láthatatlanok szeretetére ragadtassunk,»!

Jézus különösen nyilvános élete folyamán tárja fel előttünk

és valósítja meg a végtelen bölcseség és irgalom ezen isteni
tervét.

A megtestesült Ige Isten tökélerességei közül leginkább
a szeretetet nyilatkoztatta ki nekünk.

Az emberi szívnek érezhető szeretet kell, hogy megsejtse
a végtelen szeretetet, rnely sokkal mélyebb ahhoz, hogy meg ne
haladná egész megismerését. Valóban, semmi sem ragadja
meg jobban szívünket, mint ha Jézus Krisztusra tekintünk,

l Ut dum visibiliter Deum cognoscirnus, per hunc in invisibiIium
amorem rapiamur. (A karácsonyi prefációból.)
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aki igaz lsten és igaz ember, aki emberi cselekedetekre váltja
az örök Jóságot. Amikor látjuk, hogyan árasztja maga körül
a részvét fogyhatatlan kincseit, az irgalom kimeríthetetlen
gazdagságát, megsejtsüle az isteni jóság végtelen óceánját,
melybő] az ő szent embersége által meríthetünk.

Ha fontolóra veszünk néhány eseményt Jézus életéből,

láthatjuk, milyen csodálatos szeretettel ereszkedik le az emberi
nyomorúsághoz. amely mindenfelől körülveszi, különösen pedig
a bűnhöz. És soha el ne felejtsük, hogy midőn így lehajol
hozzánk, akkor is Isten tulajdon Fia marad, maga az Isten,
a Mindenható, a végtelen Bölcseség, aki mindent igazságban
teremtett és semmit sem tehet a nélkül, hogy az ne volna
végtelenü] tökéletes. jóságos szavainak, irgalmas cselekedetei
nek kétségtelenül ez ad megbecsülhetetlen értéket, ez teszi
oly végtelenűl magasztosakká őket. Különösen pedig ez ejti
rabul a lelkünket, mert Krisztus, a mi Istenünk szívének vonzó
mélységeit tárják fel előttünk.

Ismerjük jézus nyilvános életének első csodáját, midőn

édesanyja kérésére vizet változtatott át borrá a kánai menyeg
zőn. Milyen csodálatos kinyilatkoztatása ez az isteni figyelem~

nek és gyengédségnek. emberi szívünk számára! A szigorú
aszkéták talán megbotránkoznak azon: csodát kívánni vagy
véghezvinni azért, hogy egy menyegzős lakoma egyszerű

násznépének ne kelljen szégyenkeznie szegénysége miatt!
A Szent Szűz azonban nem habozik kérni és Krisztus véghez
viszi ezt a csodát. jézust meghatja a szegény emberek zavara
és hogy ettől megkimélje őket, nagy csodát visz végbe. Pedig
az az emberi jóság és közvetlen leereszkedés, rnelyen keresztül
itt szívébe pillanthatunk, csak külső megnyilatkozása annak
a még magasztosabb, isteni jóságnak, mely forrása
amannak. Mert amit a Fiú tesz, azt az Atya is hasonlóképpen
cselekszi.

Nem sokkal ezen esemény után. a názáreti zsinagógában
jézus magára alkalmazza lzaiás szavait, mintegy szerétet
műve programmját: ((Az Úr lelke énrajtam, azért kent föl
engem; elküldött engem örömhírt vinni a szegényeknek, meg
gyógyítani a töredelmes szívűeket, szabadulást hirdetni a fog~
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Iyoknak, és látást a vakoknak, szabadonbocsátani a megtör
teket, hirdetni az Úr kedves esztendejét».

Miután Jézus összehajtotta a könyvet, ezt fűzte még
hozzá: «Ma teljesedett be ez az írás füleitek hallatára». (Lk 4,
18-19. és 21.; v. ö. Iz. 61, 1.)

És valóban, az üdvözítő, mint «szelíd és jóságos Király»
(Mt 21,5.), ettől kezdve nyilatkoztatta ki magát. Az evangélium
minden lapját kellene idéznünk, ha kiakarnánk mutatni,
mennyire meghatotta őt az emberi nyomorúság, gyenge
ség, gyarlóság és szenvedés, még hozzá annyira ellenállhatat
lanul, hogy «szánalomra indult», (Lk 7, 13.) Vakok, süketnérnák,
inaszakadtak, bélpoklosok jelennek meg előtte és az evangélium
mondja, hogy «meggyógyítá mindnyájukat». (Lk 6, 19.)

Ehhez járult még türelmes szelídsége. Engedi, hogy
szorítsák, körülvegyék mindenfelől, szünet nélkül, nem egy
szer még napnyugta után is (Mk l, 32-33.), úgyhogy egy
alkalommal még étkezni sem volt ideje. (Mk 3, 20.) Máskor
pedig a Tibériás-tó partján kénytelen volt hajóra szállni, hogy
neki magának helye legyen és így szabadabban hirdethesse
isteni igéit. (Mk 4, I-2.) Ismét más alkalommal a tömeg
annyira körülvette azt a házat, melyben tartózkodott, hogy az
ágyban fekvő inaszakadtat csak úgy tudták eléje vinni, hogy
megbontották a ház fedelét és azon keresztül eresztették le eléje
a beteget ágyastul együtt. (Mk 2, 4.)

Apostolai gyakran türelmetlenek voltak. Ez csak arra
adott alkalmat az isteni Mesternek, hogy kimutassa szelídségét.
Egyszer gyermekeket vittek eléje és az apostolok el akarták
távolítani őket, mert azt hitték, hogy. terhére vannak. Jézus
azonban így szólt hozzájuk: «Hagyjátok a kisdedeket hozzám
jönni, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten OT

szága», Aztán karjaiba vette és megáldotta őket, rájuk tévén
kezeit. (Mk 10, 13-14. és 16.) - Egy másik alkalommal tanít
ványai haragra gerjednek a miatt, hogy nem fogadták be őt

Szamaria egyik városában. Ezért arra akarják kérni, engedje
meg, hogy «szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket». De
Jézus «megfeddé lSket, mondván: Nem tudjátok, rnilyen szel
leműek vagytok. Az Emberfia nem jött lelkeket elveszteni,
hanem megmenteni», (Lk. 9, 54-56.)
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Annyira igaz ez, hogy még csodákat is vitt végbe azért,
hogya halottakat visszahívja az életre. Naimban például
találkozik egy szegény özveggyel, aki zokogva megy egyet
len fiának koporsója után. Jézus látja őt, látja könnyeit.
Szíve mélységesen meghatódik és nem tudja elviselni ezt a
fájdalmat: «Ne sírj l) - vigasztalja őt. Majd megparancsolja
a halálnak, hogy engedje el zsákmányát: «Ifjú! mondorn
neked, kelj fel». Az ifjú felül és jézus átadja anyjának. (Lk 7,
11-15.)

Jézus irgalmának és jóságának e megnyilatkozásai, melyek
emberi szívének érzelmeit tárják fel előttünk, mélyen meghat
ják egész valónkat. Érzékelhető módon nyilatkoztatják ki előt

tünk Isten végtelen szeretetét, Amikor látjuk, hogyan sír
Krisztus Lázár sírjánál és halljuk, amint mondják a zsidók, e
jelenet tanúi ; «Ime mennyire szerette öt!» (Jn 11,36.), szívünk
megérti Jézus mélységesen emberi könnyeinek csendes vallo
mását és még beljebb hatolhatunk az örök szeretet szentélyébe,
melynek fátyolát e könnyek fellebbentették előttünk. «Aki
engem lát, látja az Atyát is.» (Jn 14,9.)

Mennyire elítéli Krisztus magatartása a mi önzésünket.
kegyetlenségünket, szűkkeblűségünket, közömbösségűnket, tű

relmetlenségűnket, neheztelésün ket, bosszúvágyunkat, ellen
séges indulatunkat felebarátainkkal szemben!... Igen
gyakran megfeledkezünk az Odvözítő szavairól: «Amit egynek
e legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cseleked
tétek». (Mt 25, 40.)

- Ú Jézus, ki mondottad : «Tanuljatok tőlem, mert én
szelíd vagyok és alázatos szívű», tedd szívünket hasonlóvá tied
hez! Add, hogy a te példádra mi is irgalmasok legyünk, hogy
egykor majd «nekünk is irgalmazzanak», különösen pedig add,
hogy Téged követve hasonlók legyünk mennyei Atyánkhoz I

IV.
Az emberi nyomorúság egyik legmélyebb megnyilátko

zása, a bűn, kűlönösen vonzotta Jézus szívét. Amestestesült
Ige nyilvános életében egyik legmeglepőbb vonás az a különös
szeretet, mellyeI a bűnösök felé vonzódott.
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A szent evangélisták írják, hogy «igen sok vámos! és bűnös

telepedett le jézussal és tanítványaival együtt» az asztalhoz.
(Mt 9, 10.; v. ö. Mk 2, 15.; Lk 5, 29.) - Ez a viselkedése any
nyira gyakori volt, hogy nem is hívták másként, mint «a vámo.
sok és bűnösök barátja». (Mt 11,19.; Lk 7,34.) És mikor a
farizeusok megbotránkoztak ezen, jézus egyáltalában nem
tagadta a tényt, sőt megerősítette, midőn ezt a mélységes
magyarázatát adta: «Nem szükséges az orvos az egészségesek
nek, hanem a betegeknek ... Nem jöttem az igazakat hívni.
hanem a bűnösöket». (Mt 9, 12-13.; Mk 2, 17.; Lk 5, 31-32.)

Isten örök terve szerint jézus a mi elsőszülött testvérünk:
«Eleve arra rendelt (rninket az Isten), hogy hasonlók legyünk
Fia formáj ához s így ő elsőszülött legyen a sok testvér között».
(Róm. 8, 29.) Magára vette természetünket, mely bár eredetében
romlott, az ő személyében a legtisztább volt. «A bűn testéhez
hasonló testben» jött közérik. (Róm. 8, 3.) Tudta, hogy az
emberek nagy tömege bűnös és szüksége van bocsánatra.
A lelkek a bűn szolgái és távol az Istentől sötétségben és a
halál árnyékában élnek. Ezért közvetlenül nem értik meg az
isteni kinyilatkoztatást. Az Atyához sem juthatnak el másként,
csak szent embersége leereszkedésével. Ezért tanításának nagy
része, a bűnösök iránti szelídségének és irgalmának legtöbb
cselekedete azt a célt szolgálta, hogy ezek a szerencsétlen lelkek
valamit megaejtsenek az isteni irgalom mélységeiből,

Egyik legszebb példabeszédében, mely a tékozló fiúról
szól, jézus mennyei Atyja hű arcképét rajzolta meg számunkra."

Közvetlen célja azonban, mint az evangélium ezt világosan
megjelöli, az volt, hogy Jézus megmagyarázza vele saját szemé
lyes leereszkedését a bűnösök iránt. Szent Lukács elbeszélése
szerint közeledének hozzája a vámosok és bűnösök, hogy hall
gassák őt: «És zúgolódának a farizeusok és írástudók, mondván,
hogya bűnösökkel társalog és velük eszik». jézus azért «rnondá

l A vámosok a rómaiak zsoldjában álló vámszedők voltak Judeában.
Leginkább az alacsonyabb társadalmi osztályokból kerültek ki és zsarolásuk
rniatt megvetették őket. A zsidók szemében valarnennyien tolvajok voltak.

2 Az Egyház nagyböjt I I. vasarnapja utáni szombaton olvastatja ezt a
példabeszédet.
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tehát nekik epéldabeszédet», hogy igazolja előttük cselekede
teit. (Lk 15, 1-3. és ll-től.)

Először is bemutatja az atya határtalan jóságát, aki el
feledkezik a bűnös minden hálátlanságáról, rninden erkölcsi
nyomorúságáról és csak egyre gondol: «Illik vigadni és örven
dezni, mert fia meghalt vala, és föltámadt, elveszett vala és meg
találtatott». (Lk 15, 32.)

Krisztus befejezhette volna itt a példabeszédet, ha csak
azt akarta volna feltárni szemünk előtt, milyen irgalmas volt a
családapa a tékozló fiú iránt. Valóban, oly nagy volt e szeretete,
hogy ennél nagyobbat el sem képzelhetünk. Annyira meghat,
annyira bámulatba ejt bennünket, hogy teljesen ez köti le figyel
münket, midőn ezt a példabeszédet olvassuk. Ezért igen gyak
ran egészen szem elől tévesztjük, hogy Jézus tulajdonképpen
a zúgolódók miatt mondotta el, akik kifogásolták a bűnösök

iránt tanúsított magatartását.
Pedig ő tovább folytatta a példabeszédet és szemünk elé

állította az idősebb fiú gyűlöletes alakját, aki nem vesz részt a
közös örömben és nem ül le az ünnepi lakomához, amelyet
testvére kedvéért rendeztek.

Jézus ugyanis nem csupán gőgös keményszívüségüket
akarta a farizeusoknak szemükre vetni, nemcsak azt akarta
megértetni velük, milyen megvetésreméltó a botránkozásuk,
hanem arra is meg akarta tanítani őket, hogy ő, a mi elsőszülött

testvérünk a helyett, hogy kerülné az érintkezést bűnbánó test
véreivel, a vámosokkal és bűnösökkel, ellenkezőleg felkeresi
5ket és résztvesz Iakomájukon. Mert «oly nagy öröm lészen
mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon,
kiknek nincs szükségük bűnbénatra». (Lk 15, 7.)

Már a tékozló fiúról szóló példabeszéd is fenséges kinyi
latkoztatása az isteni irgalomnak. De üdvözítőnknek úgy tet
szett, hogy még jobban megvilágítsa. még jobban aláhúzza ezt
a tanítását jóságos cselekedeteivel, melyek valósággal bámu
latba ejtenek és mélységesen megrendítenek bennünket.

Ismerjük jézus beszélgetését a szamariai asszonnyal.l -

l Jn 4, 5-2? Ez a jelenet nagyböjt III. vasáruapja utáni pénteken
olvasható a szentrrnse evangéliumában.

Mannion: Krisztus misztériuma i. 14
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Jézus nyilvános élete kezdetén történt. Krisztus Urunk Jeru
zsálemből Galileába akart menni. Mivel ez jelentékeny távol
ságra van, korán reggel útnak indult. Dél felé megérkezett
Szikarba, Szamaria egyik városába. A szent evangélium mondja,
hogy ((Jézus elfáradt az útban». Fáradt volt, mint ahogy mi is
elfáradtunk volna akkora út után. És «azonmődon leüle» jákob
kútjánál, mely ezen a helyen volt.

A megtestesült Ige minden cselekedete egyszerűségében

is csodálatos szépséggel ragyog. Hiányzik belőlük minden
keresettség, mesterkéltség. Bár jézus tökéletes Isten, ugyan
úgy - ha szabad így kifejezni magunkat - nagyon is emberi
tud lenni, a szó legteljesebb és legnemesebb értelmében. «Töké
letes Isten, tökéletes ember.s! Valóban olyannak ismerjük meg
ót, mint aki közülünk való.

Tehát jézus ott ül a kút szélén, míg tanítványai a közeli
városban járnak, hogy élelmet szerezzenek. Mit csinál itt az
üdvözítő? Csak pihenni akar ? Várja apostolai visszatértét?
Nem. Ű azért jött ide, hogy megkeressen egy elveszett bárány
kát, megmentsen egy lelket.

Krisztus jézus azért szállott le az égből, hogy megváltsa
a lelkeket: «Mindenkiért adta oda magát váltságul». (I. Tim.
2, 6.) Harminc évig elnyomta a lelkek iránti buzgalmának
hevét, mely folyton égette. Igaz, dolgozott, szenvedett, imád
kozott értük, de nem járt utánuk. Most már eljött az az óra.
melyben Atyja akarata szerint elkezdhette az igazság hirdetését
és küldetése kinyilatkoztatását, hogy megnyerje a lelkeket. Az Úr
Jézus tehát azért jött Szikarba, hogy megmentsen egy öröktől

fogva kiválasztott lelket.
És ki volt ez? - Abban a helységben aligha találhatott

volna romlottabb embert, mint amilyen az a bűnös nő volt.
akit meg akart menteni. És ő mégis reá várt. Ismerte a szeren
csétlen nó egész romlottságát, minden gyalázatát és mégis,
mindenki más elé helyezve, neki akarta kinyilatkoztatni magát.

Odaérkezik az asszony és hozza a korsóját, hogy vizet
merítsen a kútból. Krisztus rögtön megszőlítja. És rnit mond
neki? Talán rögtön szemére veti gonoszságát és arról a bűn-

i Perfectus Deus, perfectus homo. (A Szent AtanÁznak tulajdonított
hitvallásból.)
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hödésről beszél, amit kicsapongásávalkiérdemelt j) Egyáltalában
nem. Egy farizeus bizonyára így kezdte volna. De Jézus egészen
másként cselekszik. Megragadja az éppen kínálkozó alkalmat,
hogy beszélgetésbe kezdjen :

- Adj innom l
Az asszony csodálkozva néz rá. Látja, hogy zsidóval

beszél, már pedig a zsidók megvetették a szamariaiakat, ezek
pedig titálták Judea lakóit. Egyáltalában «nem is érintkeztek»
egymással.

- Hogyan kérhetsz te zsidó létedre éntőlem inni, aki
szamariai asszony vagyok? - kérdezte az Úr Jézustól.

Ű azonban szent kíváncsíságot akar ébreszteni benne és
így válaszol:

- Ha tudnád az Isten ajándékát, és hogy ki az, ki neked
mond'ja: Adj innom, talán te kérted volna ót, és ó éló vizet
adott volna neked!

Ez a szegény teremtés, aki egészen elmerült az érzéki élet
ben, semmit sem tudott a lelkiekről. Most egyre jobban elámul
és kérdezi az ismeretlent, hogyan tudna neki inni adni, mikor
semmije sincs, amivel meríthetne. Különben is van-e jobb víz
e kút vizénél, melyből Jákob pátriárka és fiai és jószágai csilla
pították szomjúságukat P

- Csak nem vagy te nagyobb Jákob atyánknál? - kér
dezi Krisztustól. Jézus azonban még nyomatékosabban vá
laszol:

- Aki abból a vízből iszik, melyet én adok neki, soha
többé nem szomjazik mindörökké, hanem a víz, amelyet én
adok neki, az örök életre szökellő vízforrás lesz benne.

- Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam l 
lelkendezik az asszony.

Akkor az Odvözítő megérteti vele, milyen jól ismeri
erkölcstelen életmódját. És a bűnös nő, akit kezd megvilágo
sítani a kegyelem, látja, hogy olyan ember előtt áll, aki a szívek
mélyén olvas.

- Uram! látom, hogy próféta vagy.
És meghatott lelke azonnal a világosság felé fordul. Fel

veti a kérdést, ami örökös vita tárgya volt a zsidók és a szama
riaiak között:

14*
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- A mi atyáink ezen a helyen imádták Istent, ti pedig azt
mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell ...

Krisztus látja, hogy romlottsága ellenére is van még egy
sugara a jóakaratnak ebben a lélekben. Elég ez ahhoz, hogy
nagyobb kegyelmet adjon neki. Mert midőn látja, hogy valaki
igazán és őszintén keresi az igazságot, akkor megvilágosítja ezt
ft lelket és szívesen jutalmazza a megjavulás és megigazulás
vágyát.

Azért ezt a lelket is kettős kinyilatkoztatásban részesíti.
Megtanítja arra, hogy «eljön az óra, és már itt vagyon, mikor
igazi imádói lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát;
mert az Atya is ilyen imádókat keres magának». Azután kijelenti
az asszonynak, hogy ő az Istentől kűldött Messiás:

- Én vagyok az, ki veled beszélek.
Ebben a kinyilatkoztatásban még senki sem részesült,

még tanítványai sem.
Nem csodálatos-e, hogy ezt a két nagy kinyilatkoztatást

legelőször egy bűnös, szerencsétlen teremtésnek adta, kinek
nem volt semmiféle más jogcíme erre a kiváltságra, mint hogy
szüksége volt az üdvösségre és volt benne még egy kis jóakarat?

Ez az asszony megigazultan tért vissza. Lelkében élt már
a kegyelem és a hit. «Otthagyván vedrét», sietett be a városba,
hogy hirdesse a Messiást, akit megtalált. Legelső tette, hogy
megismertesse «az Isten ajándékát», melyben ő oly nagy bő~

kezűséggel részesült.
E közben a tanítványok visszatértek az élelemmel és

kínálják őt: ((Rabbi! egyél». És mit válaszol nekik Jézus? ((Van
nekem ennivalóm, melyről ti nem tudtok ... Az én eledelem
az, hogy annak akaratát cselekedjem, ki engem küldött.»
(Jn 4, 31-32. és 34.) És mi az Atya akarata? «(Hogy minden
ember üdvözüljön s az igazság ismeretére eljusson.» (I.Tim.2,4.)

Krisztus ezért jött. Atyja akarata, hogy hozzá vezesse a
lelkeket, akiket az Atya meg akar menteni. Az Atya akarata,
hogy megmutassa nekik az utat, hogy kinyilatkoztassa nekik
az igazságot és így elvezesse őket az életre: «Minden, amit
nekem ád az Atya, énhozzám jön, és aki hozzám jön, bizonyára
nem dobom ki). On 6, 37.) Ez Jézus egész életműve.

A szikari bűnös nő semmiben sem különbözött másoktól.
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hacsak mélységes nyomorúságában nem. De az. Atya őt is
Krisztushoz vezette. Az üdvözítő pedig szívesen fogadta, meg
világosította, megszentelte, átalakította és apostolává tette.
((Aki hozzám jön, bizonyára nem dobom ki.» Mert «ez az'
Atyának akarata, ki engem küldött, hogy semmit abból, amit,
nekem adott, el ne veszítsek, hanem föltámasszam azt» 
itt a földön a kegyelemre, várva «az utolsó napot», amikor fel~

támasztom majd a dicsőségre. (Jn 6, 39.)

A szamariai asszony egyike az elsőknek, akiket jézus
kegyelemre támasztott. Mária Magdolna utána következik,
de benne a kegyelem még dicsőbb diadalt arat.

Volt «egy asszony, ki bűnös vala a városban...» Igy kezdő

dik az evangélium elbeszélése, hogy ezzel is jelezze erkölcs
telen életét." Mert Magdolna hivatása volt a bűnös életmód,
mint ahogyan a katona hivatása a fegyverforgatás. vagy mint a
politikusé az állam sorsának irányítása. Erkölcstelensége köz
ismert volt. Hét ördög vett lakást a lelkében, mintegy szim-.
bolumaként annak a mélységnek, melybe lesüllyedt.

Egyszer Krisztust vendégségbe hívta egy Simon nevű

farizeus. Alighogy asztalhoz ültek, bejött a lakoma termébe
ez a bűnös nő és egy alabástrom-edényt hozott, telve illatos
kenettel. 1::s jézushoz közeledvén lábaihoz borult, «elkezdé
könnyeivel öntözni lábait, és megtörlé fejének hajával, és
csókolgatá lábait és megkené a kenettel».

Midőn a farizeus ezt látta, megbotránkozva mondotta
magában:

- Ha ez próféta volna, bizonnyal tudná, kicsoda és
miféle asszony ez, aki őt illeti, tudniillik hogy bűnös!

<11::S felelvén jézus, mondá neki» (figyeljünk erre a szóra:
felelvén. A farizeus ugyan hangosan semmit sem mondott,
Jézus azonban gondolatára felel): Elmondja a két adósról szóló
példabeszédét, akik nem tudtak fizetni és ezért hitelezőjük

elengedi mindkettőjük tartozását.
- ~elyik fogja őt közülűk jobban szeretni?
- Ugy vélem, az, akinek többet engedett el.

. l Ezt az eseményt feketevasárnap után következő csütörtökön olvas-
hatjuIc a liturgiában.
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- Helyesen ítéltél. - feleli jézus. Majd Magdolna felé
fordulva így folytatja: - Látod ezt az asszonyt? Ezt a bűnös

nőt, akit te megvetettél szívedben. Ez nagyon szeretett. Csele~

kedetei bizonyítják. Ezért megbocsáttatott az ő sok bűne.

(Lk 7, 37-47.)
A bűnös Magdolnában jézus kegyelme ülte diadalát.

Ű volt drága vérének egyik legnagyszerűbb győzelmi jele.
Oly nagy volt a megtestesült Ige részvéte a bűnösök

iránt, hogy néha szinte elfeledkezett igazságosságaés szentsége
jogairól. jézus ellenségei jól tudták ezt, ezért ezen a téren is
igyekeztek őt kelepcébe csalni.

Igy akkor is, midőn eléje vezettek egy házasságtörő

asszonyt," Lehetetlen volt tagadni a bűnt vagy menteni súlyos
ságát, mert az evangélium szerint «házasságtörésen kapták»)
a bűnöst. A mózesi törvény rendelkezése szerint meg kellett őt

kövezni. A farizeusok ismerték jézus jószívűségét és arra
számítottak, hogy majd felmenti az asszonyt. Akkor pedig
ellenkezésbe kerül az ő törvényhozőjukkal,

- Hát te mit mondasz? - kérdezik tőle.

De jézus nemcsak maga a jóság; ő az örök Bölcseség is.
Először semmit sem válaszol a vádlók gonosz kérdésére, de
azok tovább faggatják. Ekkor aztán ezt mondja nekik az Úr
Jézus:

- Aki közületek bűn nélkül vagyon, az vesse rá először

a követ.
Ez a válasz megszégyeníti ellenségeit és nincs más válasz

tásuk: egyik a másik után elpárolog onnét.
jézus egyedül marad a bűnös asszonnyal. Nem maradt

ott más, mint a határtalan nyomorúság és a végtelen irgalom.
És az irgalom lehajol a nyomorúsághoz:

- Asszony l hol vannak, akik téged vádoltak? Senki
sem ítélt el téged?

- Senki, Uram l
- Én sem ítéllek el téged. Menj el, és többé ne vétkezzél.
Jézus e jósága az ősegyház némely keresztényei előtt

túlzottnak tűnt fel, úgyhogy az első századok néhány kéziratából

l Ezt az eseményt nagyböjt lll. vásárnapja utáni szombaton olvashatjuk
a szentmise evangéliumában.
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hiányzik e jelenet elbeszélése. Pedig kétségbevonhatatlanul hite
les szöveg, és a Szentlélek akarta, hogy benne legyen az evan
géliumban.

Mindezek a példák, melyek Jézus jóságos szívébe engednek
bepillantást, megnyilatkozásai egy még magasztosabb szerétet
nek, annak a végtelen szeretetnek, amelyet a mennyei Atya
érez a szegény bűnösök iránt. Soha ne téveeszük szem elől,

hogy abban, amit jézus mint ember tesz, annak a kinyilat
koztatását kell látnunk, amit mint Isten visz véghez, az Atyá
val és Szentlélekkel egyetemben. jézus kegyesen tekint a
bűnösökre és m egbocsát nekik: Isten az, aki emberi alakban
így lehajol hozzájuk és örök irgalmában keblére öleli őket.

V.
Az isteni irgalom kinyilatkoztatása Krisztus által a rm

bizalmunk legfőbb forrása.
Bizonyára mindannyian átéltük már a kegyelem azon

pillanatait, amikor az isteni világosság fényénél rádöbbenünk
vétkeink, nyomorúságunk, semmiségünk mélységére, ~s midőn
így belátjuk bűnösségűnket, mi is azt mondjuk Krisztusnak,
amit Szent Péter: «Menj ki tőlem, mert bűnös ember vagyok.
Uraml» (Lk 5, 8.) Hogyan egyesülhetnél bensőségesen azzal
a lélekkel. akit annyira megfertőzött a bűn ~ Keress inkább
nemes, tiszta lelkeket, kegyelmed kiválasztottjait. ~n nagyon
méltatlan vagyok arra, hogy oly közel legyek hozúd I

De ilyenkor gondoljunk arra, mit mondott miga Krisztus:
«Nem jöttem hívni az igazakat, hanem a bűnösöket». ~s való
ban, nem választotta-e apostolai közé Mátét, a bűnös vámost?
És kit tett meg Egyháza fejévé, hogy kormányozza ezt a társa
ságot, amelyről azt akarta, hogy «sem folt, sem ránc, sem más
efféle ne legyen rajta, hanem legyen szent és szeplőtelen»,

melyért drága vérét adta? Kit választott ki erre a méltóságra?
Keresztelő Szent jánost talán, akit már anyja méhében meg
szentelt, aki annyira megerősödött a kegyelemben és oly töké
letes volt, hogy egyenesen Krisztusnek tartották? Nem. Szent
jános evangélistát talán, a szűzi tanítványt, akit különösen
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szeretett és aki egyedül tartott ki mellette hűségesen egészen
a kereszt lábáig ? Űt sem. Kit választott ki tehát? Krisztus
Urunk tudva és akarva olyan embert választott. aki hűtlen

lesz hozzá. Nem különös-e ez?
Krisztus isteni tudásával mindent előre látott. Midőn

megígérte Péternek. hogy reá építi Egyházát. tudta. hogy
ugyanaz a Péter majd megtagadja őt. bármilyen csodálatos
erejű volt is önkénytelen hitvallása. Annak ellenére. hogy az
Üdvözítő annyi csodát tett szemeláttára, hogy annyi kegye
lemmel halmozta el őt. és még Krisztus emberségének dicső

ségét is látta ragyogni a T ábor-hegyen, első áldozása és pappá
szentelése napján mégis «megesküdött. hogy nem ismeri azt
az embert»! (Mt 26. 72. és 74.) És Jézus mégis őt választotta
ki valamennyiük előtt. Miért?

Mert Egyháza bűnösökből állott. Mária. a legszentebb
Szűz kivételével valamennyien bűnösök vagyunk és szüksé
günk van az isteni irgalomra. Krisztus ezért akarta, hogy
országának feje is bűnös legyen. akinek a bűnét teljes részle
tességgel feljegyezték a Szentírásban, hogyannál jobban ki
tűnjék gyávasága és hálátlansága.

Nézzük Mária Magdolnát! Az evangélium tanusága
szerint Jézust apostoli útjaiban asszonyok is elkísérték. hogy
gondoskodjanak az ő és tanítványai szükségleteiről.. E fárad~

hatatlan asszonyok közül kit tüntetett ki Jézus legjobban?
Magdolnát. Róla mondotta: «Ahol csak hirdetni fogják ezen
evangéliumot az egész világon, azt is majd elmondják. amit ez
cselekedett». (Mt 26. 13.; Mk 14, 9.) Úgy akarta. hogy az
evangélista ne titkoljon el semmit sem e bűnös nő kicsapon
gásairól és mégis megengedte. hogy jelen legyen a kereszt
lábánál és ott álljon Édesanyja oldalán. a szűzek Szűze mellett.
(Jn 19. 25.) És mindenki más elött neki jelent meg először
feltámadása után. (Mk 16, 9.)

Miért tehát ez a nagy leereszkedés? Azért, hogy fel.
magasztalja kegyelmének diadalmas dicsőségét: «Hogy
magasztaltassék kegyelmének dicsősége». (Ef. I, 6.) Igen,
ilyen magasztos az az isteni bocsánat, mely a legnagyobb
életszentségre emelte a mélységbe zuhant bűnöst. «Örvény
örvényt hív elő.» (Zs. 41. 8.) (Erkölcstelen nőt talált és
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szűznél tisztábbá tette», - rnondja az első századok egyik
egyházi ír6ja.1

Isten azt akarja, hogy «senki se dicsekedjék» megigazulása
miatt (Ef. 2, 9.), hanem mindenki magasztalja kegyelmének
hatalmát és végtelen irgalmát: «••• Mert irgalma örökkévaló»,
(Zs. 135, J. és köv.)

Nyomorúságunkat, bűneinket, vétkeinket ismerjük. De
nem ismerjük - különösen a kishitű lelkek nem - Jézus
vérének értékét és kegyelmének erejét.

Bizalmunk forrása tehát az Isten irántunk való végtelen
irgalma. Ezt a bizalmat leghathatósabban a bűnbánat növeli.

Jézusnak a bűnösök iránti határtalan leereszkedése nem
szabadít fel minket arra, hogy megmaradjunk a bűnben, vagy
újra visszaessünk bele, ha már megszabadultunk tőle. «Meg
maradjunk-e a bűnben, - kérdi Szent Pál-, hogya kegyelem
annál bőségesebb legyen? Semmiesetre sem. Mert akik [Krisz
tus halála által] meghaltunk a bűnnek, mikép éljünk továbbra
is benne?» (Róm. 6, 1-2.)

Emlékezhetünk rá, hogy mikor Jézus megbocsátott a
házasságtörő asszonynak, komoly Iigyelmeztetésse] bocsátotta
útjára: «Többé ne vétkezzél l» Ugyanezt mondja az inaszakadt
nak is, de meg is okolja: «Ime egészséges lettél, többé már ne
vétkezzél, nehogy rosszabbul járj l» (Jn 5, 14.) Mert maga
Jézus mondotta: {{Midőn a tisztátalan lélek kimegy az ember..
ből, .•. magához veszen hét más lelket, magánál gonoszabba
kat, és bemenvén, ott laknak; és annak az embernek utóbbi
dolga rosszabb leszen az előbbinéIn. (Mt 12, 45.; Lk 11,26.)

A bűnbánat a feltétele annak, hogy elnyerjük és megtart
suk az isteni bocsánatot. - Nézzük Szent Pétert l Vétkezett,
nagy bűnt követett el. De azt is elmondja az evangélium,
hogy «keservesen sírt» bűne miatt. Később hármas szeretet
vallásával kell jóvátennie háromszores tagadását: «Igen, Uram l
te tudod, hogy szeretlek téged». (Jn 21, 15-17.) - Vagy
nézzük Mária Magdolnát J Ű Krisztus kegyelmének legszebb
győzelmi jele, a bűnbánó szeretet legragyogóbb szimboluma,

1 Bézet az egyik Aranyszájú Szent Jánosnak tulsjdcnított beszédből.
P. G. LII. kt. 803. ,
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Mit tesz ő? Feláldozza Krisztusnak, ami a legkedvesebb elötte :
gyönyörű haját, e legszebb ékszerét és dicsőségét (mert, mint
Szent Pál mondja, «ha az asszony hajat növeszt, ez dicsőségére

szolgál» I. Kor. JJ, J5.). Eddig ezzel vonzotta magához a [elke
ket. hogy kelepcébe csalja és elveszítse őket. - És most mire
használja? Hogy megtörölje vele az Odvözítő lábait. Mint egy
rabszolga, a vendégek szemeláttára, akik jól ismerték őt. ily
kevésre becsüli azt, ami eddig büszkesége volt. Ilyen a bűn

bánó szeretet, mely feláldozza magát. de ugyanakkor elnyeri
helyette és megtartja az irgalom kincseit: «Megbocsáttatott az ő

sok bűne, mert nagyon szeretett»,
Akárhányszor bukjékis el a lélek, sohasem szabad kétségbe

esnie. «Hányszor bocsássak meg atyámfiának? - kérdezi Péter
az: Úr Jézustól. - Talán hétszer?» - «Nem mondom neked,
hétszer, hanem hetvenhétszer,» - válaszol Jézus. Azt
akarja kifejezni e számmal, hogy végtelenűl sokszor. (Mt J8.
2J-22.)

Istennek ilyen kimeríthetetlen a mértéke a bűnbánó

iránt - itt a földön.

Miután láttuk Krisztus irántunk való jóságát és leresz
kedését, befejezésül füzzünk hozzá életéből még egy vonást,
ami még «emberibbé» teszi érzelmeit és még jobban feltárja
előttünk megható gyengédséget: a betániai Lázár és két nővére

iránti szerétetét.
A megtestesült Ige egész nyilvános életében alig találunk

vonzóbb képet, ami közelebb vihetne minket Jézushoz és ami
őt közelebb hozhatná hozzánk, mint midőn ott látjuk őt a
csendes városkában, barátai körében, Ha hitünk azt mondja,
hogy ő az Isten Fia, akkor ez a baráti leereszkedése minden
másnál jobban bizonyítja, rnennyire «(Emberfia» is.

A szent evangélisták csak alig néhány vonással örökítették
meg e szent szeretet-közösséget, de ennyi is elegendő ahhoz,
hogy meglássuk végtelen báját. Szent János rnondja, hogy
J, 'l M" , "" M' " é Lá'« ezus szeretI va a artat, es noveret, anat, szart».

(Jn 11,5.) Mind neki, mind apostolainak barátai voltak. Midőn
Lázárról beszél az utóbbiaknak, azt mondja: «Lázér, a mi
barátunk ...ll On JJ, JJ.) Az evangélium még hozzáteszi:
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«Méria meg az volt, ki megkente az Urat kenettel, és lábait
hajával törölgette». (Jn ll, 2.)

Ez a betániai ház volt az az «otthon», amelyet Krisztus,
a megtestesült Ige választott ki magának itt a földön, hogy
néha megpihenjen ott és hogy színhelye legyen annak a szent
barátságnak, melyre ő, az Isten Fia, adott példát nekünk.
Emberi szívünknek semmi sem lehet kedvesebb látvány, mint
az a bensőséges viszony, melyet a Szentlélek tár fel előttünk

Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetében. jézus nagyon
megtisztelt. de meghitt vendég e családi tűzhelynél. Nagyon is
megszokott vendégnek kellett lennie a háznál, ha Márta, aki
«sürgött-forgott a sok házi dologban» és kiszolgálta az Urat,
azzal a kéréssel merte zavarni ót, hogy ítéljen abban a kis csa
ládi perpatvarban, mely közte és nővére, Mária közt kelet
kezett. Mária ugyanis nyugodtan ott ült jézus lábainál, hogy
élvezze az Odvözítő szavait. «Uram I nem gondolsz-e vele, hogy
nővérem egyedül hagyott engem szolgálni? Mondjad azért
neki, hogy segítsen nekern.» És Krisztus a helyett, hogy rossz
néven vette volna ezt a bizalmasságot, amit Márta nővérének

tett szemrehányása is elárult, valóban vállalja a közvetítest és
annak javára dönti el a viszályt, aki az imádságot és az Istennel
való egyesülést jelképezi: «Márta, Márta I Sok gondod van és
sokat vesződöl, Pedig egy a szükséges. Mária a legjobb részt
választotta, mely el nem vétetik tőle», (Lk 10, 4D--42.)

Ha a hit szemével nézzük ezt a kedves jelenetet, valóban
érezzük szívünkben, hogy jézus közülünk való: «Mindenben
hasonlónak kellett lennie testvéreihez», (Zsid. 2, 17.) Érezzük,
hogy az ó személyében megy végbe csodálatos módon az a
kinyilatkoztatás, amit az örök Bölcseség adott a világnak,
midőn kijelentette, hogy «gyönyörűséggel van az emberek fiai
között», (Péld. 8, 31.) Ugyanakkor pedig átéljük, hogy «nincs
más nemzet, melyhez istenei oly közel lennének, mint amilyen
közel mihozzánk van a mi Istenünk», (Deut. 4, 7.)

Krisztus valóban az «Emmánuel» (Mt l, 23.), a köztünk,
nálunk, velünk élő Isten.
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VI.

jézus élete lsten tökéletességeinek. végtelen jósága bőkezű~

ségének és kimeríthetetlen irgalmának kinyilatkoztatása. Isten
a megtestesült Igében tárja fel előttünk igazán a maga belső

valóját: «Isten maga támasztott világosságot szívünkben ...
Jézus Krisztus arcán». (II. Kor. 4, 6.) Krisztus «a láthatatlan
Istennek képmása». (Kol. 1, 15.) Szavai és cselekedetei a leg
főbb Lény létségbevonhatatlan kinyilatkoztatása.

De Krisztus arcát nem ismernők meg teljesen és Istenről

alkotott fogalmunk is nagyon tökéletlen volna, ha csak arról
elmélkednénk, milyen fáradhatatlan szeretettel kereste Jézus
az ezerarcú nyomorúságot és a bűnt, és ugyanakkor elmulasz
tanók vizsgálni, hogyan viselkedett azzal az emberi gonoszság
gal szemben, amely a legjobban ellenkezik az isteni nagylelkű

séggel és jósággal, ami röviden egy szóban foglalható össze:
farizeizmus.

Tudjuk, kik voltak a farizeusok. Miután a zsidók vissza
tértek Babilonból, a buzgóbbak minden igyekezetüket arra
fordították, hogy közömbösítsék azt az idegen hatást, ami nagy
veszedelmet jelentett Izrael igaz vallására. Különösen arra
törekedtek, hogy újra tiszteletet szerezzenek a mózesi törvény
előírásainak és megőrizzék eredeti tisztaságát.

Ez a dícséretreméltó buzgóság, amely igazán magasztos
eszméből fakadt, sajnos hovatovább vad fanatizmusra vezetett
es a törveny szövegének külsőséges megtartásában rnerült ki.
A zsidók egyik csoportja, akiket «farizeusoknak», vagyis «elkűlö..
n'tetteknek neveztek, szigorúan távoltartotta magát minden
idegen kapcsolattól és még csak nem is érintkeztek azokkal,
akik nem tartották meg az ő «hagyományaikat».'

A farizeusok magyarázták a törvényt, még hozzá a ka
zuisztika ritka agyafúrtságával és oly végtelen sok szóbeli elő

írást fűztek hozzá, hogy ezzel a legtöbbször kivihetetlenné tet-

l A farizeusokhoz kell soroznunk az írwludókal is, mert ezek is csatla
koztak a szektához. Ök leginkább azzal foglalkoztak, hogy magyarázták a tör
vény szövegét és megtartását. Mivel ök is osztották a farizeusok tévedéseit.
azért az üdvözítő átkai reájuk is vonatkoznak.
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ték a törvény rendelkezéseit, vagy pedig gyerekessé. nevetsé
gessé tették. Különösen két kérdés ragadta meg figyelmüket
és ezek részletei alkották véget nem érő vitatkozásaik tárgyát :
a szombati pihenés megtartása és a rituális, törvényes tisztu
lások. Az evangéliumban többször is láthatjuk, mennyiszer
belekötnek az üdvözítőbe e kérdések miatt.

Szűkkeblű formalizmusba süllyedtek. A helyett, hogy a
lélek belső tisztaságával törődtek volna, a törvény külső.

betűszerinti, kicsinyes megtartásával bíbelődtek. Ebben
rnerült ki egész vallásuk, egész tökéletességük. Eredménye
mélységes erkölcsi üresség lett: ezek a «tiszták» elhanyagol
ták a természeti törvény súlyos parancsait és önkényes
értelmezésükön alapuló, értelmetlen részletekkel vesződtek.

Ezért azon ürügy alatt, hogy nem szabad megsérteni a
szombatot, azt tanították, hogy ezen a napon nem szabad
betegeket gyógyítani és alamizsnát adni a szűkölködőknek,

Hiszen még azt is szemére hányták Jézus tanítványainak,
hogy nem tartották meg a szombatot, mert kalászokat tép
tek, hogy azzal csillapítsák éhségüket! (Mt 12, l-2.; Mk 2,
23~24.; Lk 6, l-2.)

E túlzó kűlsőségekhez-ragaszkodésnak szükségképpen
kevélységre kellett vezetnie. Mivel maguk gyártották az előírá

sokat, azt hitték, hogy életszentségüket is saját maguk irányít
hatják. Ök voltak az «elkűlönítettek», a tiszták, akikhez semmi
szenny sem tapad. Mit lehetett volna szemükre vetni? Nem vol.
tak-e teljesen «kifogástalanok» minden tekintetben? Ezért
határtalanul nagyra tartották magukat. Mérhetetlen gőg haj
totta őket, hogy mindenki másnál különbek legyenek. Ezért
«járták díszköntösökben, szerették a köszöntéseket a piacokon,
és az első üléseket a zsinagógákban, és a főhelyeket a lakomá
kon». (Lk 20, 46.)

Ez a kevélység még a szentélybe is behatolt. Ismerjük azt
a példabeszédet, rnelyben Krisztus olyan csodálatos szépen
rajzolta meg ezt a gyűlöletes kérkedést. (Lk 18,9-14.) Ebben
isteni üdvözítőnk a vámos alázatosságával, aki bűnei miatt még
szemét sem merte felemelni az égre. szembeállítja a farizeus
önhittséget, aki odaáll az Isten elé és hálát ad neki, hogy nem
olyan, mint a többi ember. mert pontosan megtartja a törvény
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előírásait és szinte követeli Istentől, hogy ismerje el magatar
tásának helyességet.

A legtöbb farizeust azonban az tette igazán megvetendővé,

hogy e kevélységük mélységes képmutatással párosult. Sokféle
előírásaik rniatt, amiket maga az Úr jézus is «elviselhetetlenek
nek» tart (Mt 23, 4.; Lk 11, 46.), igen sokan egyáltalában nem
érték el azt az életszentséget, amivel kérkedtek. csak ügyesen
titkolták bűneiket és gyarlóságukat és hűtlenül magyarázták a
törvény szövegét. Igy nyugodtan áthághatták a törvényt és
megórizhették az életszentség látszatát a nép előtt, mely csodá
lattal tekintett reájuk.

Mert tekintélyük igen nagy volt a nép előtt. Úgy tekin
tették őket, mint a mózesi törvény magyarázóit és őreit. Tör
vénytiszteletük minden külső megnyilatkozása tiszteletet éb
resztett a tömegben, mely szenteknek tisztelte őket.

Ezért bosszantotta őket mindaz, ami kevesbíthette befo
lyásukat. Már jézus nyilvános élete kezdetén ellenkezésbe kerül
nek vele. Nem számítva azt, hogy Krisztus az ő iskolájuktól
függetlenül tanított, tanítása, amit hirdetett, cselekedetei,
amikkel ezt alátámasztotta, homlokegyenest ellenkeztek az ti
gondolkodásmódjukkal és egész magatartásukkal. Az üdvözítő
rendkívüli kegyessége a vámosok és bűnösök iránt, akiket ők

mint tisztátalanokat megvetettek. függetlensége a szombat tör
vényétől - hiszen a szombat urának vallotta magát (Mt 12,
8.; Mk 2, 28.; Lk 6, 5.) -, azok a csodák, melyekkel magához
vonzotta a népet, szükségképpen mind haragra ingerelték őket.

De ők jézus figyelmeztetései ellenére is egyre jobban
elmerültek vakságukban és igyekeztek őt tőrbecsalni. «I:,gi
jelet» kémek tőle (Mt 16, l.), küldetése bizonyítására. Eléje
vezetik a házasságtörő asszonyt, hogy ellenkezésbe hozzák a
mózesi törvénnyel. Un 8, 3-6.) Ravaszul megkérdezik tőle,

kell-e adót fizetni a császárnak. (Mt 22, 15-17.; Mk 12,
13-14.; Lk 20, 20-22.) Az evangéliumnak csaknem minden
lapján találkozunk velük, amint jézus elleni gyűlölettőllihegve

igyekeznek lerontani tekintélyét a nép előtt, vagy amint el akar
ják tőle tántorítani tanítványait és ámítják a népet, hogy aka
dályozzák meg Krisztust üdvösség-küldetésének betöltésében.

Az Úr Jézus többször is intette tanítványait, hogy óvakod-
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janak képmutatásuktól. (Mt 16, 11-12.: Lk 12, 1.) Nyilvános
működése vége felé pedig, mint a jó pásztor, aki az igazságot
hozta juhainak és készült életét odaadni értük, teljesen le
akarta álcázni ezeket a farizeusokat, akik a szentség öltözetében
jelentek meg, hogy rászedjék az egyszeru lelkeket és vesztüket
okozzák.

Fenséges hegyibeszédében csodálatra indította zsidó hall
gatóságát, midőn oly tanítást nyilatkoztatott ki előttük, amely
ellenkezett megrögzött ösztöneikkel és évszázados előítéleteik

kel. Az ő országában azokat hirdette boldogoknak, akik lelki
szegények, szelídek, akik sírnak és éhezik az igazságot. Kijelen
tette, hogy az irgalmasok, a tisztaszívűek, a békességesek a
mennyei Atya igazi gyermekei és az a legmélyebb boldogság,
ha valaki üldözést szenved őmiatta. (Mt 5, 3-11.)

Ez a tanítás, a szegények, a kicsinyek, az alázatosak
«magna Chertája», éppen ellentéte mindannak, amit a fari
zeusok hirdettek szavaikkal és példájukkal.

Ezért mondja ki Krisztus Urunk rájuk a nyolc átkot, mely
mintegy ellentétes párja a nyolc boldogságnak.

Olvassuk végig őket az evangéliumban, ahol egy egész
lapot megtöltenek. (Mt. 23, 13-33.) Láthatjuk, hogy Krisztus,
a tévedhetetlen Igazság és a lelkek Élete, milyen felháborodással
utasítja vissza a nép és tanítványai előtt azt a tant és életmódot,
amely akadálya volt az Isten országának, elrejtette a kapzsi
ságot és az álbuzgalmat, meghamisította az igazságot és a tör
vény elöírásait, teljesen külsőséges vallásosságot teremtett és
megelégedett a felszínes tisztasággal, mely alatt rothadás és
gyűlölködő üldözés rejtőzött.

«Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! kik bezár
játok a mennyek országát az emberek előtt: mert ti nem mentek
be, és a befelé menőket sem hagyjátok bejutni.»l

«Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! mert
megeszitek az özvegyek házát, hosszú imádságokat mondván;
ezért súlyosabb ítélet alá estek,»

«Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! kik tizedet
adtok a mentából és kaporból és köményből, de elhagyjátok,

1 Mivel eltorlaszolták az égbe vezető utat sokféle, elviselhetetlen elő
írásaikkal, különösen pedig azáltal, hogy eltérítették a lelkeket Krisztustól.
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ami fontosabb a törvényben, az ítéletet, irgalmasságot és a hű

séget. Ezeket cselekedni kellett, és amazokat el nem hagyni.
Vak vezetők! kik megszűrítek a szúnyogot, a tevét pedig el
nyelitek,»!

«Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok l mert meg
tisztítjátok a pohár és tál külsejét, belül pedig tele vagytok
ragadománnyal és szennyel.s"

«Kígyók, viperák fajzatai l hogy kerülitek el a gehenna
ítéletét ?ll

Micsoda kiáltó ellentét van az Úr Jézus ezen lesujtő íté
lete, heves támadása - és azon végtelen szeretet között, mellyel
a legnagyobb bűnösöket kezelte: a szamariai asszonyt, Mária
Magdolnát és a házasságtörő asszonyt! Ezekhez egyetlenegy
szemrehányó szava sem volt. Még a gonosztevőnek, a jobb
latornak is eget ígért l (Lk 23, 43.)

Miért ez a különbség? Ugyanaz a Krisztus, aki oly vég
telen nagy Ieereszkedéssel bánt a bűnösökkel, miért szór a nagy
nyilvánosság előtt ily rettenetes átkokat a farizéusokra?

Azért, rnert minden gyarlóság és nyomorúság, amit alá
zatosan beismerünk és megvallunk, szánalomra indítja szívét és
kiérdemli Atyja irgalmát. «Miként az atya könyörül fiain, úgy
könyörül az Úr azokon, akik őt félik; mert ő ismeri alkotásun
kat, és tudja, hogy porból valók vagyunk.» (Zs. lü2, 13-14.)

Ellenben a kevélység, különösen a lélek kevélysége, mely
hasonlít a bukott angyalok bűnéhez, felkelti az Úr haragját.
«Isten a kevélyeknek ellentáll .. .» (Jak. 4, 6.; I. Pét. 5, 5.)
A farizeusok szelleme pedig mintegy foglalata a kevélység
gyűlöletességének és képmutatásának. Ezek «a szívük terveiben
kevélykedők», ezek a saját becsIésük szerinti gazdagok örökre
száműzve vannak az Isten elől: «Üresen bocsátotta el a gazda
gokat». (Lk I, 51 és 53.)

l A törvény megtiltotta a tisztátalan állatok evését. A farizeusok ezt az
előírást is túlozták és semmit sem ittak, mielőtt aggálvosan meg nem szűrték,
viszont elhanyagolták a törvény többi előírását. .

2 A farizeusok nevetséges gonddal kerülték a legcsekélyebb törvény
szerinti tisztátalanságot is, de nem igyekeztek megszabadu!ni a bűntől. a lélek
szennyétől.
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Tudnunk kell, hogya farizeizmus igen sokféle alakban
jelentkezik. Krisztus Urunk a farizeusokat nem csupán kép
mutató gőgjük miatt korholta, rnely a tökéletesség köntöse alatt
romlottságot takart: «Hasonlók vagytok a fehérre meszelt
sírokhoz, melyek kívülről ékeseknek látszanak az emberek előtt,

belül pedig tele vannak holtak csontjaival és minden undokság.
gab). (Mt 23, 27.)

Azt is szemükre hányta, hogy emberi eredetű formasá.
gokat állítottak az Isten örök törvénye helyére. A farizeusok
megbotránkoztak azon, mikor Krisztus szombaton beteget
gyógyított. Megvádolták az apostolokat, mert azok étkezés
előtt nem végezték el azt a sereg gyerekes «törvényes» mosa
kodást, amit ők maguk találtak ki, mert szerintük ebben állott
az ember egész tisztasága. Szerintük az életszentség a hagyo
mányok és a saját agyuk kitalálta gyakorlatok aprólékos meg
tartásában állott és ugyanakkor nem törődtek az isteni törvény
legsúlyosabb parancsaival. Igy az is megtörténhetett. hogy
egyetlen szavukkal a templom javára szentelték minden vagyo
nukat vagy pénzüket, úgyhogy attól kezdve az szent és sért
hetetlen volt, azért aztán a jámbor farizeus nem fizette meg
többé adósságait, sőt még szüleit sem segítette, ha szükségbe
kerültek. Ez az üdvözítő szavai szerint «áthágása Isten paran
csolatának - a hagyományok miatt». (Mt 15, 1-9.; Mk
7, 1-13.)

Ez a szűkkeblű formalizmus, mely teljes egészében emberi
kitalálás volt és amely természetellenessé tette és meghamisi
totta a vallást, ez a hamis lelkiismeret annyira ellenkezett Jézus
nagylelkűségével és őszinteségével, hogy szükségképpen le
kellett álcáznia és kíméletlenül el kellett ítélnie. És mi volt az
ítélete e kazuisztikára? «Bizony mondom nektek, hogyha nem
fogja felülmúlni a ti igazságtok az írástudókét és farizeusokét,
be nem mentek a mennyek országába» (Mt 5, 20.)

Micsoda kinyilatkoztatása ez az Isten benső valójának !
Mennyire megnyilatkozik benne, hogyan ítéli meg és értékeli
ő az embereket! A farizeusok ellen intézett keserű szernre
hányások milyen fenséges módon világítják meg az igazi
tökéletesség fogalmát !

Krisztus a hegyibeszédben megjelölte az igazi életszentség
MarmiOD: Krisztus misztériumai. 15
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magaslatait. A farizeusok elítélésével pedig a hamis jámborság
örvényeit tárta fel előttünk, aminek a farizeusok voltak leg
jellegzetesebb képviselői.

Nincs veszedelmesebb és sötétebb kelepeéje a sátánnak,
mint mikor a farizeizmus valamelyik formáját állítja elénk az
evangélium követelte életszentség helyett. A sötétség fejed~lme

még azokat a lelkeket is megkísérti ezzel, akik a tökéletességet
keresik. Lelki szemüket elhomályosítja valamilyen külsőséges

erénnyel és azt állítja oda eléjük az evangéliumi igazság gyanánt.
Az ilyen lelkek nem haladnak előre az úton, hanem terrné
ketlenek maradnak Isten előtt. «Minden növény, melyet nem
ültetett mennyei Atyám, tövestül kitépetik.» (Mt 15, 13.)
Ez Jézus kérlelhetetlen ítélete; farizeusok minden fajtájáról.

Láthatjuk tehát, mennyire fontos, hogy e kérdésben
bizalmatlanok legyünk saját találmányaink és elgondolásaink
iránt. Látjuk, milyen életbevágó kérdés, hogy életszentségün
ket ne ilyen vagy olyan áhítatgyakorlatra alapítsuk, amit ma
gunk választunk, ha még olyan kiváló is az; ne ilyen vagy olyan
aszketikus szabályelőírásaira eskiidjűnk, mert alkalmazását
akárhányszor felfüggeszti egy magasabbrangú törvény, például
a felebaráti szeretet parancsa, - hanem alapítsuk elsősorban

és legfőképpen az isteni törvény teljesítésére. Ilyenek a tenné
szeti törvények, a tízparancsolat, az Anyaszentegyház parancsai
és állapotbeli kötelességeink. Gvanús legyen előttünk minden
jámborság, amely függetleníti magát e kötelességek rendjétől.

Az olyan aszkézis, amely nem az evangélium 'parancsai
és tanítása szerint alakul, nem származhatik a Szentlélektől,

aki az evangéliumot sugalmazta. «Mert akiket az Isten Lelke
vezérel, azok az Istennek a fiai», - mondja Szent Pál. (Róm.
8, 14.)1

Az evangéliumból láthatjuk, mily határtalan gyengédség
lakozik Jézus szívében. Még ugyanabban az órában, amikor
isteni haragjában oly rettenetes átkokat szőrt a farizeusokra,
mélységesen megrendült. Midőn rágondolt arra a szörnyű

bűnhödésre, amely a szent várost sujtja, rnert «vak vezetöi)

1 E gondolat bővebb kifejtésére vonatkozólag I. Krisztus, a lélek élete c.
mű: «Az igazság a szeretetben> c. fejezetét. 230. és köv. I.
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után indult (Mt 15, 14.) és elvetette a Messiást, szentséges szívét
mély szorongás fogja el.

«Jeruzsálem, Jeruzsálem I mely megölöd a prófétákat, és
megkövezed azokat, kik hozzád küldettek; hányszor akartam
egybegyűjteni fiaidat, mint ahogyan a tyúk egybegyűjti csibéit
szárnyai alá, és te nem akartad I ...ll Azután tekintete a ternp
lomra fordul, ahová nem lép be többé, mert már szenvedése
közeledett és így folytatja: «Ime pusztán hagyatik nektek a ti
házatok. Mert mondom nektek: Nem láttok engem mostantól,
mígnem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön». (Mt 23,
37-39.)

Amíg itt a földön élünk, szüntelenül hív bennünket az
örök jóság: «Hányszor akartam I ...n De mi ne tartozzunk
azok közé, akik állandóan tékozolják a kegyelmet es szándékos
bűneikkel, még ha bocsánatosakkal is, megkeményítik a szívű

ket és nem hallják e hívó szót: «És te nem akartad». Ne üzzük
ki a Szentleiket lelkünk templomából, szándékos, makacs
ellenállásunkkal. Mert Isten akkor magunkra hagy bennünket
vakságunkban: «Ime pusztán hagyatik nektek a ti házatok»,
A lélek számára sohasem fogy el az irgalom. De az a lélek,
aki kivonja magát ez irgalom alól, magára vonja az Isten
igazságos haragját.

Iparkodjunk tehát hívek maradni, nem a betühöz. hanem
a szeretet parancsához, mely oly jóságos Megváltóban bízhatik.
Akkor bármilyen nagy legyen is gyarlóságunk, nyomorúságunk,
fogyatékosságunk és gyengeségünk, eljön majd az a nap,
amikor mi is örökre áldjuk azt, aki emberi alakban jelent meg
itt a földön. Azért jött, hogy meggyógyít:a betegségünket,
kimentsen a bűn örvényébő1. Ű koronáz ill meg majd minket
örökre irgalmával és szeretetével. , .

«Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el semilyen
jótéteményét. Megbocsátja 6 minden gonoszságodat, meg
gyógyítja minden betegségedet; megóvja életedet a pusztulás
tól, irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged.,.ll
(Zs. 102, 2-4.)

I~·



XII. A Tábor hegyén.

(Nagyböjt II. vasárnapja.)

Vázlat. - I. Az evangélium elbeszélése jézus színeváltozásáról. 
E misztérium értelme az apostolok számára, kik tanúi voltak:
Krisztus istensége kinyilatkoztatásával meg akarta erősíteni öket,
hogy meg ne «botránkozzanak» majd benne szenvedése miatt. 
III. E misztérium hármas kegyelmet rejteget számunkra: erősíti
hitünket, új fényt áraszt természetfeletti istenfiúságunkra és
méltókká tesz minket arra, hog}' egykor részesüljünk Krisztus
örök dicsőségében. - IV. Az Ur színeváltozásával előre jelzett
örök boldogságra csak akkor juthatunk el, ha Jézust hallgatjuk,
az Atya szeretett Fiát.

Krisztus Jézus földi élete oly fenséges részleteket tartal
maz, hogy teljes mélységűkben sohasem tudjuk kimeríteni
őket. Hiszen a megtestesült Ige, aki örökké «az Atya keblén»
van (Jn l, 18.), egyetlen szavával is oly magasztos kinyilatkoz
tatást ad, hogy az, mint az üdvösség örökre buzgó forrásvize,
egymagában is elég egész lelkiéletünk megtermékenyítésére.
Látjuk a szentek életében is: gyakran Krisztus egyetlen szava
elég volt ahhoz, hogy lelküket egészen Istenhez térítse. Az ő

szavai az égből erednek: innét ez a termékenységük.
Ugyanez áll minden legkisebb cselekedetére is: ezekben

is mintaképűnk, világosságunk, kegyelmek forrása számunkra.
Az előző fejezetben Jézus nyilvános életének néhány

fejezetéről elmélkedtünk. Láthattuk kimondhatatlan isteni és
megnevezhetetlen emberi tulajdonságait e három év alatt.
Sajnos, mellőznünk kellett számos más részletet, amit pedig
megragadóan írnak le a szentírók az evangéliumban.

Van azonban egy lap, amely páratlan az egész evangélium
ban. Ez oly fölséges és lelkünk számára oly termékeny miszté
riumot közöl, hogy méltán szentelünk neki egy egész fejezetet.
Ez a misztérium Jézus színeváltozésa.'

1 Az Egyház két alkalommal olvastatja fel az evangéliumban Urunk
színeváltozását: nagyböjt I I. vasárnapján, hogy szívesen vállaljuk az őnmeg-
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Gyakran említettük már, hogy semmi sem lehet kedvesebb
előttünk, mint Jézus istenségének dogmája. Elsősorban azért,
mert előtte is ez a legkedvesebb, továbbá pedig ez ahittétel
egész lelkiéletünk alapja, középpontja és koronája. Már pedig
az Úr jézus színeváltozása egyike azoknak az eseményeknek,
amelyeknél ennek az istenségnek a fénye a legcaodálatosabban
ragyogott az emberi szemek előtt. .

Elmélkedjünk róla hittel és szeretettel. Minél erősebb

hittel és minél nagyobb szeretettel közeledünk jézushoz e
misztériumban, - annál bőségesebben eltölt bennünket vilá...
gossága és annál mélységesebben eláraszt kegyelme.

Krisztus Jézus. örök Ige, isteni Mester, ki az Atya fénye
és lényegének képmása vagy, te mondottad: «Aki szeret engem,
kinyilatkoztatom neki magamat», add, hogy buzgón szeressünk
és minél erősebb fénnyel lássuk istenségedet. Mert ugyancsak
magad mondottad: «Az az örök élet, hogy megismerjük az
Atyát, egyedül igaz Istent és Jézus Krisztust», aki azért jött
erre a földre, hogy üdvösségünk királya és főpapja legyen.
Világosítsd meg lelki szemünket isteni fényességed sugarával,
mely felragyogott a Tábor hegyén, hogy istenségedbe vetett
hitünk, érdemeidbe vetett bizodalmunk és imádandó személyed
iránti szeretetünk megerősödjék és gyarapodjék!

I.

Először kísérjük figyelemmel az evangélium elbeszélését.
hogy mélyebben behatolhassunk értelmébe.

jézus nyilvános életének utolsó esztendejében történt.
Addig az üdvözítő csak ritkán célzott eljövendő szenvedésére,
de - rnint Szent Máté mondja, - «attól fogva kezdé jézus
tanítványainak jelezni, hogy neki Jeruzsálembe kell menni,
és sokat szenvedni a vénektől és írástudóktól és papi fejedel...
mektől, és megöletni és harmadnapon feltámadni)). Majd
hozzátette: «Vannak az ittállók közt némelyek, kik nem ízlel-

tagadast a jövendő dicsőség reményében, amit Krisztus ígért meg nekünk
dicsőséges színeváltozásával. Másodszor pedig augusztus 6-án, amikor egy
napot egészen arra szentel, hogy magasztalja Jézus isteni fényességének meg
nyilvánulását a Tábor hegyén.
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nek halált, mígnem meglátják az Emberfia eljövetelét az ő
országában». (Mt 16, 21. és 28.)

Néhány nappal e jövendölés után az isteni üdvözítő maga
mellé veszi néhány tanítványát. Ez a három kedves apostol:
Péter, akinek néhány nappal ezelőtt megígérte, hogy reá ala
pítja Egyházát; jakab, aki arra volt kiválasztva, hogy az apos
toli testület első vértan. ja legyen és jános, a szeretett tanít
vány. Krisztus akkor is őket választotta ki tant. knak, midőn

feltámasztotta jairus leányát. Most pedig egy magas hegyre
vezeti őket, hogy tanúi legyenek istensége még fenségesebb
megnyilvánulásának. Tudjuk, hogya hagyomány szerint ez
a «magas hegyll a Tábor volt. Néhány mérfőldnyireNázárettől

elszigetelten emelkedik ki a síkságbő], Körülbelül hatszáz méter
magas. Dús növényzet borítja. Csúcsáról minden irányban
szabad kilátÁs nyílik.

«Külön», távol a föld lármájától, erre a hegycsúcsra ment
Jézus tanítványaival. (Mt 17, 1.; Mk 9, 1.) Majd szokása
szerint imádkozni kezdett. Ezt a részletet Szerit Lukács tárja
fel előttünk: «És amint imádkozott, arcának képe elváltozék».
(Lk 9, 29.) Arca fénylik, mint a nap, ruhája fehér lesz, rnint
a hó. Isteni lehellet lengi körül.

Midőn jézus belekezdett imádságába, tanítványait el
nyomta az álom. Egyszerre csak ragyogó világosság ébreszti
fel őket: jézus ott ragyog előttük és mellette áll Mózes és
Illés és beszélgetnek vele. Pétert Mestere dicsőségénekláttára
oly nagy öröm tölti el, hogy szinte magán kívül, «nem tudván,
mit mond», így kiált fel: «Uram! jó nekünk itt lennünk». (Mt
17, 24.; Mk 9, 4-5.; Lk 9, 33.) Uram, jó veled lenni! Bár
csak véget érnének már az örökös harcok a farizeusokkal, a
fáradalmak, a vándorlások és utazások, a megaláztatások és
kelepcék! Maradjunk itt, építsünk három hajlékot: neked
egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet és mi is veletek ma
radunk. - Az apostolok azt hiszik, hogy már az égben van
nak, oly nagy volt Jézus dicsőségének ragyogása, annyira el
töltötte szívüket a látvány.

Míg Péteer beszélt, fényes felhő árnyékolta be őket és a
felhőből szózat hallatszott, mely ezeket mondotta : «Ez az én
igen kedves Fiam, kiben nekem kedvem telt; őt hallgassátok».
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Erre az apostolok megdöbbenve, mélységes tisztelettel arcukra
borultak és imádták az Istent.

De jézus néhány pillanat mulva megérintette őket és
így szólt: «Keljetek fel és ne féljetek». Ök pedig «fölemelvén
szemeiket, senkit sem láttak, csak egyedül jézust». (Mt 17.
5-8.; Mk 9, 6-7.; Lk 9, 34-36.) jézust látták, aki éppen
olyan volt, mint néhány perccel azelőtt, midőn velük együtt
hágott föl a hegyre. jézust látták, ahogy mindig szokták látni.
jézust, a názáreti munkás fiát, jézust, aki nem sokkal később
meghalt a kereszten.

II.
A szent evangélium így beszéli el a misztériumot. Lássuk

most, mi az értelme.
Mert jézus, a megtestesült Ige életében mindennek mély

séges jelentése van. Szinte azt mondhatnók, hogy Krisztus
az Újszövetség legfenségesebb szentsége, Mert mi a szentség?
A szó tágabb értelmében: belső kegyelem érzékelhető jele.
joggal mondhatjuk tehát Krisztusról, hogy ő a legfenségesebb
szentsége mindazoknak a kegyelmeknek, amelyeket Isten kö
zölt az emberiséggel. Mint Szent jános apostol mondja:
Krisztus rniköztünk lakozék, mint Isten egyszülött Fia, «ki
tele volt malaszttal és igazsággal». Majd hozzáteszi: «És mi
mindnyájan az ő teljességéből vettünk». (Jn l, 14. és 16.)
Minden kegyelmet Krisztus ad nekünk, az Istenember, mert
ő érdemelte ki őket és az örök Atya őt tette meg egyetlen
főpapunknak és legfőbb közbenjárónknak. Ö pedig misztériu
maiban közli velünk e kegyelmeket.

Ezért kell szemlélnünk, csodálnunk, tisztelnünk Krisztus
Urunk misztériumait. Úgy kell tekintenünk rájuk, mint a
szentségekre, mert - hitünk és szeretetünk mértéke szerint 
valóban létrehozzák bennünk azokat a kegyelmeket, amelyeket
tartalmaznak.

És ez áll Jézus életének minden mozzanatára, minden
cselekedetére. Mert miként Krisztus mindenkor az Isten Fia
és mindaz, amit mond és cselekszik, elsősorban Atyja dicső

ségére szolgál, ugyanúgy soha, még csak gondolatban sem
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választ el minket magától. Minden egyes misztériumához egy
egy kegyelmet kapcsolt, hogy ezzel segítsen kialakítani ma
gunkban az ő isteni vonásait, hogy hasonlók lehessünk hozzá.

Ezért akarja Krisztus, hogy ismerjük meg misztériumait
és mélyedjünk el bennük, tisztelettel ugyan, de bizalommal is.
Különösen pedig azt óhajtja, hogy mint misztikus testének
tagjai, természetfeletti életünket abból a kegyelemből merít
sük, amit e misztériumokhoz kapcsolt, midőn előttünk, értünk
végigélte őket.

Ugyanez Nagy Szerit Leó gondolata is, midőn Urunk
színeváltozásáról beszél: «Az evangélium elbeszélése, amit az
imént testi fülünkkel hallottunk és lelkünk mélyén megértettünk,
arra hív fel minket, hogy kutassuk e nagy szentség értelmétn.!
Nagy kegyelem az, hogy behatolhatunk Jézus misztériumainak
értelmébe, hiszen «ezaz örök élet». (Jn 17, 3.) Maga az Úr Jézus
mondotta tanítványainak, hogy csak azok részesülhetnek a
mélyebb megértés kegyelmében, akik őt követik: «Nektek
adatott tudni az Isten országának titkait, másoknak pedig
példabeszédekben». (Lk 8, 10.; v. ö. Mt 13, l 1.; Mk 4, 11.)

Ez a kegyelem annyira fontos lelkünk számára, hogy a
Szentlélektől vezetett Egyház maga is kéri az ünnepi szent
mise áldozás utáni imádságában: «Add meg nekünk, kérünk,
mindenhatő Isten, hogy Fiad színeváltozásának szentséges
misztériumát, melyet ünnepélyes áldozattal megünnepeltünk,
a tiszta szív értelmével felfoghassuk ...»2

Lássuk tehát, mint jelent ez a misztérium, elsősorban az
apostolok számára, mert közülük háromnak a szemeláttára
ment végbe.

1 Evangelica lectio, dilectissimi, quae per aures corpons interiorem
mentium nostrarum pulsavit auditum, ad magni sacramenti nos intelligentiam
vocat. Sermo LI. Subbuto ante secundum dominicum Quadragesimae. - E szép
beszédből valók az ünnepi zsolozsma második nocturnumának lectiói is.

2 Praesta, quaesumus, omni potens Deus: ut sacrosancta Filii tui Trans
figurationis mysteria, quae solemni celebramus officio, purificatae mentis intel
ligentia consequamur. - Mellékesen jegyezzük meg, hogy vízkereszt áldozás
utáni imádságának is ez a könyörgés a tárgya: ez az ünnep is Jézus istenségének
"megjelenése». Ugyrnez a gondolat domborodik ki áldozócsütörtök ünnepi
miséjének postcommuniójában is.
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Miért dicsőült meg Krisztus előttük? - Szent Leó vilá
gosan megmagyarázza ezt: «Ez a színeváltozás elsősorban azt
a célt szolgálta, hogy a tanítványok szíve meg ne botránkozzék
a kereszten és az önként vállalt szenvedés megaláztatása meg
ne zavarja azok hitét, akik előtt megnyilvánult a rejtett méltő

ság magasztossága».1

Az apostolok, akik állandóan az isteni Mester közelében
éltek, és különben is teljesen áthatották őket népük előítéletei,

melyekkel a Messiás dicsőséges eljövetelét várták, nem tudták
elviselni azt a gondolatot, hogy Krisztusnak szenvednie kell.
Gondoljunk Szent Péterre, az apostoli testület fejére. Nem
sokkal ezelőtt jelentette ki mindannyiuk nevében és jelenlété
ben Jézus istenségéte «Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia».
(Mt 16, 16.) Krisztus Urunk iránti szeretete és azok a földies
fogalmak. melyeket országáról táplált, Mestere halálának még
a gondolatát is visszautasították. Ezért, midőn Krisztus néhány
nappal színeváltozása előtt nyiltan beszélt tanítványainak kö
zelgő szenvedéséről, Péter mélyen megrendült. Félrevonta őt

és szemrehányóan mondta: «Isten mentsen téged, Uram! nem
fog ez történni veled». De az isteni Üdvözítő rögtön megfeddi
apostolát : «Távozzál előlem, kísértő! megbotránkoztatsz engem,
mert nem az Isten dolgával gondolsz. hanem az emberekével»,
(Mt 16, 22-23.)

Az Úr Jézus tehát előre látta, hogy apostolai nem tudják
majd elviselni megaláztatásait és keresztje csak megbotrán
koztatja őket. Ugyanazt a három apostolt, akiket most kiválasz
tott, hogy jelen legyenek megdicsőülésénél, viszi majd ismét
magával nemsokára, a többiek elé helyezve őket, hogy tanúi
legyenek gyengeségének, halálfélelmének és mérhetetlen szo
morúságának, midőn haláltusáját vívja az Olajfák hegyén. Meg
akarja tehát erősíteni őket, hogy hitük meg ne botránkozzék
majd megaláztatásán. Fel akarja most vértezni hitüket meg
dicsőülésével. Hogyan?

Elsősorban magával a misztériummal.

l In qua transfiguratione illud quidem principeliter agebatur, ut de
cordibus discipulorum crucis scandalum tolleretur ; nec conturbaret eorum
fidem voluntariae humilitas passionis, quibus revelata esset absconclitae excel
lentia dignitatis. U. o.
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Krisztus halandó életében éppen olyan ember volt, mint
a többi: «Külsejét tekintve úgy jelent meg, mint ember», 
rnondja Szent Pál. (Fil. 2, 7.) Annyira igaz ez, hogy sokan azok
közül, akik látták, csak közönséges embernek tartották. Még
rokonai is, akiket a szentíró az akkori nyelvhasználat szerint
«az Úr testvéreinek» nevez (v. ö. Jn 7, 3.), tehát unokatestvérei,
őrültnek tartják, midőn hallják rendkívüli tanítását. (Mk 3, 21.)
Akik pedig még Názáretből, József műhelyéből ismerték,
megdöbbenve kérdezik, honnét van ez a bölcsesége: «Nemde
ez az ács fia?» (Mt 13, 55.)

Kétségtelen, hogy Jézusban belső isteni erő is volt, ami
meg is nyilatkozott csodáiban. «Erő méne ki belőle, és meg
gyógyítá mindnyájukat,» (Lk 6, 19.) Áradt belőle az istenség
illata és vonzotta a népet. Az evangélium tanúsága szerint meg
történt, hogy a durva, anyagias gondolkozású zsidók néha
három napig is étlen-szemjan voltak, csakhogy követhessék
őt (Mt IS, 32.)

De istenséget kívülről a halandó test gyengesége fátyo~

lozta. Jézus is alá volt vetve a gyarló, esendő emberi élet minden
napi szűkségleteinek: éhezett, szomjazott, elfáradt, aludt, küz
dött, menekült, Ez volt Krisztus, alázatos földi életének szürke
hétköznapjaiban. Az apostolok naponként tanúi voltak ennek.

És íme, ott a hegyen látták megdicsőülését: mindenható
istensége átsugárzott embersége fátyolán. Jézus arca ragyo
gott, mint a nap, «ruhái fényesek lőnek és ragyogó fehérek,
mint a hó, ahogy semmiféle festő a földön nem tudná megfehé
ríteni», - tanúskodik róla Szent Márk. (9, 2.) Az apostolok
megértették e CSCd:l által, hogy Jézus valóban Isten. Az Is
tenség fölsége betöltötte őket. Mesterük örök dicsősége egé
szen megnyilatkozott előttük.

Azonkívül Mózes és Illés is megjelent Jézus oldalán, hogy
vele beszélgessenek és imádják őt.

Tudjuk, hogy az apostolok szemében éppúgy, mint a hivő

zsidók előtt Mózes és a próféták jelentették az egész zsidó val
lás foglalatát. Mózes volt az ő törvényhozójuk. Illés pedig, aki
itt a prófétákat képviselte, a legnagyobb volt közöttük. Az ő

személyükben tehát a törvény és a próféták bizonyították, hogy
Krisztus valóban a Messiás, akit ők előre megjövendöltek.
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Ezentúl már támadhatják jézust a farizeusok, tanítványai el
hagyhatják őt: Mózes és Illés jelenléte azt bizonyítja Péternek
és társainak, hogy jézus tiszteletben tartja a törvényt és ugyanazt
hirdeti, amit a próféták. Ű tehát az Isten küldötte, aki eljö
vendő volt.

Végül e bizonyság betetőzéseül, hogy jézus Istenségét
egészen nyilvánvaló módon kinyilatkoztassa, az örök Atya is
hallatja szavát. Az Atyaisten kijelenti, hogy jézus az ő Fia,
tehát Isten, mint ő. Minden egyesül tehát itt, hogy erősítse

az apostolok hitét, melyet Péter megvallott. midőn kijelentette,
hogy Krisztus az élő Isten Fia.

III.

jézus tanítványai abban a pillanatban talán fel sem Iog
ták e jelenet egész nagyságát és a misztérium [enségét, rnely
nek kiváltságos tanui voltak. Elég volt akkor, hogy hitük meg
erősödött, hogy meg ne botránkozzanak majd a kereszten.
Krisztus ezért tiltotta meg nekik, hogy «senkinek se mondják
el a látomást.» (Mt 17, 9.; Mk 9, 8.)

Később, mikor feltámadása után a Szentlélek pünkösd
napján megerősítette őket apostoli méltóságukban, akkor Péter
szava által feltárták azt a ragycgást, amit láttak.Péter, az Egyház
feje, akinek a megtestesült Ige azt a megbizatást adta, hogy
«erősítse meg testvéreit» a hitben (Lk 22, 32.), kijelenti, hogy
ő szemlélője volt Krisztus nagyságának. «Midőn ugyanis az
Atya Istentől tiszteletet és dicsőséget nyert, ilyenféle szózat
hangzott le hozzá a magasztos dicsőségből: Ez az én szeretett
Fiam, kiben nekem kedvem telt, őt hallgassátok. És ezt az
égből jövő szózatot mi hallottuk, mikor vele voltunk a szent
hegyen». (II. Pét l, 16-18. Ugyanez az ünnep szeritleckéje
is.) - Péter, a legfőbb pásztor, erre a látomásra hivatkozik,
mikor buzdítja a híveket és velük együtt minket is, hogy meg
ne inogjunk hitünkben.

Mert Krisztus színeváltozása miértünk is történt. A tanú
kul kiválasztott tanítványok az egész Egyházat képviselték és
az Atya nemcsak az apostolokhoz, hanem nekünk is szólt,
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midőn kijelentette Fiának, jézusnak az istenséget és meg
hagyta, hogy őt hallgassuk. Mint Szent Leó mondja : «Ezek
a szavak, szeretett testvéreim, nemcsak azoknak a kedvéért
rnondattak, akik saját fülükkel hallották, mert a három apostol
személyében az egész Egyház megismerte, amit ők láttak és
hallottak»,"

Az Egyház az ünnep könyörgésében tökéletesen őssze

foglalta e misztérium tanítását. Urunk színeváltozása nemcsak
az apostolokat, hanem minket is megerősített a hitben 
továbbá csodálatosan előre jelezte istenfiúságunkat -, végül
pedig kéri az Egyház, hogy egykor «ennek a dicsőség Királyá
nak társörökösei és dicsőségének részesei lehessünk»,"

jézus színeváltozása megerősíti hitünket.
Mi tulajdonképpen a hit? Titokzatos részesedés abban az

ismeretben, mellyel Isten ismeri önmagát. Isten megismeri
magát, mint Atya, Fiú és Szeritlélek. Midőn az Atya így meg
ismeri magát, öröktőlfogva nemzi a hozzá hasonló Fiút, aki
vele egyenlő. «Ez az én igen kedves Fiam, kiben nekem ked
vern telt.i Ezek a szavak tartalmazzák a legfenségesebb kinyi
latkoztatást, amit Isten adott a földnek. Mintegy visszhangja
ez az Isten életének. Az Atya élete abban áll, hogy nemzi Fiát.
E nemzés, melynek nincs sem kezdete, sem vége, az Atya
tulajdonsága. Az örökkévalóságban áhitattal, csodálattal és
szeretettel látjuk majd, hogyan nemzi az Atya Fiát. Ez a szár
mazás örökkévaló: «Fiam vagy te, a mai napon nemzettelek
én téged». (Zs. 2, 7.) Ez a «ma» az örökkévalóság örök jelenje.

Amikor az Atya azt mondja, hogy jézus az ő szeretett Fia,

l Haec, dilectissimi, non ad illorum tantum utilitatem dicta sunt, qui ea
propriis auribus audierunt, sed in illis tribus apostolis universa Ecclesia
didi cit, quid quid eorum et aspectus vidit et auditus eccepit. U. o.

I Deus, qui fidei sacramenta in Unigeniti tui gloriosa T ransfiguratione,
Patrum testimonio roborasti, et adoptionem filiorum perfectam, voce delapsa
in nube lucida, mirabiliter praesignasti: concede propitius ; ut ipsius Regis
gloriae nos coheredes efficias, et ejusdem gloriae tribuas esse consortes. 
«Isten, ki Egyszülötted dicsőséges színeváltozásában a hit misztériumát az
atyák tanúságtételével megerősítetted és a ragyogó felhőből kicsendülő szó
zattal gyermekeidnek tökéletes örökbefogadását csodálatosan előre jelezted.
engedd kegyelmesen, hogy mi ennek a dicsőség Királyának örököstársai és az ő
dicsőségének részesei lehessünk.»
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tulajdon életét tárja fel előttünk. És mikor mi hiszünk ebben
a kinyilatkoztatásban, részesülünk az Isten ismeretében. Az
Atya megismeri Fiát a véget nem érő ragyogásban. Mi a hit
homályában ismerjük meg őt, várva az örökkévalóság fényes
ségét. Az Atya kijelenti, hogy a betlehemi gyermek, a názáreti
ifjú, a judeai tanítómester, a kálváriai elítélt az ő Fia, az ő igen
kedves Fia. A mi hitünk feladata, hogy elfogadjuk ezt a tanú
bizonyságot.

Lelkiéletünkben nagyon hasznos szokás, ha állandóan
szemünk elé állítjuk az Atya tan jságát. Ennél jobban semmi
sem erősítheti hitünket. Amikor az evangéliumot olvassuk
vagy Krisztus Urunk valamelyik életrajzát, ha misztériumait
ünnepeljük vagy meglátogatjuk őt a legméltóságosabb Oltári
szentségben, vagy ha szívünkbe készülünk őt fogadni a szent
áldozásban és', imádjuk őt, miután magunkhoz vettük, egyszó
val egész életünkben: igyekezzünk állandóan ezekre aszavakra
gondolni: «Ez az én igen kedves Fiam, kiben nekem kedvem
telt».

- Igen, Atyám, hiszek szavaidban és áhítattal ismétlem
őket. Ez a Jézus, aki a hit által vagy a szentáldozásban valóban
bennem él, a te Fiad! Hiszem, mert te mondottad. És mivel
hiszem. imádom Fiadat és magasztalom őt. Ű általa, őbenne
tied legyen, mennyei Atyám, a Szentlélekkel egyetemben, min
den tisztelet és dicsőség!

Az ilyen imádság végtelenűl kedves mennyei Atyánk előtt.

És ha gyakran és igazán, tiszta szívből fakad, akkor az Atya
minket is szeretni fog. Bennünk is kedve telik, akárcsak Fiá
ban, Jézusban. Hiszen maga az Úr Jézus mondotta: «Az Atya
szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és hittétek, hogy
én az Istentől jöttem ki» (Jn 16, 27.), az ő Fia vagyok. És rni
csoda boldogsága az a léleknek, hogy szereti őt az Atya, «aki
től való minden tökéletes ajándék» (Jak l, 17.), aki megörven
dezteti a szívünket I

De kedves az ilyen imádság Jézus előtt is. Elvárja tőlünk,

hogy hirdessük istenséget és beléje vetett hitünk mélységes,
eleven, erős legyen, védve minden támadástól. «Boldog az,
aki bennem meg nem botránkozik». (Mt 11, 6.; Lk 7, 23.), aki
- megtesteeűlésem leereszkedése, elrejtett életem nemtelen
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munkája, szenvedésem megaláztatásai, az állandó támadások
és káromlások, és mindazon harcok ellenére is, amelyeket itt
a földön tanítv ányaimnak és Egyházamnak el kell szenvedniök,
- mindezek ellenére is szilárdan kitart a hitben és nem szé
gyell engem.

Nézzük, hogyan viselkedtek az apostolok Jézus szenve
dése idején. Hitük még gyenge volt: elmenekültek. Egyedül
Szent jános követte az isteni Mestert egészen a Kálváriáig.
És tudjuk, hogy midőn jézus feltámadása után Magdolna és
a többi szent asszony Krisztus meghagyása szerint hírül vitte
nekik, hogy látták a Feltámadottat, nem hitték. Asszonyi
fecsegésnek, mesének tartották.

Igy volt ez az Emmauszba tartó két tanítvánnyal is. jézus
csatlakozik hozzájuk és feltárja előttük az Irások értelmét,
hogy bebizonyítsa nekik: «Be kell teljesedni mindennek, ami
írva vagyon Mózes törvényében és a prófétákban és a zsoltá
rokban őfelőle» (Lk 24, 44.), mielőtt bemenne dicsőségébe.

Higgyünk hát erősen jézus istenségében I És hogy soha
semmi ki ne kezdje ezt a hitünket, emlékezzünk mindig az
örök Atya tanúbizonyságára Jézus színeváltozásakor. Hitünk
nek ez lesz legbiztosabb támasza.

Azünnep könyörgése továbbá azt mondja, hogy «a ragyogó
felhőből kicsendülő szózat Isten gyermekeinek tökéletes örökbe
fogadását csodálatosan előre jelezte».

Az örök Atya tudtunkra adta, hogy jézus az ő Fia. De
tudjuk azt is, hogy jézus az «elsőszülött a sok testvér között»,
(Róm. 8, 29.) Midőn magára vette emberi természetünket, a
kegyelem által megosztotta velünk istenfiúságát. Ű az Isten
tulajdon Fia természete szerint, mi azok vagyunk a kegyelem
által. jézus megtestesülésével közérik tartozik. Ű pedig hason
lóvá tesz minket önmagához, azáltal, hogy részesít bennünket
istenségében, úgyhogy vele együtt egy misztikus testet alko
tunk. Ebben áll az istenfiúság: «••• Isten fiainak neveztetünk
és azok is vagyunk». (I. Jn 3, l.)

Midőn az Atya kijelenti, hogy Jézus az 8 Fia, ezzel egyúttal
kinyilvánítja azt is, hogy mindazok, akik a kegyelem által
részesülnek Krisztus istenségében, hasonlóképpen, bár más
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címen, szintén az ő gyermekei. Ezt a fogadott fiúságot Jézus,
a megtestesült Ige által nyertük el: «Az igazság igéjével nemzett
minket». (jak. 1, 18.) És midőn az Atya minket gyermekeivé
fogadott, egyúttal jogot adott arra is, hogy egykor majd része
süljünk az ő dicsőséges, isteni életében. Ez az a «tökéletes örökbe
fogadás)), az adopiio perfecta.

Az Isten részéről valóban tökéletes: mert «rnindent böl
cseséggel teremtett». (Zs. t03, 24.) Valóban, milyen gazdagság
gal halmozza el Isten az ő fogadott fiait! Ezaz ajándék páratlan
a maga nemében: a megszentelő kegyelem, a belénk öntött
erények, a Szenilélek ajándékai, a naponként ismétlődő segítő

kegyelmek: ezek alkotják itt a földön a természetfeletti rendet.
És ő mindezeket a kincseket megadja nekünk, Fia megtestesü
lésével és Jézus végtelen érdemeivel, melyeket magunkra
alkalmazhatunk a szentségekben, és az Egyház által, akire,
mint Krisztus Jegyesére, rábízta ezeket a kiváltságokat. Igen,
Isten részéről valóban tökéletes ez az örökbefogadás.

De a mi részünkről? - Itt a földön ez lehetetlen, mert
állandóan fejlődik, alakul bennünk, attól a naptól kezdve,
hogy elnyertük a keresztség szentségében, Csira csak, melynek
növekednie kell, vázlat, melyet ki kell dolgoznunk, hajnal
hasadás, melynek delelőre kell jutnia. A tökéletességet csak
akkor érjük el, ha állandóan és hűségesen kitartunk, míg
istenfiúságunk ki nem teljesedik az örök dicsőségben: «Ha
Isten fiai vagyunk, akkor örökösök is: Istennek az örökösei,
Krisztusnak pedig társörökösei». (Róm. 8, t7.)

Ezért az Egyház úgy fejezi be az ünnep könyörgését,
hogy kéri: «Engedd kegyelmesen, hogy mi ennek a dicsőség

Királyának társörökösei és dicsőségének részesei lehessűnk»,

. Valóban, Krisztus színeváltozása eljövendő dicsőségünk

kinyilatkoztatása. Abban a dicsőségben, mely itt körülveszi
Jézust, nekünk is részünk lesz. Miért? Mert nekünk, mint
az ő tagjainak jogot ad, hogy részesüljünk abban az örökségben,
mely megilleti őt, rnint az Isten tulajdon Fiát.

Ez Szent Leó gondolata is. Ebben a misztériumban «nem
kevésbbé nagy gondviseléssel alapozta meg az Isten az Egyház
reményét: hogy Krisztus egész teste (vagyis az összes lelkek,
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akik misztikus testét alkotják) megismerhesse, milyen átala~

kulás lesz majd osztályrésze és a tagok meggyőződhessenek

arról, hogy ugyanabban a dicsőségben lesz majd részük. mint
amely fejükben előre ragyogotts.!

Itt a földön Isten gyermekei vagyunk a kegyelem által:
«Most Isten fiai vagyunk és még nem tűnt ki, hogy mik leszünk».
(I. Jn 3, 2.) Azon a napon, midőn Isten «villámai beragyogják
a Iöldkerekséget, reng a föld és megremege.f Jézus ígérete
szerint «az igazak fényleni fognak. mint a nap», Atyjuk orszá
gában. Testük megdicsőül,mint Krisztus teste a Tábor hegyén.
Ugyanaz a dicsőség, mely kiáradt a megtestesült Ige ernber
ségére. dicsőíti meg majd a mi testünket is. Szent Pál kifeje~

zetten tanítja: ((Ű újjáalakítja gyarló testünket és hasonlóvá
teszi az ő dicsőséges testéhez». (Fil. 3, 21.)

Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy Krisztus
ugyanazzal a fénnyel ragyogott, mint ahogyan most tündöklik
embersége az égben. Csak gyenge visszfénye volt ez égi ragyo
gásának, mégis annyira vakító, hogy tanítványai elragadtatásba
estek miatta.

Honnét ered e csodálatos ragyogása? - Istenségéből.

Az istenség kiáradása volt ez a szent ernberségre, az örök élet
tűzhelyének kisugárzása, rnely különben rejtve volt Krieztus
ban, de abban a pillanatban csodálatos fénnyel árasztotta el
szent testét. Nem kölcsönvett, kívülről származó világosság
volt ez, hanem tükrözése annak a mérhetetlen fölségnek, amit
Krisztus magában rejtett. Jézus irántunk való szeretetből

földi élete folyamán állandóan elrejtette isteni életét a halandó
test fátyola alá. Nem akarta, hogy állandó fény áradjon belőle,

mert megvakíthatta volna gyenge szemünket. De megdicsőülé

sekor az Ige szabadjára engedte ezt az örök dicsőséget. Ez
árasztotta ki fényét arra az emberségre, amit magára vett.

Ez is mutatja, hogya mi életszentségünk nem más, mint
Krisztushoz való hasonléságunk. Nem olyan szentség tehát

1 Sed non minore providentia spes sanctae Ecclesiae fundabatur• .ut
totum corpus Christi agnosceret, quali esset commutatione donandum, et ejus
sibi honoris consortium membra perrnitterent, qui in capite prllefulsisset. U. o.

I Zs. 76. 19. V. ö. az ünnep introitusáva!.
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ez, amelynek mi magunk vagyunk a forrásai, hanem amely
az isteni életből árad belénk.

Ez az életszentség akkor kezdődött, amikor Krisztus
kegyelmével legelőször «tűnt fel szívünkben a hajnali csillag»
(v.ö. II. Pél. 1,19.), amikor megkereszteltek bennünket. Ekkor
kezdődött a mi átalakulásunk Krisztus képmására. Mert az
életszentség itt a földön nem más, mint belső átalakulás Krisz
tus képmására: «Eleve arra rendelt minket az Isten, hogy
hasonlók legyünk Fia Iorrnájához», (Róm. 8, 29.) Ha híven
követjük a Lélek ihletését, akkor ez a hasonlóságunk egyre
jobban növekszik, fejlődik, tökéletesedik, míg el nem jutunk
az örök világosság fényességére. Akkor a mi megdicsőülésünk

is megnyilvánul majd az angyalok és választottak előtt. Ez lesz
a mi «tökéletes örökbefogadásunk» végső megerősítése és a
boldogság kimeríthetetlen forrása fakad belőle.

IV.

Ez a dicsőség vár majd reánk, mert ez a mi fejünknek,
Jézusnak a dicsősége is, hiszen az ő tagjai vagyunk. Ezt a cso
dálatos állapotot tárta fel előttünk a Tábor hegyén, midőn

átváltozott előttünk színében, ezt tárja hitünk elé, hogy remél
jünk benne.

De mit kell tennünk, hogy valóban el is nyerhessük ?
Milyen út vezet el ehhez a boldog dicsőséghez, melynek egy
sugarát csodáljuk isteni üdvözítőnk színeváltozásában?

Csak egy út van és az Atya megmutatta ezt nekünk.
Az Atya, aki fiaivá fogadott bennünket és meghívott az égi
örökségre, hogy osztozzunk boldogságában, és egykor majd
részesüljünk véget nem érő életének teljességében. Az Atya
mutatja meg nekünk ezt az utat, ugyanebben a misztérium
ban: «Ime az én igen kedves Fiam, kiben nekem kedvem telt»,

Igaz, hogy hallottuk már ezeket a szavakat Jézus meg
keresztelésekor. De most a Tábor hegyén az Atya még egy
mondatot fűz hozzá, amely egész életünk titkát magában
foglalja: «Űt hallgassátok l» Ugy hangzik ez, mintha Isten
hozzá igyekeztünkben Jézushoz utasítana minket. És valóban.
ez is az Isten örök terve.

Marmion: Krisztus misztériumai. 16
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Jézus, a megtestesült Ige, az Isten Fia, aki mindig az
Atya keblén él. Ű ismertette meg velünk az isteni titkokat:
«Ű jelenté ki». On l, 18.) Ű az a világosság, aki megvilágosít
minden világra jövő embert. Ahol ez ragyog, ott nincs sötétség.
Aki őt hallgatja, az valóban az Atyát hallgatja, aki hív minket.
Mert Jézus tanítása nem az övé, hanem azé, aki őt küldte
(v. ö. jn 7, 16.). Amire minket tanít, azt Atyja mondotta neki,
hogy nekünk kinyilatkoztassa: «Mindent, amit hallottam
Atyámtól, tudtul adtam nektek». (Jn 15, 15.) Egyedül ő az út,
amely az Atyához vezet: «Senki sem jut az Atyához máskép.
mint énáltalam». (Jn 14, 6.) «Sok rendben és sokféle módon
szélván hajdan Isten az Atyákhoz a próféták által, legutóbb
ezekben a napokban Fia által szélott hozzánk.» (Zsid. J. J-2.)

tos hogy mindezt még világosabban megértsük; midőn

az Atya hangja felszólít minket, hogy Fiát hallgassuk. Mózes
és Illés eltűnik: «tos mikor a szózat lőn, egyedül maradt jézus».
(Lk 9, 36.) Most már ő az egyetlen közbenjáró. aki beteljesíti
a jövendöléseket és a törvényt. Az Ószövetség törvényét. a
szolgaságét az Újszövetség törvényével helyettesíti. mely az
istenfiúság és a szeretet törvénye. Tehát hogy az örök Atya
gyermekei legyünk és elnyerjük ezt a «tökéletes» és dicsőséges

örökbelogadást. nem kell mást tennünk. csak jézust hallgat
nunk: «Az én juhaim szavamat hallgatják». (Jn 10, 27.)

tos mikor szól ő hozzánk? - Szól az evangéliumban.
szól az Egyház szavával és lelkipásztorai által. az események
és megpróbáltatások közepett, meg Lelke sugallataival.

De hogy jól megérthessük őt, csendre van szükségünk.
Nekünk is gyakran szükségünk van arra, hogy a magányba
vonuljunk, mint Jézus tette színeváltozásakor. Igaz ugyan.
hogy Jézust mindenütt megtaláljuk, még a nagyvárosok forga
tagában is, de sehol sem hallhatjuk őt jobban. mint a békés,
csendbe merült lélekben. Mint ahogyan ő is «felméne a hegyre
imádkozni», ugyanúgy mi is csak az imádságban és elmélkedés
ben értjük meg őt legjobban. Főként ilyenkor nyilatkoztatja
ki magát a léleknek, hogy magához vonzza és átalakítsa magá
ban. Az Atya az imádság órájában mutatja meg nekünk Fiát:
«Ez az én igen kedves Fiam ...» Imádjuk hát őt rnélységes
tisztelettel, élő hittel, lángoló szeretettel. Akkor majd mi is



halljuk az örök élet igéit: «Uram I kihez mennénk? Az örök
élet igéi nálad vannak». On 6, 69.)

Hallgassuk őt hittel és fogadjuk el mindazt, amit mond
nekünk:

- Igen, Uram, hiszek, mert te mondottad. Te mindig az
Atya keblén vagy: te az örök világosság ragyogásában látod az
isteni titkokat. Mi hisszük, amit kinyilatkoztatsz. Ez a hit a mi
világít6 fáklyánk, amelyről az apostol beszél, ki tam'; ja volt
megdicsőülésednek: ez a «homályos helyen világító szövétnek»,
(II. Pét. l, 16-18. Az ünnep szentleckéje.)

E világosság fényénél járunk a sötétségben és a sötétség
ellenére is bátran haladunk. jézust hallgatni nemcsak azt
jelenti, hogy a test füleivel hallgassuk őt, hanem hogy szívünk
kel is figyelnünk kell rá. Gyakorlati legyen a hitünk, és olyan
cselekedetekben nyilvánuljon meg, melyek mélt6k jézus igaz
tanítványához és megegyeznek az evangélium szellemével.
Szent Pál ezt úgy fejezi ki, hogy «Isten kedvében kell járnunk».
Ezt a kifejezést használja maga az Egyház is, midőn azt kéri
számunkra az Istentől, hogy mélt6 gyermekei lehessünk a
mennyei Atyának.l

Es tennünk kell ezt minden kísértés, minden megpróbál.
tatás és szenvedés ellenére is. Ne hallgassunk a sátán szavára:
a sötétség fejedelmének sugallata az. Ne engedjük vezettetni
magunkat a világ előítéleteitől : csalfa igazságok azok. Ne csá.
bítsanak el az érzéki ingerek: kielégítésük csak megzavarja
a lelket.

Egyedül jézust hallgassuk és kövessük. Adjuk át neki
magunkat hittel, bizalommal, szeretettel, alázattal, engedel
mesen, odaadén. Ha lelkünk bezárul a világ lármája meg a
szenvedélyek, érzékek viharai előtt, lassanként a megtestesült
Ige lesz benne az Úr. Akkor majd megérteti velünk, hogy az
igazi örömök, a legmélyebb örömök azok, amiket az ő szolgá
latában találunk. Az a lélek, aki abban a boldogságban
részesül, hegy a kiváltságos apostolokhoz hasonlóan benső.

séges viszonyba kerül az isteni Mesterrel, gyakran szükségét

1 Placere Deo. I. Tessz. 4, I. - Tibi etiam placitis moribus dignenter
deservire concedas: «Engedd, hogy neked tetsző életmódunkkal méltón szo]
gálhassunk.' (postcommunio nagyböjt I I. vasárnapjának szentmiséjében.)

16



érzi. hogy felkiáltson Szent Péterrel: «Uram. jó nekünk itt
Íennünk l»

Csakhogy Jézus nem mindig a Tábor hegyére vezet
bennünket. ahol «jó lennünk». Nem mindig ad érezhető vigasz.
talásokat. Ha ad. nem szabad kevésre becsülnünk őket. mert
tőle származnak. Fogadjuk el tehát alázatosan. a nélkül. hogy
keresnők ezeket és ragaszkodnánk hozzájuk. Szent Leó meg
jegyzi. hogy az üdvözítő semmit sem válaszolt Péternek.
midőn ez azt ajánlotta. hogy hajlékot építsenek ott a boldogság
hegyén. Nem mintha elítélte volna ezért. hanem mivel még
nem jött el annak az ideje. Míg ugyanis itt a földön élünk.
Krisztus gyakrabban vezet minket a Kálváriára. ellentmondá
sokon. megpróbáltatásokon. kísértéseken keresztül: «Mivel a
világ csak Krisztus halálával üdvözülhetett, az Úr példája
arra buzdítja a hívek hitét. hogy jóllehet nem szabad kétel
kedniök a boldogság ígéretében. mégis értsék meg. hogy ebben
az életben inkább kell kérniök a türelmet. mint a dicsőséget. Mert
a türelem idejét nem előzheti meg az uralkodás boldogságas.!

Vajjon miről beszélhetett Jézus a szent hegyen Mózessel
és Illéssel? Talán isteni előjogairól és dicsőségéről, mely el
ragadtatásba ejtette tanítványait? Nem. Bizonyára közelgő

szenvedéséről beszélgetett velük és határtalan kínjairól, melyek
Mózest és Illést éppúgy megrendítettek, mint amennyire
elcsodálkoztak túláradó szeretetén. Krisztus a kereszt útján
vezet bennünket az életre. És mivel nagyon jól tudja. hogy
gyengék vagyunk a megpróbáltatás idején. azért akarta meg
mutatni nekünk dicsőséges színeváltozásával, micsoda dicső

ségre vagyunk mi is hivatalosak. amit megosztunk vele. ha
hűségesek maradunk: «Krisztusnak társörökösei vagyunk.
ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőül

jünk». (Róm. 8. 17.) Ez a földi élet nem a pihenés ideje, hanem
a munkáé, az erőfeszítésé, a küzdelemé, a türelemé.

1 Huic suggestioni Dominus non respondit, signiiicans non quidem
improbum, sed inordinatum esse, quod cuperet; cum salvari mundus nisi
Christi morte non posset, et exemplo Domini in hoc vocaretur crederitium
fides, ut licet non oporteret de beatitudinis promissionibus dubitari, intel
ligeremus tamen inter tentantiones hujus vitae prius nobis tolerantiam postu
landam esse, quam gloriam; quia tempora patiendi non potest felicitas praeve
nire regnandi. U. o.
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Legyünk hát hűek Jézushoz, minden akadály ellenére.
Hallottuk, hogy ő az Isten Fia, Istennel egyenlő. Az ő szavai
el nem múlnak: ő az örök Ige. Ű maga állította: «Aki engem
követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága».
(Jn 8, 12.) Boldog az a lélek, aki hallgatja őt, aki csak őt hallgatja
és mindig hallgatja, a nélkül, hogy kételkednék szavában.
Az ilyen lélek nem rendül meg ellenségeinek káromlásai köze
pett, nem engedi, hogy legyőzzék a kísértések, nem sujtják le
őt a megpróbáltatások ! «Senki ne féljen tehát szenvedni az
igazságért és ne kételkedjék, hogy Krisztus teljesíti ígéreteit.
Mert a munka árán jutunk el a pihenésre és a halálon keresztül
az életre. Hiszen ő magára vállalta nyomorúságunk minden
gyengeséget. Ha kitartunk mellette a hitben és a szeretetben,
akkor rni is legyőzzük, amit ő legyőzött és elnyerjük, amit meg
ígért», - mondja Szent Leő.! «Ez a mi jelenlegi, pillanatnyi
és könnyű szenvedésünk a mennyei dicsőségnek fölötte nagy
örök mértékét szerzi meg nekünk», - rnondja Szent Pál is.
(II. Kor. 4, 17.) «Hűséges az Isten.» (I. Kor. 1, 9.; 10, 13.;
II. Tessz. 3, 3.) és ha mégoly sok viszontagságon megy is
keresztül a lélek, Isten biztosan elvezeti arra a benső átalakn
lásra, rnely hasonlóvá teszi Fiához.

Igy tehát lelkünk mélyén lassanként hasonlók leszünk
Jézushoz, míg el nem jön az a nap, amikor majd mi is fel~

ragyogunk a választottak társaságában, kik a Bárány jeiét viselik
és akiket a Bárány megdicsőít, mert őhozzá tartoznak.

Maga az Úr Jézus ígérte, mielőtt elhagyott volna bennün
ket: «Ti majd sírtok és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog».
(Jn 16, 20.) De «nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak
is, és úgy menni be az ő dicsőségébe P» (Lk 24, 26.) Ennek így
kell lennie, ez az ő gondviselésének útja. De biztat bennünket,
hogy tartsunk ki: «Bízzatok, én legyőztem a világot». (Jn 16,33.)
«Ime én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.' (Mt
28. 20.) Hitetek most megalázódásom misztériumában fogad

l Nec ideo quisquam aut pati pro justitia timeat, aut de promissorum
retributione diffidat. quia per laborem ad requiem. et per mortem transitur
ad vitam; cum omnem humilitatis nostrae infirmitatem ille susceperit, in QUO
si in confessione et in dilectione ipsius perrnaneamus, et quod vicit vincimus.
et Quod promisit accipirnus. U. o.
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be engem. De eljön majd az a nap, amikor egészen kinyilatkoz
tatom dicsőségemet.És ti, akik hűséges tanítványaim vagytok,
beléptek majd örömömbe. részesültök dicsőségemben. mert
egyek vagytok velem. Nem kértem-e Atyámat, midőn áldoza
tommal készültem lefizetni ennek az árát? «Atyám I akiket
nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, 8k is velem legyenek,
hogy lássák az én dicsőségemet, melyet nekem adtál,» (Jn
17, 24.) Akkor ti, akiket barátaimnak nevezék, akikkel Atyám
akarata szerint közöltem isteni életem titkait, ti, akik hittetek
bennem és nem hagytatok el engem, beléptek majd örömembe
és az én életemből éltek. Ez a teljes élet, ez a tökéletes boldog
ság! Mert saját életemet, személyes örömemet adom majd
nektek, az Isten Fiának életét és örömét: ll... Hogy az én
örömem bennetek legyen, és a ti örömetek teljes legyenYI. (Jn
15, 11.)



XUI. «Krisztus szerette az Egyházat és önmagát adta
érette, hogy megszentelje» (Ef. S, 25-27.).

(Feketevasárnap.)

Vázlat. - l. Krisztust szeretete hajtotta, hogy magára vállalja szenve
dése kínjait. - Il. Krisztus egészen alávetette magát a szenvedés
nek és a halálnak. - II I. Hogyan szentelte meg Krisztus önfel
áldozásával az Egyházat? - IV. Nekünk is egyesülnünk kell Jézus
szenvedéseivel. Ez különféle m6don lehetséges: hittel elmélked.
jünk a szenvedő Krisztusr61; gyakran vegyünk részt a szentmisén,
amely rnegújítja a Kálvária áldozatát; szenvedéseinket egyesitsük
az övéivel. Krisztus azt is kiérdemelte számunkra, hogy legyen
erőnk vele együtt hordozni keresztünket. - V. A szenvedés nem
zárja le Jézus misztériumainak sorozatát: Krisztus szenvedéseivel
érdemelte ki, hogy bemehessen az örök dicsőségbe. Ez a mi éle
tünk törvénye is: ha megosztjuk Jézus keresztjénak fájdalmait,
akkor részesülünk dicsőséges életében is. "Nektek hagyom or
szágomat ..."

Midőn Szent Lukács elbeszéli Jézus színeváltozását, azt
is említi, hogy «két férfiú beszélget vala ővele, tudniillik Mózes
és Illés, kik dicsőségben megjelenvén, szólának az ő haláláról,
melyet beteljesíteni készült Jeruzsálemben». (9, 30-31.)

Tehát Krisztus ugyanabban a pillanatban, midőn kivá
lasztott tanítványai előtt fellebbentette annak a fátyolnak a
szögletét, amely az avatatlanok szeme előtt elrejtette istensége
ragyogását, - szenvedéséről és haláláról beszél. Nem külö
nős-e ez? Krisztus részéről nagyon is érthető.

Művének, amit alkotni akart itt a földön, a szenvedés volt
betetőzése. Jézus ekkor tette teljessé áldozatát, mellyel végtelen
dicsőséget szerzett Atyjának, megváltotta vele az emberiséget,
és újra megnyitotta előttünk az örök élet forrásait. Az Úr Jézus,
aki oly készségesen teljesítette Atyja akaratát, ezért érzett min
dig oly lángoló vágyat megtestesülésének első pillanatától
kezdve, hogy elérkezzék az az idő, amit «azŐ órájának» nevezett.
«Keresztséggel leell megkereszteltetnem, - a vér keresztségé-
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vel - és mily nehezen várom, míg be nem teljesedik]» (Lk
12, 50.) jézus alig várja, hogy üssön az óra, amikor egészen
elmerülhet a szenvedésben és elszenvedheti a halált, hogy
nekünk adja az életet.

De nem akarja siettetni ezt az órát. Jézus egészen alá
vetette magát Atyja akaratának. Szent jános többször is fel
jegyzi, hogya zsidók szerették volna elfogni és megölni őt, de
Krisztus Urunk mindig kimenekül kezük kőzű], még csoda
árán is, «mert még nem jött el az ő órája». (Jn 7, 30.; 8,20.)

Mikor azonban ütött ez az óra, forró vággyal adja át
magát, bár előre tudta, mennyi testi-lelki szenvedés vár reá.
<Nágyva vágytam ezt a húsvéti vacsorát enni veletek, mielőtt

szenvedek.i (Lk 22, 15.) Végre elérkezett az oly régen várt óra!
Elmélkedjünk Jézusról «az ő órájában». Kimondhatatlanul

fenséges szenvedésének e misztériuma. Legkisebb részleteiben
is magasztos, mint általában minden az Istenember életében.
Szentély kapuja előtt állunk, és csak élő hittel, mélységes tisz
telettel léphetünk be.

E misztérium főbb vonásait, amelyeket az elmélkedés folya
mán szemünk előtt kell tartanunk, Szent Pál így foglalja össze
az efezusiakhoz Írt levelében: «Krisztus szerette az Egyházat 
és önmagát adta érette - a végett. hogy megazentelje és meg
tisztítsa a víz fürdőjében az élet igéjével, s dicsővé tegye magá
nak az Egyházat, hogy sem folt, sem ránc, sem más efféle ne
legyen rajta, hanem legyen szent és szeplőtelen», (Ef. 5, 25-27.)

E szavak a szenvedés misztériumára utalnak. «jézus
önmagát adta.» - És mi sürgette, hogy így önmagát adja?
E misztérium legmélyebb alapja a szeretet: «Szerette az Egy
házat». - És e szerető önfeláldozás gyümölcse az Egyház meg
szentelődése, «Hogy megszentelje, . .• hogy legyen szent és
szeplőtelen» .

Mindezek az Apostol kinyilatkoztatta igazságok a vilá
gosság kincseit árasztják a lelkünkre és az élet kincseit termik
számunkra. Továbbá látni fogjuk azt is. hogyan kell résztven
nünk jézus szenvedésében, hogy kincseiből meggazdagodjunk
és gyümölcseit élvezzük.
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«Krisztus szerette az Egyházat», - mondja Szent Pál.
Az Egyház itt azoknak az országát jelenti, akik - ugyan

csak az Apostol szavai szerint - jézus misztikus testét alkotják.
(I. Kor. 12, 27.; Ef. l, 23.; 4, 12.; 5, 23.) Krisztus szerette ezt
az Egyházat és mivel szerette, önmagát adta érte. Tehát szere
tete késztette a szenvedésre,

Kétségtelen, hogy jézus elsősorban Atyja iránti szerétet
ből akarta elszenvedni a kereszthalált. Ezt ő maga is kifejezetten
állította: eeHogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és
amint meghagyta nekem az Atya, úgy cselekszem». (Jn 14, 3\.)

Nézzük Krisztust haláltusájában l Három óra hosszat
zuhogott lelkére a bánat, szomorúság és a halálfélelem, mint
a zápor és annyira elárasztotta, hogy vére is kiütközött szent
pórusain. A fájdalomnak micsoda mélységei ny.Ítak fel a halál
tusában l És mit mond jézus Atyjának? «Atyám! ha lehetséges,
múljék el tőlem e pohár ...» Talán visszautasítja Atyja akara
tát? á, legkevésbbé seml Ez a könyörgés csak a szegény emberi
természet érzékenységének a kiáltása, melyet összezúzott az
undor és a szenvedés. Ebben a pillanatban valóban (Ca fájdalmak
Embere» volt. (1z. 53, 3.) Krisztus Urunk érezte, milyen rette
netes súllyal nehezedik vállára a haláltusa. Azt akarta, hogy mi
is megtudjuk. ezért könyörgött így Atyjához.

De halljuk csak, hogyan folytatja azonnal: (cMindazonáltal
ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd». Ez a szeretet diadala.
Mivel szereti Atyját, Atyja akaratát mindenek fölé helyezi és
minden szenvedésnek aláveti magát. Ha az Atya örök szándékai
úgy tervezték volna, enyhíthette volna az Úr Jézus szenvedéseit,
megváltoztathatta volna halálának körülményeit, de nem
akarta. Igazságossága azt kívánta, hogy Krisztus a világ üdvös
ségéért minden szenvedésnek vesse alá magát. Talán ez az
akarata csökkentette jézus szeretetét P Egyáltalában nem l
Krisztus nem azt mondotta: «Atyám másként is rendezhette
volna a dolgokat». Nem, hanem teljesen beleegyezik mind
abba, amit Atyja akar: (cNe az én akaratom legyen, hanem a
tiéd». (Lk 22, 42.)

Most már végigjárja a megkezdett utat, míg véghez nem
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viszi áldozatát. Néhány perccel haláltusája után, midőn elfogják
őt, Szent Péter meg akarja őt védelmezni és kardjával megsebzi
azok egyikét, akik elfogni jöttek Mesterét. Mit mondott akkor
is az Odvözítő ? «Tedd hüvelyébe kardodat. A poharat, melyet
nekem Atyám adott, ne igyam-e meg?» (Jn 18, 11.)

Tehát Krisztust elsősorban Atyja iránti szeretete sürgette,
hogy vállalja a szenvedés kínjait. De ezt kívánta irántunk érzett
szeretete is.

Az utolsó vacsorán, midőn ütött az óra, hogy véghezvigye
áldozatát, mit mondott a körülötte egybegyűlt apostoloknak?
«Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét
adja barátaiért,» (Jn 15, 13.) És jézus ezt a szeretetet akarja
kimutatni irántunk, rnely meghalad minden szeretetet. Mert,
mint Szent Pál mondja, «valamennyiünkért meghalt Krisztus»,
(II. Kor. 5, 15.) Értünk halt meg, kik «ellenségei voltunk».
(Róm. 5, 10.) Adhatta-e ennél nagyobb tanújelét szeretetének?
Lehetetlenség!

Ezért az Apostol nem szűnik meg hangoztatni, hogy mivel
Krisztus «szeretett minket, odaadta magát értünk áldozatuk
(Ef. 5, 2.) «Szeretett engem és önmagát adta értem,» (Gal.
2, 20.) És mire «adta oda önrnagát?» A halálra.

Végtelenül magasztos ez a szeretet, mert Krisztus feltétlen
szabad elhatározásával áldozta fel magát: «Feláldoztatott, mert
ő maga akarta». (Iz. 53, 7.) Ezek a szavak mutatják, mennyire
önként vállalta jézus a szenvedést. Maga mondotta egy alka
lommal, midőn a jó pásztorról beszélt, aki életét adja juhaiért:
«Azért szeret engem az Atya, mert én életemet adom, hogy
ismét fölvegyem azt. Senki sem veszi el azt tőlem, hanem én
adom oda magamtól; hatalmam vagyon odaadni azt, és hatal
mam vagyon újra fölvenni azt». (Jn 10, 17-18.)

És mennyire teljesedtek szavai! Elfogatásakor megkérdezi
azoktól, akik kezet akartak vetni rá: «Kit kerestek?» - «Anázá
reti jézust». - ((Én vagyok». Ez a szó a földre sujtotta őket.

Kérhetné Atyját és «rőgtön adna neki többet tizenkét ezred
angyalnál» (Mt 26, 53.), hogy megszabadítsa őt. «Naponkint
nálatok ültem, - teszi hozzá -, tanítván a templomban, és
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nem fogtatok el engern,» (Mt 26, 55.) Most is kimenekülhetne
ellenségei kezéből, de ő nem akarja, mert ez «az ő őrája.» Pilátus
előtt is kijelenti, hogy a római helytartó Atyjától kapta a hatal
mat, hogy halálra ítélhesse őt: «Semmi hatalmad sem volna
felettem, ha onnan felülről nem adatott volna neked». (Jn
19, 11.) Ha akarná, kiszabadíthatná magát kezéből, de
mivel Atyja így akarta, alávetette magát az igazságtalan
ítéletnek: «Átadta magát az őt igazságtalanul elítélőnek», (I.
Pét. 2, 23.)

Krisztus tehát teljesen szabadon adja oda életét. Áldozata
ezért oly csodálatosan tökéletes, ezért hatja meg oly mélységesen
az emberi szívet. «Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egy
szülött Fiát adta». (Jn 3, 16.) Krisztus meg annyira szerette
testvéreit, hogy önként halálra adta magát üdvösségükért.

II.

Jézus áldozata egészen tökéletes. Tökéletes az a szeretet,
amely ihleti, tökéletes az a szabadság, mellyel véghezviszi. De
tökéletes maga az áldozati ajándék is: Krisztus önmagát adja
áldozatul.

Krisztus egészen feláldozza önmagát. Teste-lelke meg
roppan, összetörik a fájdalom súlya alatt. Nincs az a kín, amit
ne érzett volna. Ha figyelmesen olvassuk az evangéliumot, lát
hatjuk, hogy Jézus szenvedései testének egyetlenegy tagját sem
kímélték. Szíve minden rostját megroncsoita a nép hálátlan
sága, övéinek elmenekülése és édesanyja fájdalma. Szent lelké
nek el kellett viselnie minden gyalázatot és megaláztatást, amivel
csak elhalmozhatnak egy embert. Az utolsó betüig valóra vál
totta lzaiás jövendölését: «Amint sokan álmélkodtak felette, oly
dicstelen volt az emberek közt tekintete, s az emberek fiai közt
alakja. . . Nem volt sem szépsége, sem ékessége, hogy meg
nézzük rajta .•• És mi ót szinte bélpoklosnak tekintettük, az
IstentóI megvertnek és megalázottnak ..•ll (Iz. 52, 14.; 53,
2-4.)

Az imént beszéltünk haláltusájáról az Olajfák hegyén.
Krisztus, akitől távol áll minden túlzás, felfedi apostolai előtt,

hogy lelkét oly kínzó és keserű fájdalom hasogatja. hogy az
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maga is meg tudná ölni: «Szomorú az én lelkem mindhalálig»,
(Mr26,38.; Mk 14,34.)Micsoda rnélység l Az Isten, a végtelen
Hatalom és Boldogság, «kezde remegni és gyötrődni» és szornor
kodni. (Mk 14, 33.; Mt 26, 37.) A megtestesült Ige előre látta
már mindazt a kínt, ami reá zúdul szenvedése óráiban. Érzéki
természete elutasította magától ezt a látomást, mint ahogyan
minden teremtmény tette volna hasonló helyzetben. Istenségé
ben, mellyel szent lelke egyesült, világosan látta az emberek
összes bűneit és mindazt a sértést, amivel elhalmozzák az Isten
szentségét és végtelen szeretetét.

Ő mégis magára vette mindezt a gonoszságot, mint a
ruhát. Érezte, hogyan nehezedik reá egész súlyával az isteni
igazságosság haragja: ({Én féreg vagyok, nem ember, embereknek
csúfja, népnek útálata». (Zs. 21, 7.) Előre látta, hogy annyi
emberért hiába öntötte a vérét és ez kimondhatatlan keserűséget

okozott szent lelkének. De mint láttuk, Krisztus mégis mindent
elfogadott. Most felemelkedik, elhagyja a kertet és előre megy
ellenségei elé.

Ekkor kezdődik az Út Jézus leírhatatlan megaláztatásainak
és szenvedéseinek sorozata.

Miután egyik apostola csókkal árulta el és egy durva
katona megkötözte, mint egy gonosztevőt, a főpap elé vezetik.
Ott azonban egy szava sincs azokra a hamis vádakra, amiket
felhoztak ellene: (lŰ pedig hallgat vala». (Mk 14, 61.; v. ö.
Mt 26, 63.)

Csak akkor beszél, amikor kijelenti, hogy ő az Isten Fia:
«Te mondád, én vagyok». (Mt 26, 64.; Mk 14, 62.) Ez a leg
ünnepiesebb tanúvallomás, amit valaha tettek Krisztus isten
ségéről. Jézus. a vértan. k királya, meghal, mert megvallotta
istenségét, Az összes vértan k mind ezért adják majd életüket.

Péter, az apostolok feje távolról követte isteni Mesterét.
Ű, aki megígérte neki, hogy nem hagyja el őt! Szegény Péter!
Tudjuk, hogyan tagadta meg háromszor is Jézust. Kétségtele
nül ez volt egyik legmélyebb fájdalom. amit az isteni üdvözítő
szenvedett e rémes éjtszakán.

Jézust katonák őrzik és elhalmozzák őt gyalázattal, durva
sággal. Mivel szelíd tekintetét elviselni nem tudják, bekötik
szemét és úgy gúnyolják. Szemtelenül arculütik és hitvány



253

módon piszkos köpésükkel merészelik beszennyez ni azt az
imádandó arcot, melyet elragadtatással néznek az angyalok.

Az evangélium azután elbeszéli, hogyan vezették Jézust
kora reggel a főpap elé, majd egyik törvényszéktől a másikhoz.
Heródes bolondnak tartotta, őt, az örök Bölcseséget. Pilátus
parancsára megostorozzák. A hóhérok irgalmatlanul ütik ártat
lan áldozatukat. Teste csakhamar egy seb. Sőt e kegyetlen
ostorozás nem elég ezeknek az embereknek, kik már nem is
emberek: tövisekből koszorút fonnak Jézus fejére és gúnyt
űznek belőle.

A gyáva római helytartó azt képzeli, hogy a zsidók gyűlö~

lete kielégül, ha ilyen nyomorúságos állapotban látják Krisz
tust. Bemutatja tehát a csőcseléknek: «Ime az emberi» (Jn
19, 5.) Nézzünk ebben a pillanatban isteni Mesterünkre, aki
szinte elmerül a szenvedés és gyalázat tengerében és ugyan
akkor gondoljunk arra, hogy az Atya is elénk állítja őt: «Ez az
én Fiam, dicsőségem fénye, - akit azonban összezúztam népem
bűneiért l» «Népem bűnei miatt vertem meg őt». (Iz. 53, 8.)

Jézus hallja a csőcselék dühkitöréseit, amint többre becsü
lik nála az útonállót és viszonzásul jótéteményeiért halálát
követe ik: «Feszítsd meg, feszítsd meg őt!» (Jn 19, 6. és 15.)

Kimondották a halálos ítéletet. Krisztus összezúzott vállára
veszi a durva kereszet és elindul a Kálvária felé. Mennyi szen
vedés várja még! Megpillantja édesanyját, akit oly gyengéden
szeret. Nála jobban senki sem érezte át az anyai szív mérhetet
len bánatát. Aztán megfosztják ruháitól, átfúrják kezét-lábát.
Égő szornjúság gyötri. Halálos ellenségei maró gúnnyal illetik:
«Há! T e, ki lerontod az Isten templomát, és harmadnapra föl
építed azt: szabadítsd meg magadat!... Másokat megmen
tett, magát nem tudja megmenteni; ha Izrael királya, szálljon
le most a keresztről és hiszünk neki». (Mt 27, 40-42.; Mk 15,
29-32.; Lk 23, 35.) Végül Atyja is elhagyja, akinek szent
akaratát pedig mindig teljesítette: «Én Istenem, én Istenem,
rnért hagytál el engem?» (Mt 27, 46.; Mk 15, 34.)

Valóban fenékig kiürítette a poharat, az utolsó i betűig.

legkisebb részletéig teljesített minden jövendölést, mely róla
szólt. Azért, amikor már mindent véghezvitt, amikor már
végigszenvedett minden kínt és minden megaláztatást, méltán
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mondhatta: «Beteljesedett l» Nem volt más hátra, mint hogy
visszaadja lelkét Atyjának: «tos lehajtván fejét, kiadá lelkét».
On 19, 30.)

Midőn az Egyház a nagyhét folyamán felolvassa Krisztus
szenvedéstörténetét, ezen a helyen megszakítja az elbeszélést
és csendes imádásba merül.

Boruljunk le mi is vele együtt. Imádjuk ezt a Keresztre
feszítettet, aki utolsó lehelletéig szeretett minket, Ű az Isten
valóságos Fia: «Igaz Isten az igaz Istentől», - rnint a Credóban
valljuk. - Különösen pedig nagypénteken vegyünk részt a
kereszt előtti ünnepies hódolatban és az Egyház szándékai
szerint így iparkodjunk jóvátenni azt a számtalan sértést, amivel
ellenségei elhalmozták ezt az isteni áldozatot a Golgotán. Az
Egyház e megható szertartás alatt megrendítő panaszokat ad az
isteni üdvözítő ajkaira. Berűszerinti értelmükben ugyan csak
az istengyilkos népre állnak, de mi is hasznosíthatjuk őket

átvitt értelemben, mert a bűnbánat élénk érzelmeit keltik fel
lelkünkben.

«ton nemzetem, te ellened mit vétettem? vagy miben szo
morítottalak meg? felelj nekem ... Mit kellett v: Ina még
veled cselekednem, amit meg nem cselekedtem? ton ugyan
igen díszes szőlőmnek ültettelek: de te nekem igen keserűvé

lettél, mert ecettel itattad szornjamat, lándzsával döfted át
üdvözítőd oldalát ... Én teéretted megvesszőztemEgyiptomot
elsőszülötteivel; és te engem vesszőztél meg ... ton kivezettelek
Egyiptomból, a Fáraót alámerítvén a Vörös-tengerbe; és te
átadtál engem a főpapoknak... ton megnyitottam előtted a
tengert; és te lándzsával nyitottad meg oldalamat ... ton előt
ted jártam a felhőoszlopban; és te engem Pilátus tanácsházába
vezettél ... ton mannával tápláltalak a pusztában; és te engem
arculvertél és megvesszőztél ... t.n neked királyi pálcát adtam;
és te fejemre töviskoronát adtál ... Én téged felmagasztaltalak
nagy erővel: és te a kereszt bit6fáján magasztaltál fel engem ...»

Hadd járja át szívünket az Isten panasza, aki az embe
rekért szenvedett I Egyesüljünk azzal a szerető engedelmesség
gel, mely őt a keresztáldozatig veze 'e: «Engedelmes lett a halá
Iig, éspedig a halálig a keresztfán». (Fil. 2, 8.) Mondjuk neki:
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- Ú isteni Megváltónk, aki annyit szenvedtél irántunk
való szeretetből, megígérjük neked, hogy mindent elkövetünk.
hogy többé ne vétkezzünk. Add kegyelmeddel, ó imádandó
Mester, hogy egészen meghaljunk mindannak, ami bűn, vagy
ragaszkodás a bűnhöz, a teremtményhez és ezentúl csak neked
éljünk I

Mert, mint Szent Pál mondja: Krisztus irántunk érzett
szeretete, aki meghalt értünk, arra sarkall bennünket, hogy
«akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, ki
értük meghalt». (II. Kor. 5, 15.)

III.

Krisztus áldozata, mely a megtestesüléskor vette kezdetét,
véget ért. Jézus átdöfött oldalából élő vizek forrásai fakadnak,
melyek megtisztítják és «megszentelik az Egyházat»: « •••Hogy
megezentelje az Egyházat,... hogy legyen szent és szeplő

telen». (Ef. 5, 26-27.) Ez ennek a tökéletes önfeláldozásnak
tökéletes gyümölcse. «Egy áldozattal mindörökre tökéletesekké
tette azokat, kik meg akarnak szentelődni,» (Zsid. 10, 14.)

Hogyan szentelte meg Krisztus az Egyházat áldozatával f

Mint tudjuk, megszentelődésünk lényege abban áll, hogy
a megszentelő kegyelem által részesülünk az isteni természet
ben. Ez a kegyelem tesz bennünket Isten gyermekeivé. bará
taivá, igazakká, dicsősége örököseivé.

A bűn megfosztott minket a kegyelemtől, Isten ellensé
geivé tett és kizárt minket a mennyei boldogságból.

Krisztus áldozatával eltörölte a bűnt és visszaadta nekünk
a kegyelmet. Szent Pál kifejezése szerint Krisztus azáltal, hogy
keresztrefeszíttette magát, «a minket vádoló okmányt, mely
ellenünk szólt, megszüntette, eltette az útból és feltűzte a
keresztre». (Kol. 2, 14.) Az ő halála által «kiengeszteltettünk az
Istennel». (Róm. 5, 10.)

Ne felejtsük el, hogy Krisztus az egész emberiséget kép
viselte. A bűnös emberi nemmel egyesült, bár a bűn nem érin
tette az ő személyét: «Mindenben hasonlóképpen kísértést szen
vedett, a bűnt kivéve). (Zsid. 4, 15.) De «az Úr őreá helyezte
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mindnyájunk gonoszságát». (Iz. 53, 6.) Mindannyiunkat kép
viselt, tehát mindannyiunkért elégtételt adott. Krisztus irán
tunk való szeretetből közösséget vállalt a mi bűneinkkel, mi
pedig a kegyelem által részesültünk elégtételében.

Krisztus azonban még ennél is többet tett: Egyháza szá
mára kiérdemelt minden szűkséges kegyelmet, hogy célja felé
irányíthassa ezt a társaságot, melyről azt akarta, hogy «sem folt,
sem ránc, sem más efféle ne legyen rajta, hanem legyen szent
és szeplőtelen»,

tordemeinek értéke végtelen. Miért? Nem értek-e véget
szenvedései, ha mégoly hosszúak és mélységesek voltak is?
Kétségtelenül. De az, aki ezekkel a szenvedésekkel érdemeket
szerzett számunkra, - Isten. tos bár csak emberi természetével
szenvedett, kínjai és a velük szerzett érdemei Isten kínjai és
érdemei. Ezért végtelen értékűek.

Tehát Krisztus Jézus minden kegyelmet és minden vilá
gosságot kiérdemelt számunkra. Halála újra megnyitotta előt

tünk az élet kapuit. «Kiragadott minket a sötétség hatalmából»,
hogy részünk legyen a világosságban. (Kol. l, 12-13.) Ű a mi
üdvösségünk és életszentségünk szerzője : «tos a befejezéshez
jutván, örök üdvösség oka lett mindazoknak, kik neki engedel
meskednek». (Zsid. 5, 9.)

A szentségek, melyek által lelkünkbe árad a kegyelem és
az isteni élet, Jézus áldozatából nyerik értéküket. Hogy most a
kegyelem állapotában vagyunk, minek köszönhetjük? A ke
resztség szentségének. tos a keresztség honnét merítette e hatá
sát? Krisztus Jézus halálából. Ugyanígy a bűnbánat szentségé
ben is a Megváltó vére mos tisztára bennünket. A szentségek
ereje a keresztből fakad. Hatásukat onnét nyerik, hogy szoros
kapcsolatban vannak Krisztus legszentebb szenvedésével.

Krisztus, mint az Egyház feje, bőséges kegyelmeket érde
melt ki Jegyese számára. Ezek teszik «dicsővé», Az apostolok
buzgósága, a vértanúk ereje, a hitvallók állhatatossága, a szűzek

tisztasága mind Jézus véréből forrásozik. A lelkek minden
kegyelme, minden ajándéka, még azok a páratlanul álló kivált
ságok is, amelyekkel a Szent Szűzet halmozta el az Isten, e
drága vér érdeme. Mivel pedig ez az érdem végtelen értékű,
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nincs az a kegyelem, amit ne remélhetnénk. ha Főpapunkra és
Közbenjárónkra hivatkozunk.

Jézusban tehát mindenünk megvan : semmiben sem szen
vedünk hiányt, amire szükségünk van megszentelődésünkhöz.

«Bőséges nála a szabadítás.» (Zs. 129,7.) Mindnyájunkért bernu
tatott áldozata feljogosítja őt arra, hogy mindannyiunkkal
közölje. amit kiérdemelt.

Ó, bárcsak megértenők. hogy benne mindenünk megvan!
Hogy az ő végtelen érdemei a mieink 1Bárcsak bíznánk ezekben
az érdemekben 1 Jézus földi életében mondotta a zsidóknak és
most nekünk is mondja: «Én ha felemeltetem a földről, minde
neket magamhoz vonzok». (Jn 12,32.) Vagyis: ha majd a ke
reszten függök, hatalmammal mindenkit magamhoz emelek,
aki hisz énbennem. Mint ahogy egykor a pusztában a zsid6k
rátekintettek M6zes rézkígyójára és begy6gyultak sebeik, me
lyekkel bűneik miatt verte meg őket az Isten (Num. 21, 8-9.),
ugyanúgy azok is, akik hittel és szeretettel tekintenek rám,
kiérdemlik, hogy magamhoz vonjam őket és az égbe emeljem.
Én, aki Isten vagyok, irántatok va16 szeretetből szegeztettem
magam a keresztre, mint «Isten átkozottja». (Deut. 21, 23.;
Gal. 3, 13.) Ezért cserében hatalmam van titeket magamhoz
vonzani, hogy megtisztítsalak benneteket, felékesítselek ke
gyelmemmel és az égbe emeljelek. ahol most én is vagyok. Az
égből szállottam alá, majd újra felmentem oda, miután bemu
tattam áldozatomat. Hatalmam van, hogy ti is beléphessetek
oda velem együtt, mert én mint elöljárótok már előbb

bementem. Hatalmam van, hogyegyesítselek benneteket
magammal, oly bensőségesen, hogy senki sem veheti el
tőlem azokat, akiket Atyám nekem adott és akiket én drága
véremmel megváltottam : «Én örök életet adok nekik, és nem
vesznek el mindörökké, és senki sem ragadja el őket kezem
ből». (Jn 10, 28.)

«Ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz von
zok I» Gondoljunk isteni Főpapunk e biztató ígéretére, vala
hányszor a keresztre nézünk. Ez a mi rendíthetetlen bizalmunk
forrása. Mert ha meghalt értünk, mikor «ellenségei voltunk»
(Róm. 5, 10.), meg tudná-e tagadni tőlünk a bűnbánat vagy
megszentelődés kegyelmeit rnost, mikor fájlaljuk bűneinket és

Marmion: Krisztus mlsztérlumat. 17



iparkodunk megszabadulni a teremtménytől és őnmagunktól,

hogy egyedül neki tessünk?
Ú Atyám, vonzz engem Fiadhoz ! ... Ú Krisztus Jézus,

lsten Fia, vonzz engem egészen magadhoz! ...

IV.

Jézus halála a mi bizalmunk forrása. Krisztus áldozata
azonban csak akkor éri el bennünk teljes hatását, ha mi magunk
is résztveszünk szenvedésében. Krisztus a kereszten valamennyi
ünket képviselt. Áldozatának gyümölcseit azonban csak akkor
alkalmazza mindannyiunkra, ha mi is egyesülünk áldozatával.

De hogyan vegyünk mi részt Jézus szenvedésében? - Ez
többféle módon lehetséges.

Először is elmélkedjünk hittel és szeretette] Krisztus
keresztútjának egyes állomásairól.

Az Egyház a nagyhét folyamán minden esztendőben újra
átéli Jézussal együtt, napról-napra, szinte óráról-órára, isteni
Vőlegénye véres misztériumának minden egyes mozzanatát,
Gyermekei elé tárja azoknak a szenvedéseknek szörnyű szín
játékát, melyek megváltották az emberiséget. Valamikor tilos
volt minden szolgai munka ezeken a szent napokon. A törvény
széki tárgyalásokat el kellett napolni, szünetelt a kereskedelem,
sőt az ügyvédek sem folytathatták mesterségüket. Ilyenkor
minden szív megrendült, minden lelket az a gondolat foglalkoz
tatott, hogy az Istenember szenvedéseivel megváltotta a világot.
Most milyen közömbösen töltik el ezeket a napokat azok a lel
kek, akiket Krisztus vére mentett meg! Mi az Egyházzal együtt
annál nagyobb buzg' sággal elmélkedjünk e szent misztérium
különböző eseményeiről. Megbecsülhetetlen kegyelmek for
rásai nyílnak bennük számunkra.

Jézus életében a szenvedés foglalja el a legfőbb helyet.
Ez «az Ő rnűve». Oly nagyra értékeli ő maga is, hogy nem elég
szik meg azzal, ha egyszer egy évben, a nagyhét ünnepei alkal
mával gondolunk rá, hanem naponként emlékezetünkbe akarja
idézni. Ezért olyan áldozatot rendelt, amely a századokon át
folyton megujítja a Kálvária áldozatának emlékét és hatását.
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Ez a szentmiseéldozat : «Ezt cselekedjétek az én emlékeze~

temre». (Lk 22, 19 ; I. Kor. n, 24.)
Bensőségesen és a leghatásosabban akkor vehetünk részt

jézus szenvedéseiben, ha résztveszünk e szent áldozaton vagy
Krisztussal együtt bemutatjuk.

Az oltáron ugyanaz az áldozat újul meg, mint amely a
Kálvárián végbement. Ugyanaz a főpap, jézus Krisztus ajánlja
fel Atyjának a pap kezével. Ugyanaz az áldozat is, csak az áldo
zat bemutatásának módja különböző. Gyakran felsóhajtunk :
«Bárcsak ott Iehettem volna a Golgotán a Szűzanyával, Szent
jánossal vagy Magdolnával l» Pedig a hit szemével ugyanazt a
jézust látjuk ott, aki feláldozza magát az oltáron. Misztikus
módon megujítja áldozatát, hogy részesítsen bennünket érde
meiben és elégtételében. Nem látjuk ugyan a test szernéve], de
hitünk tanúskodik róla, hogy ott van, ugyanabból az okból,
amiért a kereszten áldozta fel magát. Ha élő hittel veszünk részt
a szentmisén, akkor leborulunk Jézus lába előtt, aki feláldozza
magát. Akkor egyesülünk vele, egyesülünk szeretetével, melyet
Atyja és az emberek iránt érez, egyesülünk gyűlöletével a bűn

iránt. Akkor vele együtt mondjuk: «Ime, eljövök, ... hogy meg
cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat». (Zsid. 10, 7.; Zs. 39,
8-9.)

Különösen akkor hatolhatunk be érzelmeibe, ha felajánl
juk magunkat jézussal együtt és egyesülünk vele a szeritáldo
zásban. Krisztus akkor önmagát adja nekünk. Kiengeszteli és
megsemmisíti bennünk a bűnt. A kereszten vele együtt mi is
meghaltunk a bűnnek: «Krisztussal együtt keresztre szegez
tettem», - mondja Szent Pál is. (Gal. 2, 19.) Krisztus élete
ezen utolsó pillanataiban sem választott el minket magától:
megadta nekünk a kegyelmet, hogy rombadöntsük magunk
ban a gonoszság országát - hála az ő halálának -, hogy mi is
résztvehessünk a választottak szent és szeplőtelen társaságában:
«Sem folt, sem ránc ne legyen rajta ...»

Végül azáltal is egyesülhetünk ezzel a misztériummal,
hogy Krisztus iránti szeretetből szívesen tűrjük azokat a szenve
déseket és kellemetlenségeket, melyeket a gondviselés szándé
kai szerint el kell viselnünk.

17*



260

Midőn Jézus, gőrnyedezve II durva kereszt alatt. a Kálvária
felé tartott. elesett a teher súlya alatt. Űt, akit a Szentírás «az
Isten erejének» nevez (I. Kor. I, 24.), őt látjuk megalázva,
erőtlenül a földre borulva. Nem tudja tovább hurcolni kereszt
jét. Embersége ezzel is csak hódolni akart az Isten hatalma
előtt. Ha Jézus akarta volna, e gyengesége ellenére is el tudta
volna vinni keresztjét egészen a Kálváriáig. De ebben a pilla
natban istensége úgy akarja, hogya mi üdvösségünkért ernber
sége érezze a gyengeséget és így kiérdemelje számunkra az erőt,

hogy mi is el tudjuk viselni szenvedéseinket,
Isten nekünk is kiosztja a mi keresztünket. amit hordoz

nunk kell és mindegyikünk azt gondolja, hogy az övé a leg
súlyosabb. Nem szabad sokat okoskodnunk, nem szabad így
gondolkodnunk: «Isten megváltoztathatta volna életem ilyen
vagy olyan körülményeit l» EI kell fogadnunk a keresztet, úgy,
amint van. Krisztus Urunk mondotta: «Ha valaki utánam
akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen
engem». (Mt 16. 24.; Mk 8, 34.; Lk 9. 23.)

Ha ily nagylelkűen viseljük a mi keresztünket, akkor
egyesülünk Krisztussal. Mert jól jegyezzük meg, hogy csak
akkor veszünk igazán részt az ő keresztjének hordozásában.
ha mi magunk is hordjuk a magunkét. Az evangélium elbeszé
lése szerint, midőn a zsidók látták, hogy áldozatuk teljesen
elgyengült és attól féltek, hogy nem jut el a Kálváriáig, megállí~

tották az arra haladó Cirenei Simont és kényszerítették, hogy
segítsen az Odvözítőnek. (Mt 27.32.; Mk 15,21.) Mint emlí
tettük. Krisztus meríthetett volna elég erőt istenségéből. ha
akarta volna. De ő elfogadta a segítséget. Arra akart ezzel
figyelmeztetni bennünket. hogy mindannyiunknak kell segíte
nünk hordozni az ő keresztjét. Mintha azt mondaná nekünk:
«Fogadjátok el azt a részt, amit kínszenvedésem napján félre~

tettem számotokra az én fájdalmaimból». Nem kell-e elfogad
nunk Kriszus kezéből ezt a fájdalmat, megpróbáltatást, azt az
ellentmondást, nehézséget ? Szabad-e visszautasítanunk azt a
néhány cseppet abból a kehelyből, melyet maga kínál nekünk
és melyből ő ivott először? Mondjuk tehát neki: «Igen, isteni
Mesterem, elfogadom a magam részét, teljes szívemből, mert
te adod nekem IH Vegyük hát mi is magunkra a keresztet,
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mint ahogy Krisztus is magára vette, iránta való ezeretetből.

vele egyesülve. Néha ugyan érezzük majd. hogy a teher feltöri
vállunkat. Szent Pál is bevallja, hogy voltak életében olyan
órák, amikor a sok szomorúság és üldöztetés miatt «még életét
is megúnta», (II. Kor. 1, 8.) De a nagy Apostolhoz hasonlóan
nézzünk mi is Arra, aki szeretett minket és önmagát adta
értünk. Azokban az órákban, midőn a testünk gyötrődik,

lelkünk megtörik, szellemünk sötétségben botorkál és
érezzük, hogyan égeti lelkünk mélyét a Szentlélek tisztító
tüze, egyesüljünk Krisztussal még nagyobb szeretettel. Akkor
keresztjének ereje és kenete átárad reánk is és nemcsak
erőt merítünk belőle, hanem békét is és belső örömet, rnely
még a szenvedés közepetr is tud mcsolyogni : «Felette
bőséges az én örömem minden szorongatásunk mellett», (II.
Kor. 7, 4.) --

Az Úr Jézus ezeket a kegyelmeket érdemelte ki számunkra.
Midőn Krisztus, az Istenember, Cirenei Simon segítségével
fölért a Kálváriára, rágondolt mindazokra, akik a századok
folyamán segítenek majd neki vinni a keresztet, midőn szívesen
fogadják a magukét. Ekkor érdemelte ki számukra az erő, a
lemondás és odaadás kimeríthetetlen kegyelmeit, hogy ők is
mondhassák hozzá hasonlóan: «Atyám, ne az én akaratom
legyen, hanem a tiédl» - Miért?

Fontos igazság ez, melyről most elmélkedünk.
A megtestesült Ige, az Egyház feje a legnagyobb reszt

vállalta a szenvedésből, de az Egyházra, az ő misztikus testére
is akart hagyni egy részt belőle. Szent Pál ezt ezekkel a különö
sen hangzó, -.' de mélyértelmű szavakkal magyarázza meg:
«Örömest szenvedek értetek és kiegészítem testemben azt,
ami híja van Krisztus szenvedéseinek, az ő teste, az Egyház
javára». (Kol. 1, 24.) Tehát hiányzik valami Krisztus szenve
déseiből ? Egyáltalában nem. Az ő szenvedése túléradé. rnér
hetetlen"volt és végtelen érdemet szerzett vele: «Bőséges nála
a szabadítás ...»Semmi sem hiányzik Krisztus szenvedéseiből,

melyekkel megváltott minket. Miért beszél akkor Szent Pál
«kiegészítésről» ? Szerit Ágoston adja meg rá a választ: «Azegész
Krisztus: az Egyház. mely egyesül fejével, aki Krisztus. A fej
betöltötte minden szenvedését: hátra volt meg, hogy a test is
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elszenvedje Krisztus szenvedéseit, Már pedig Krisztus teste
és tagjai ti vagytok»,"

Mi is egyesüljünk hát Krisztus szenvedéseivel, mint az ó
tagjai. Krisztus nekünk is félretett egy részt kínszenvedéséből,

de a kereszt mellé megadta a szükséges erőt is, hogy viselni
tudjuk. Mert, mint Szent Pál mondja, Krisztus «irgalmas és
hűséges főpap», aki maga is kipróbálta a szenvedést,

V.
Sőt Krisztus nemcsak azt a kegyelmet érdemelte ki szá

munkra, hogy vele együtt hordozzuk keresztünket, hanem
dicsőségében is részesít bennünket, ha egyesülünk szenvedései
vel: «Krisztus társörökösei (vagyunk), ha vele együtt szenve
dünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk». (Róm. 8, 17.)
Mind a mi dicsőségünk nagyságát, mind az övét «szenvedésünkr
mértéke szabja meg. jézus dicsősége végtelen, mert mint
Isten, kínszenvedése alkalmával a szenvedés és megaláztatás
minden mélységét kimerítette. És mivel ennyire megalázta
magát, «azért az Isten is igen felmagasztalta őt». (Fil. 2, 9.)

Bármilyen fontos helyet foglal is el azonban jézus életé.
ben a szenvedés, bármennyire szükséges volt is a mi üdvössé
günk és megszentelődésünk miatt, ezzel még nincs vége misz
tériumai sorozatának.

Megfigyelhetjük az evangéliumban, hogy midőn az Úr
jézus szenvedéséről beszél apostolainak, mindig hozzáteszi,
hogy «(harmadnapra feltámad». (Mt 16, 21.; 17, 22.; 20, 19.)
E két misztérium Szent Pál gondolataiban is összekapcsolódik,
akár magáról Krisztusról beszél, akár misztikus testéről. (Róm.
4, 25.; 5, t-2.) jézus feltámadása pedig megdicsőült életének
hajnalhasadása volt.

Ezért van az, hogy midőn az Egyház Vőlegénye szenvedé
seinek emlékét üli, bánatának érzelmeibe belevegyül a diadal
hangja is. A fekete vagy violaszínű miseruhák, az oltáriosztás.
a jeremiás prófétától vett «lamentáciők», a harangok hallgatása,

1 Irnpletae erant omnes passiones, sed in capite: restabant adhuc Christi
passiones in corpore; vos autem estis corpus Christi et rnembra. - Enarrationes
in P$alm/Jm LXXXVI. 5.



mind arról a keserű gyászról tanéskodik, amely elszorítja II

Jegyes szívét a fenséges dráma évfordulójának napjain. - És
mégis, rnilyen himnuszt énekel az Egyház? A dicsőség diadal
énekét: Vexilla Regis prodeunt . . .

Király zászl6i lengenek,
villog titkával a kereszt.,.

Oh fényes és dísz-terhű fa,
királyi bíborral veres! •••

Te áldott, kinek ága közt
a világ Kincse lebegett •.•

üdvözlégy. oltár s áldozat,
melyen a dicső szenvedés
esett: az Élet halt halált
s holtával adott életet! (Babits ford.)

«Fájáról kormányoz az Úr!» Krisztus a kereszt által győzött.

Az a kereszt, mely jelképezi Krisztus megaláztatásait, miöta
őt rászegezték, most már a főhelyet foglalja el templomaink
ban. A kereszt, üdvösségünk eszköze, Krisztus dicsőségének

az ára volt: (Nem ezeket kellett~e szenvedni a Krisztusnak.
és úgy menni be az ő dicsőségébe?» (Lk 24, 26.)

Igy van ez a mi életünkben is. A szenvedés nem az utolsó
szó a keresztény életben. Ha résztvettünk az üdvözítő szenve
désében. részesülünk majd _dicsőségében is.

Jézus halála előestéjén mondotta tanítványainak: «Ti
vagytok, akik kitartottatok velem megpróbáltatásaimban».
Majd hozzáfűzi: «Azért én is rendelem nektek, miként Atyám
országot rendelt nekem, hogy egyetek és igyatok asztalomnál
az én országomban», (Lk 22,28-29.) Ez az isteni ígéret nekünk
is szól. Ha mi is «kitartunk Jézussal megpróbáltatásaiban»,
ha gyakran elmélkedünk szenvedéseiről, hittel és szeretettel,
akkor Krisztus hozzánk is eljön majd, mikor üt utolsó óránk,
hogy bevezessen minket is Atyja országába.

Eljön majd az a nap, korábban, mint gondoljuk, mikor
utolér minket a halál. Ott fekszünk majd kiterítve, mozdulat
IanuI a halálos ágyon. Akik körülöttünk állnak, szótlanul néznek
ránk, mert nem tudnak rajtunk segíteni. Minden kapcsolatunk
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elszakadt a külső világgal. Lelkünk egyedül lesz Krisztussal.
Csak akkor értjük meg majd, mit jelent az: kitartani Krisztussal
az ő megpróbáltatásaiban. Haláltusánkban, mely most már a mi
végső, döntő küzdelmünk, így szél majd hozzánk: «Ti nem
hagytatok el engem haláltusámban. Kitartottatok meIIettem,
mikor a Kálváriára mentem, hogy meghaljak érettetek. Most
én jövök hozzátok, hogy segítségtekre legyek és magammal
vigyelek benneteket. Ne féljetek, bízzatok bennem: én vagyokI»
(Lk 24, 36.; Jn 6, 20.) Akkor bizton mondhatjuk majd a Zsol
táros szavát: «Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi
bajtól sem, mert te velem vagy». (Zs. 22, 4.)



XIV. Jézus nyomában a Kálvária felé.

Vázlat. - I. A megtestesült Ige szenvedéseiről val6 elmélkedés rend
kívül termékeny lelkünk számára. Krisztus az Isten Fia. kiben az
Atya kedvét lelte. Ezért szenvedésének egyetlen részletét sem
szabad figyelmen kívül hagynunk. Jézus erényei különösen szen
vedése idején ragyognak a legszebben. De mivel örökké él. ben
nünk is megvalósítja azt a tökéletességet. melyet az (, áldozatában
csodálunk. - II. Elmélkedések a keresztút egyes áIIomásair6I.

Jézus misztériumai közt kínszenvedése a «szentek szentje»,
Ez nyilvános életének koronája. földi küldetésének végcélja.
Ez legfőbb műve. Minden cselekedete e felé tart, mindegyik
ebből meríti értékét.

Az Egyház a nagyhét folyamán minden esztendőben

részletesen emlékezetünkbe idézi különböző mozzanatait, Min
dennap bemutatja a szentmisét, rnellyel újra emlékeztet bennün
ket erre az ~ldozatra és újra bemutatja, hogy reánk alkalmazza
gyümölcseit.

A liturgia e központi cselekményéhez kapcsolódik egy
másik áhítatgyakorlat, mely ugyan nem tartozik hozzá a Krisz
tus Jegyesétől megszervezett hivatalos istentisztelethez, mégis
igen kedves a hívek előtt, mert bőséges kegyelmek forrása.
Ez az ájtatosság a Jézus szenvedéseiről való elmélkedés: a köz
ismert keresztúti ájtatosság.

Az Üdvözítő főpapi áldozatát, melyet a Kálvárián muta
tott be. akkor kezdette meg, mikor magára vette a keresztet
és hordozta a helytartóságtól a Golgotáig. elhalmozva szenve
déssel és gyalázattal.

A Boldogságos Szűz és az első keresztények később több
ször is megjárták ezt az utat csendes áhítattal, és könnyeikkel
öntözték azokat a helyeket. melyeket megszenteltek az Isten
ember szenvedései.

Tudjuk, milyen buzgón és lelkesen vállalták a középkori
nyugati keresztények a hosszú, fárasztó zarándokutat a Szent-
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földre, hogy ott tiszteljék az üdvözítő véres lábnyomait. Mikor
pedig visszatértek hazájukba, szívükben még sokáig ott őrizték

a Jeruzsálemben eltöltött imádságos napok emlékét. Lassan
ként azután. kűlönösen a XV. századtól kezdve, szokásba jött
itt is, ott is felépíteni a szent város szentélyeit és a keresztút
egyes állomásait. A hívek áhítatát így kielégítette ez a lelki
zarándoklat, melyet bármikor, tetszésük szerint elvégezhettek.
Később, nem is olyan régen, az Egyház ezt az áhítatgyakorlatot
sok búcsúval látta el. amiket addig csak azok nyerhettek el,
akik Jeruzsálemben járták végig a szent keresztút állomásait.

I.

A Jézus szenvedéseiről való elmélkedés rendkívül ter
mékeny. Meggyőződésünkszerint a szentségeken és a liturgikus
cselekményeken kívül nincs még egy olyan gyakorlat, rnely
hasznosabb volna lelkünk számára, mint az áhítattal végzett
keresztút. Természetfeletti hatása minden kétségen felül áll.
Miért?

El " b . t kí d' J' f""sosor an azert, mert a mszenve es ezus omuve.
Csaknem minden részletét előre megjövendölték. Jézusnak
nincs még egy olyan rnisztéri urna, melynek körülményeit oly
nagy gonddal jelezték volna a pr6féták és a Zsoltáros. És ha az
evangéliumban olvassuk Jézus szenvedésének elbeszélését,
rögtön megkapja Iigyelmünket, rnennyire igyekezett Krisztus
is mindent «beteljesíteni)), amit róla megjövendöltek. Csak
azért engedi meg az árulónak. hogy jelen legyen az utolsó
vacsorán, «hogy beteljesedjék az Írás». (Jn B, 18.) (j maga
mondja a zsidóknak, mikor elfogatására jönnek: «Mindez
pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai»,
(Mt 26, 56.) Szent jános elbeszélése szerint, «tudván jézus,
hogy minden el van végezve», megszomjazott, mint a Zsoltáros
előre megjövendölte róla: «Szomjúságornban ecettel itattak».
(Zs. 68, 22.) Hogy ez a jövendölés is szóról-szóra beteljesedjék,
Jézus így kiáltott fel: «Szomjúhozom l» (Jn 19, 28.) jézus
szenvedéseiben tehát a legjelentéktelenebb körülményt sem
hagyhatjuk figyelmen kívül, mert mindezek az apró részletek
az Istenember cselekedetei.



Az Atya Jézus minden egyes cselekedetében kedvét lelte.
Nemcsak a Tábor hegyén nézett szerétettel Fiára, midőn

Krisztus dicsősége fényében ragyogott, hanem akkor is,
midőn Pilátus bemutatta őt a csőcseléknek. a tövissel
koronázott embert, az emberiség söpredékét. Az Atya
éppoly végtelen tetszéssel tekint Fiára a szenvedés gyalázatá~

ban, mint a megdicsőülés ragyogásában: «Ez az én igen
kedves Fiam, kiben nekem kedvem telv. (Mt 17, 5.) Mi
ennek az oka?

Az, hogy Jézus egész szenvedése folyamán végtelenűl

felmagasztalta és megdicsőítette Atyját, nemcsak rnint az Isten
Fia, hanem azért is, mert egész odaadással teljesítette mindazt,
amit Atyja igazságossága és szeretete kívánt tőle. Ha nyilvános
életében elmondhattuk róla, hogy Atyja akaratát mindenben
teljesítette: «Én mindenkor azt cselekszem, ami előtte kedves»
(Jn 8, 29.), akkor kűlönösen áll ez azokra az órákra, amelyekben
halálra adta magát, mégpedig a kereszthalálra, hogy vissza
állítsa a bűn által megsértett isteni fölség jogait és megmentse
a világot: «..• Hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát».
(Jn 14, 31.) - Az Atya határtalan szeretettel szereti őt, mert
életét adja juhaiért és szenvedéseivel, elégtételével kiérdemli
mindannyiunk számára azokat a kegyelmeket, amelyek vissza
adják nekünk Atyja barátságát: «Azért szeret engem az Atya,
mert én életemet adom». (Jn 10, 17.)

De azért is szerétnünk kell a Jézus szenvedéseiről való
elmélkedést, mert Jézus erényei ekkor ragyogtak a legszebben.
Lelkében az összes erények megvannak, de kűlönösen szenve
dése idején nyilatkoztak meg. Atyja iránti mérhetetlen szeretete,
az emberek iránti jósága, a bűn gyűlölete, a sértések meg
bocsátása, a türelem, szelídség, lelki erő, a törvényes tekintély
iránti engedelmesség és a részvét: mindezek az erényei hősi
fokban ragyognak szenvedése idején.

Midőn a szenvedő Jézust szemléljük, a mi életünk példa
képét látjuk, a bánat, önmegtagadás, türelem, lemondás,
odaadás, szeretet, szelídség csodálatos és mégis megközelíthető

mintaképét. Az ő erényeit kell utánoznunk, hogy hasonlókká
legyünk isteni Mesterünkhöz : «Ha valaki utánam akar jönni,
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tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem».
(Mt 16,24.; v. ö. Mk 8, 34. ; Lk 9,23.; 14,27.)

Van azonban még egy harmadik szempont is, amit sajnos
gyakran elfelejtünk. pedig ez is rendkívül fontos. Amikor
mi jézus szenvedéseiről elmélkedünk, ő viszonzásul megadja
nekünk, hitünk mértéke szerint, azt a kegyelmet, hogy gya
koroljuk is azokat az erényeket, melyeket ő szenvedése szent
óráiban kinyilatkoztatott. Hogyan lehetséges ez?

Míg Jézus a földön élt, «erő méne ki belőle, és meggyó
gyítá mindnyájukat» (Lk 6, 19.), megerősítette a testet, meg
világosította és éltette a lelket.

Hasonló dolog történik mivelünk is, valahányszor egye
sülünk Jézussal a hitben. Azokat. akik szeretettel követték őt

útjában a Golgotára és ott állottak mellette áldozata bemutatá
sakor is, biztosan rendkívüli kegyelmekkel halmozta el. E ha
talma ma is megvan. Ha hittel egyesülünk szenvedéseiben és
utánozzuk őt, ha követjük a helytartóságtól a Kálváriáig és
kitartunk a kereszt mellett, minket is eláraszt kegyelmeivel,
minket is részesít kegyeiben. Soha el ne felejtsük. hogy Krisztus
nem élettelen. holt példakép: örökké él, hogya hozzá megfelelő

előkészülettel közeledőket elvezesse arra a tökéletességre,
melyet az ő személyében csodálunk.

Az isteni Odvözítő keresztútjának minden egyes állomásán
hármas küldetésben áll előttünk: mint közbenjáró, aki érdemei
vel megvált minket; mint a legfölségesebb erények tökéletes
példaképe; végül mint isteni erőforrás, mely isteni minden
hatóságánál fogva meg is tudja valósítani lelkünkben azokat
az erényeket, melyekre példát adott.

Azt mondhatná erre valaki, hogy ugyanezt a hármas
küldetést Krisztus valamennyi misztériumában megtalálhat juk.
Ez igaz is, de sokkal igazabb Jézus szenvedésében, e legfölsé
gesebb misztériumában I

Ezért ha néhány percre mindennap abbanhagyjuk a mun
kánkat, félretesszük ügyes-bajos dolgainkat és szívünket el
zárjuk a teremtmények lármája elől, hogya Kálvária felé haladó
Istenember mellé szegődjünk, hittel, alázattal, szeretettel és



azzal az őszinte vággyal, hogy követhessük erényeit, melyeket
szenvedésében tár fel előttünk, legyünk meggyőződve arról,
hogy különösen nagy kegyelmekben részesülünk, melyek
lassanként átalakítják lelkünket a keresztrefeszített Jézus
hasonlóságára. És nem erre a hasonlóság ra vezeti-e vissza
Szent Pál az egész életszentséget?

Hogy részesüljünk ez áhítatgyakorlat értékes gyümmöl
cseiben és elnyerjük azt a sokféle búcsút, amivel az Egyház
elhalmozza, álljunk meg az Odvözítő szenvedéseinek egyes
állomásainál és elmélkedjünk róluk. Nincs itt előírva semmi
féle imádság, semmiféle elmélkedési módszer, sőt még az a
tárgy sincs meghatározva, miről elmélkedjünk a keresztút
valamelyik állomásán. Egyéni ízlésünk és a Szentlélek ihletése
teljes szabadsággal érvényesülhet.

II.

Végezzük el most együtt a keresztúti ájtatosságot. Talán
szükségtelen is hangsúlyoznunk, hogy az egyes ál1omásoknál
megadott gondolatok csupán azt célozzák, hogy segítsenek az
elmélkedésben. Kiki válassza ki közülük azt, amelyiket érzel
meinek és lelke szükségleteinek megíelelően a legalkalmasabb
nak tartja.

Mielőtt azonban elkezdenők. jusson eszünkbe Szent Pál
tanácsa: «Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, mely
Jézus Krisztusban is megvolt ..., ki megalázta magát, enge
delmes lett a halálig, és pedig a halálig a keresztfán», (Fil. 2, 5.
és 8.) Minél jobban megértjük Atyja és az emberek iránti
szeretetét, a bűn iránti gyűlöletét. alázatosságát és engedelmes
ségét, lelkünket annál inkább elárasztja a kegyelem és a vilá
gosság, mert az örök Atya isteni Fiának annál tökéletesebb
képmására ismer bennünk.

Jézusom, te irántam való szeretetből tetted meg ezt az
utat és hordoztad a keresztet! Veled együtt, a Te érzelmeiddel
akarom én is végigjárni. Áraszd szívembe érzelmeidet, melyek
a te Szívedben hullámzottak e szent órák alatt. Ajánld fel
értem Atyádnak drága véredet, melyet akkor ontottál az én
üdvösségemért és megszentelődésemért.
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l. Pilátus halálra ltéli Jézust.

«Jézus pedig a helytartó előtt áll vala,» (Mt 27, l\.) Ott
áll egyenesen, mert ő a második Ádám, feje az egész emberi
nemnek, melyet önfeláldozásával megváltani készül. Az első

Ádám bűnével a halált érdemelte ki: «A bűn zsoldja a halál».
(Róm. 6, 23.) Az ártatlan Jézus, akire azonban most a világ
összes bűnei nehezednek. ezt engeszteli ki véres áldozatával.
Körülötte tolonganak a papi fe.iedelmek, a farizeusok és saját
népe: «Körülvett engem sok tulok, körülfogtak kövér bikák,
kitátották reám szájukat, mint ragadozó s ordító oroszlán».
(Zs. 21, 13.) Lármájukon keresztül a mi bűneink kiáltják és
követelik zajosan az igaz halálát: «El vele, el vele, feszítsd meg
őt!» (Jn 19, 15.) A gyáva római helytartó pedig «kezükbe adá
őt, hogy megfeszítsék». (Jn 19, 16.)

Mit tesz Jézus? Bár úgy áll ott, mint a mi képviselőnk,

bár - mint Szent Pál mondja (I. Tim. 6, 13.), - «tanuságot
tett» tanításának igazságáról, személyének és küldetésének
istenségéről, lélekben mégis meghajlik Pilátus ítélete előtt.

Elismeri hatalmát: «Semmi hatalmad sem volna felettem, ha
onnan felülről nem adatott volna neked». (Jn 19, 11.) Ebben
a bár méltatlan, de törvényes földi hatalomban Jézus Atyja
fölségének megnyilatkozását látja. Mit tesz tehát? «Átadta
magát az őt igazságtalanul elítélőnek.» (I I. Pét. 2, 23.) Megalázza
magát, engedelmes mindhalálig. Önként elfogadja értünk a
halálos ítéletet, hogy nekünk visszaadja az életet: «Feláldoz
tatott, mert ő maga akarta». (Iz. 53, 7.) «Valamint ugyanis
a sok ember megtétetett bűnösnek egy ember engedetlensége
által, éppúgy a sok ember megtétetik megigazultnak egynek az
engedelmessége által.» (Róm. 5, 19.)

Egyesüljünk Jézus engedelmességével, fogadjunk el min
dent, amit mennyei Atyánk reánk küld, bárki által is, legyen
az Heródes vagy Pilátus, ha akkor a törvényes hatalom képvi
selője. - Az ő kezéből fogadjuk szívesen még a halált is, engesz
telésül bűneinkért, mindazokkal a körülményekkel együtt,
ahogy majd reánk méri a Gondviselés. Ajánljuk fel a bűneink~

kel megsértett isteni igazságosság és szeritség magasztalására.



Egyesüljünk Jézus halálával. Akkor majd a mi halálunk is
«kedves lesz az Úr előtt». (V. ö. Zs. 115, 15.)
h- Isteni Mesterem, egyesülök szent Szíveddel I Teljesen
és fenntartás nélkül alávetem magamat az Atya akaratának.
Kegyelmed ereje teremje meg lelkemben a tökéletes engedel
messég szellemét. hogy szívesen és zógolődás nélkül teljesítsem
szent tetszését, bármit küld is reám akár most, akár halálom
óráján.

I I . Jézus magára veszi a keresztet.

«Átvevéktehát jézust és elvivék, aki keresztjét hordozá ...l)

an 19, 17.) - jézus engedelmeskedett: teljesítette Atyja
akaratát. És most az Atya megmutatta neki, mit vállalt magára
ezzel az engedelmességgel. Ezt a keresztet. Úgy fogadja, mintha
Atyja kezéből venné, minden szenvedéssel és gyalázattal együtt,
amit jelentett. Ebben a pillanatban jézus vállalta mindazt a
kínt, amit e súlyos teher jelentett megkínzott vállainak, az
összes kimondhatatlan gyötrelmeket, melyek szent tagjait tépik
majd a keresztrefeszítés alkalmával. Magára vette a keserű

gúnyt és gyúlölködő káromlásokat, melyekkel ádáz ellenségei
halmozták el, rnihelyt ott látták függni a gyalázatos bitófán,
mert látszólag győzedelmeskedtek. Elfogadta aháromórás
haláltusát és teljes elhagyatottságot, midőn még Atyja is magára
hagyta ... Soha nem tudunk mélyére hatolni ennek a mond
hatatlan szenvedésnek, melybe isteni Megváltönk beleegye
zett, midőn magára vette a keresztet. - Krisztus azonban,
aki ebben a pillanatban valamennyiünket képviselt, mind
annyiunkért, összes tagjaiért is vállalta a keresztet : «Valóban,
a mi betegségeinket ő hordozta, s a mi fájdalmainkat ő viselte».
(Iz. 53. 4.) Ekkor egyesült misztikus testének összes szerivedé
seivel és lehetővé tette, hogy az ebből az egyesülésből merítse
erejét és értékét.

Mi is vegyük hát magunkra vele együtt a mi keresztünket,
hogy méltó tanítványai lehessünk az isteni Mesternek. Fogadjuk
el kezéből okoskodás, zúgolódás nélkül. Ha mégoly súlyos volt
is jézus keresztje, melyet Atyja tett vállaira, kevesbítette-e ez
Atyja iránti szeretetét, bizaimát? Ellenkezőleg. «A poharat,
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melyet nekem Atyám adott, ne igyan-e rneg?» (Jn 18, 11.)
Igy tegyünk mi is. «Ha valaki utánam akar jönni, vegye föl
keresztjét, és kövessen engem.» Ne tartozzunk azok közé,
akik - mint Szent Pál nevezi őket - «Krisztus keresztjének
ellenségei». (Fil. 3, 18.) Inkább viseljük a keresztet, rnelyet
Isten mér reánk. A nagylelkű kereszthordozás a béke forrása.
Semmi sem nyugtatja meg annyira a szenvedő lelket, mint ha
teljesen Isten tetszésére bízza magát.

Jézusom, szívesen fogadok minden keresztet, minden
nehézséget. minden kellemetlenséget, amit az Atya nekem szánt.:
Kegyelmed kenete adjon hozzá erőt, hogy ugyanolyan meg
adással hordozzam ezeket a kereszteket, mint te a magadét,
miértünk. «Tőlem távol legyen másban dicsekedni, mint a mi
Urunknak, Jézus Krisztusnak keresztjében.» (Gal. 6, 14.)

III . Jézus először esik el a kereszt alatt.

«A fájdalmak embere, a betegség ismerője volt.» (Iz. 53, 3.)
lzaiás próféta jövendölés szőről-szóra beteljesedett Jézusban.
A testi-lelki szenvedéstől kimerülve összeroskad a kereszt
súlya alatt: a mindenhatóság elesik a gyengeségtől. Jézus ezen
gyengesége isteni hatalmának magasztalása. Ezzel engeszteli
ki a mi bűneinket, ezzel teszi jóvá a mi kevélységünk lázadását,
ezzel mutatja meg, mennyire tehetetlen volt a világ, hogy a maga
erejéből üdvözüljön: «Isten Fiának megalázódása által emelte fel
az elesett emberiséget».' Sőt ugyanekkor azt a kegyelmet is
kiérdemelte számunkra, hogy alázatosan beismerjük bűneinket

és őszintén megvalljuk őket. Erőtlenségével érdemelte ki
gyengeségünknek az erő kegyelmét.

Midőn Krisztus így földrehull Atyja elött, mi útáljuk
meg ágaskodó hiúságunkat és nagyravágyásunkat, ismerjük
be határtalan gyengeségünket. Isten ellenáll a kevélyeknek,
de annál inkább vonzza irgalmát nyomorúságunk alázatos
megvallása : «Miként az atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr
azokon, akik őt félik; mert ő ismeri alkotásunkat», (Zs. 102,
13-14.) Kiáltsunk Istenhez irgalomért azokban a pillanatok-

l Deus, qui in Filii tui humilitate jacentem mundum erexisti ... (Kö
nyörgés a húsvét utáni II. vasárnap szentmiséjében.)
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ban, amikor gyengéknek érezzük magunkat a kereszthordo
zásra, a kísértés elviselésére, az isteni akarat teljesítésére:
«Könyörülj rajtam, Uram, mert elernyedek l» (Zs. 6, 3.) Ha
ilyen alázattal hirdetjük gyengeségünket, akkor majd diadal
maskodik a kegyelem, mely egyedül tud rajtunk segíteni:
«Az erő az erőtlenségben lesz teljessé». (II. Kor. 12, 9.)

Ó Krisztus jézus, ki elestél a kereszt alatt, imádlak téged!
Te, «az Isten ereje» (I. Kor. l, 24.), magadra vetted a gyenge
séget, hogy alázatosságra taníts minket és megszégyenítsd a mi
kevélységünket. Ó legszentebb Főpap, «ki mindenben kísértést
szenvedtél, a bűnt kivéve, hogy részvéttel légy a mi gyöngesé
geink iránt» (Zsid. 4, 15.), ne hagyj el engem, mert gyenge
vagyok: «A te erőd lakozzék bennem» (II. Kor. 12, 9.), hogy
bűnbe ne essem I

IV. jézus találkozik édesanyjával.

Végre elérkezett az a nap, amikor a Szűzanya számára is
teljesedésbe kellett mennie Simeon jövendölésének: «neked
magadnak is tőr fogja átjárni lelkedet», (Lk 2, 35.) - Mint
ahogyan egykor egyesült jézussal, midőn bemutatta őt a temp
lomban, most inkább mint valaha vágyódik egyesülni érzelmei
vel és megosztani szenvedéseit, midőn jézus betetőzni készül
áldozatát. A Kálvária felé tart, noha tudja, hogy ott Fiát
keresztrefeszítik. Útközben találkoznak. Micsoda mérhetetlen
fájdalom volt látnia őt e szörnyű állapotban l Tekintetük egy
másba kapcsolódik és jézus szenvedéseinek örvénye hívja Édes
anyja részvétének örvényét, Mit nem tett volna meg Fiáért?

Ez a találkozás jézusnak mérhetetlen fájdalmat is okozott,
meg nagy örömet is szerzett egyszerre. Fájdalmat, midőn látta.
hogy az ő mélységes elhagyatottsága milyen szomorúságot
okozott Édesanyja lelkének. Örömet, midőn arra gondolt, hogy
szenvedései lefizetik az árát mindazon kiváltságoknak, melyek
kel már eddig is elhalmozta és még elhalmozza Édesanyját.

Ezért alig állt meg egy pillanatra. Krisztusnak a lehető

leggyengédebb szíve volt: Lázár sírjánál könnyezett. jeru
zsálem pusztulását is megsiratta. Soha egyetlenegy fiú sem
szerette annyira édesanyját. mint ő. Midőn ily elhagyatva talál-

Marmien. Krisztus misztéJiulll.i. 18
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kezott vele a Kálvária felé vezető úton, bizonyára szíve mélyéig
megrendült. És mégis tovább megy, folytatja útját a vesztőhely

felé, mert ez Atyja akarata. Mária is osztja ezt az érzelmét :
Tudja, hogy mindennek be kell teljesednie a mi:üdvösségünkért.
Osztozik Jézus szenvedéseiben és követi őt egészen a Golgotáig,
hogy"ott Társ-Megváltónk legyen.

Minket se tartson vissza semmiféle emberi vonzalom
Isten felé vezető útunkon. Semmiféle természetes szeretet ne
akadályozza Krisztus iránti szeretetünket. Nekünk is folytatnunk
kell útunkat, hogy vele egyek maradjunk.

Kérjük a Szent Szűzet, hadd lássuk mi is az ő szemével
jézus szenvedéseit és részesÍtsen minket abban a részvétben,
mely az ő szívét tölti el, hogy megútáljuk a bűnt, mely ilyen
engesztelést követelt. Isten néha érzékelhető módon is ki akarja
mutatni, milyen hatása van a jézus szenvedéséről való elmél
kedésnek. Ezért néhány szent testébe, mint pl. Assisi Szent
Ferencébe, belevéste jézus szent sebhelyeit. Ne vágyódjunk
e külső jelek után, hanem inkább azt kérjük, hogy szívünkbe
vésődjék be a szenvedő Krisztus arca. Imádkozzunk a Szent
Szűzhöz, járja ki nekünk ezt az értékes kegyelmet:

Óh szentséges anya. tedd meg,
a Keresztrefeszítettnek,

nyomd szívembe sebeit I
(Stabat Mater, Babits ford.)

Ú Szűzanyám, «Íme a te Fiad!l) Iránta érzett szeretetedre
kérünk, add, hogy az ő szenvedéseinek emléke mindenüvé
elkísérjen bennünket. Az ő nevében kérünk: hiszen ha minket
elutasítanál magadtól, Őt utasítanád vissza, mert az ő tagjai
vagyunk. Ú Krisztus jézus, íme a te Anyád l Az ő kedvéért
kérünk, engedd, hogy együttérezzünk kínjaiddal és Így egyre
hasonlóbbak legyünk hozzád!

V. Cirenei Simon segíti vinni Jézusnak a keresztet.

«Kimenvén pedig, találának egy Simon nevű cirenei
embert; ezt kényszeríték, hogy vigye keresztjét.» (Mt 27, 32.;
Mk 15, 21.) - jézus kimerült. Bár ő a Mindenható, azt akarja,
hogy szent embersége, megterhelve a világ összes bűneivel,
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érezze az igazságosság és engesztelés sűlyát. De ezzel egyúttal
azt az óhajtását is kifejezte, hogy mi segítsük neki vinni kereszt
jét. Simon valamennyiünket képvisel. Krisztus mindannyiunk
tól kéri, hogy osszuk meg vele szenvedéseit. Csak ezzel a Ielté
tellel lehetünk tanítványai: «ha valaki utánam akar jönni. vegye
föl keresztjét, és kövessen engem». Az Atya úgy határozott,
hogy a szenvedés egy része Fia misztikus testét illesse, tagjai is
vállalják a maguk részét az engesztelésbő l : «Kiegészítem tes
tem ben azt, ami híja van Krisztus szenvedéseinek, az ő teste,
az Egyház javára». (Kol. l, 24.) Jézus ezt így akarja. Azért
fogadta el Cirenei Simon segítségét, hogy ezt az isteni elhatá
rozást tudtunkra adja.

De ugyanekkor azt a kegyelmet is kiérdemelte számunkra,
hogy legyen erőnk nagylelkűen kitartani a megpróbáltatások
közepett. Keresztje árasztja az üdítő balzsamot, mely elvisel
hetővé teszi a mi keresztünket. Mert midőn hordozzuk a
magunk keresztjét, az övét hordozzuk. A mi szenvedéseinket
egyesíti a maga fájdalmával és ezzel az egyesüléssel megbecsül
hetetlen értékűekké teszi, úgyhogy nagy érdemeket szeréznek.
Krisztus Urunk mondta Szent Mechtildnek : «Miként isten
ségem vállalta emberségern szenvedéseit és magáévá tette őket

(ez a jegyes hozománya), ugyanúgy a te fájdalmaidat is átve
szem istenségembe. egyesítem az én szenvedésemmel és része
sítlek abban a dicsőségben. melyet Atyám készített szent ember
ségemnek összes szenvedéseiért», (A különös kegyelem könyve,
II. rész, 36. fej.)

Szent Pál is bátorít minket a zsidókhoz írt levelében, hogy
viseljünk el mindent Krisztus iránti szeretetből: «Kitartással
fussuk meg az előttünk levő küzdőteret, feltekintvén a hitnek
szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm
helyett keresztet szenvedett, nem törődvén a gyalázattal; és
Isten trónjának jobbján ül. Gondoljatok hát arra, aki a bűnösök

részéről maga ellen ily nagy ellentmondást szenvedett el, hogy
ne lankadjatok el, és ne csüggedjetek lelketekben». (Zsid.
12, 1-3.)

Jézusom, szívesen veszem kezedből azt a forgácsot, melyet
nekem törtél Ie keresztedből. Elfogadok minden nehézséget.
ellentmondást, kínt, fájdalmat, mit megengedsz vagy reám

18*
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küldesz. Elfogadom engesztelésül. Ezt a keveset egyesítsd a te
kimondhatatlan fájdalmaiddal, mert az én szenvedéseim is ettől

lesznek érdemszerzők.

V I, Veronika kendőjét nyujtja Jézusnak.

A hagyomány szerint egy asszony megszánta Jézust, oda
ment hozzá és kendőjével megtörölte imádandó arcát.

lzaiás megjövendölte, hogy a szenvedő Jézusnak «nem lesz
sem szépsége, sem ékessége, hogy megnézzük rajta». (Iz 53, 2.)
Az evangélium elbeszélése szerint a katonák szemtelenűl arcul
ütötték és arcára köpdöstek, a töviskoszorú miatt vér patakzott
végig rajta. Krisztus Jézus mindezt el akarta szenvedni, hogy
kiengesztelje a mi bűneinket: ({Az ő kék foltjai által gyógyultunk
meg». (Iz. 53, 5.)

Mint elsőszülött testvérünk, ő helyettesített bennünket a
szenvedésben, hogy újra visszaadja nekünk a kegyelmet, mely
Atyja gyermekeivé tesz bennünket: «Hogy hasonlók legyünk
Fia [ormájéhoz». (Róm. 8, 29.) Hogyan lehetséges eZ? Bér
mennyire elrútította is Krisztust a bűn, azért szenvedésében is
az Isten szeretett Fia marad, kiben Atyjának kedve telik. Mi is
hasonlók leszünk hozzá, ha megőrizzük magunkban a meg
szentelő kegyelmet, isteni hasonlóságunk forrá3át. De hasonlók
leszünk hozzá azáltal is, hogy gyakoroljuk azokat az erényeket,
melyeket kínszenvedésében tár fel előttünk és osztozunk abban
a szeretetben, melyet Atyja és a lelkek iránt érez: osztozunk
türelmében, lelki erejében, szelídségében.

Ú mennyei Atyám! Viszonzásul azokért a bántalmakért,
melyeket Fiad, Jézus akart elszenvedni értünk, dicsőítsd meg,
magasztald fel őt és részesítsd őt abban a ragyogásban, melyet
kiérdemelt, midőn imádandó arcát elrútították a mi üdvös
ségünkért!

VII. Jézus másodszor esik el a kereszt alatt.

Nézzük az isteni üdvözítőt, aki újra összeroskad a kereszt
súlya alatt. ({Az Úr őreá helyezte mindnyájunk gonoszságát.»
(Iz. 53, 6.) A mi bűneink zúzzák össze őt. Látja egész tömegüket.
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minden részletükben. Magára veszi őket, mintha a sajátjai
volnának, mintha - Szent Pál kifejezése szerint - maga volna
az élő bűn: Isten őt «bűnné tette», (ll. Kor. 5, 21.) Jézus, az
örök Ige, mindenható. De ő ki akarja próbálni az összezúzott
emberség minden gyengeséget. Ez az önként vállalt gyengeség
magasztalja a mennyei Atya igazságosságát és erőt érdemel ki
a mi számunkra.

Ne feledkezzünk el soha gyarlóságunkról. Ne engedjük,
hogyelragadjon minket a büszkeség. Bármekkora előrehaladást

tettünk volna is a lelkiéletben, akkor is gyengék maradunk
ahhoz, hogy hordozzuk a keresztet jézus nyomában: «Nálam
nélkül semmit sem tehettek», (Jn 15, 5.) Csak a belőle áradó
isteni erő segíthet rajtunk: «Mindent meg tudok tenni abban,
ki nekem erőt ad».(Fil. 4, 13.) Ő azonban csak akkor adja meg
ezt nekünk, ha gyakran kérjük tőle.

d Jézusom, aki gyengévé lettél irántam való szeretetből,
összeroskadtál bűneim súlya alatt, adj nekem is a te erődből,

hogy egyedül téged dicsőítsen minden cselekedetem !

VIII. Jézus találkozik a jeruzsálemi asszonyokkal.

«Követé pedig őt a nép és az asszonyok nagy sokasága, kik
siránkozának és jajgatának felette. Hozzájuk fordulván jézus,
mondá: Jeruzsálem leányai! ne miattam sírjatok, hanem sír
jatok magatok és gyermekeitek felett. Mert íme eljönnek a
napok, mikor mondják: Boldogok a magtalanok... Akkor
majd kezdik mondani a hegyeknek: Szakadjatok ránk! és a hal
moknak: Takarjatok el minket! Mert ha a zöldelő fával ezt
cselekszik, mi lesz aszárazzal ?» (Lk 23, 27-31.)

Jézus jól ismerte Atyja igazságosságának és szeritségnek
fenséges jogait. Emlékezteti jeruzsálem leányait, hogy ez az
igazságosság és szeritség az ő imádandó tökéletessége. Ő, a
«szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített főpap))

(Zsid. 7, 26.), csak helyettesíti a gyarló embereket. t;s mégis,
rnilyen szigorúan bünteti őt az isteni igazságosság! Ha ez az
igazságosság ilyen nagy elégtételt követel tőle, milyen erővel

sujt le majd akkor azokra a bűnösökre, akik az utolsó napig
makacsul vonakodnak attól, hogy egyesítsék a maguk engesz-
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telését Krisztus szenvedéseivel? «Rettenetes az élő Istennek
kezébe esni I» (Zsid. 10, 31.) Ezen a napon majd mélységesen
megszégyenül az emberi büszkeség és rettenetesen bűnhödnek

az istentelenek. Azok a szerencsétlenek, akiket Isten örökre
eltaszít magától, csikorgatják majd a fogukat kétségbeesésüle
ben. Kérik majd a dombokat : «Takarjatok el minket I», mintha
azok el tudnák őket rejteni az Isten haragja elől, melynek nyil
ván látják akkor teljes igazságosságát ...

Kérjük jézust, legyen hozzánk irgalmas e rettenetes napon,
midőn nem úgy jön el majd, mint bűneink súlya alatt összetört
áldozat, hanem mint igazságos bíró, mert az Atya «neki adott
minden hatalmat». (V. ö. Mt 28, 18.)

jézusom, irgalom I Te, ki a szőlőtő vagy, add, hogy mindig.
egyesülve maradjak veled a kegyelemben és jócselekedeteimben,
és így hozzád méltó gyümölcsöket teremjek I Soha ne legyek
«száraz szőlővessző, melyet összeszednek és a tűzre vetnek».
(Jn 15, 6.)

IX. jézus harmadszor esik el a kereszt alatt.

«Az Úr akarta őt összetörni a betegséggel», - mondotta
lzaiás próféta, midőn a szenvedő Krisztusról jövendölt. (Iz.
53, 10.) jézust összezúzta az isteni igazságosság. Soha, még az
égi boldogságban sem fogjuk tudni felmérni, mit jelentett
jézusnak, ennyire alávetni magát az isteni igazságosság harag
jának. Ennek teljes súlyát egyetlenegy teremtmény, még a kár
hozottak sem érezték soha. De jézus szent embersége, mely
szoros kapcsolatban egyesült ezzel az isteni igazságossággal,
átérezte teljes hatalmát és szigorúságát. Ezért ő, az áldozat, aki
szeretetből mindennek alávetette magát, összetört e szent
igazságosság csapásai alatt.

Ojézusom, taníts meg arra, hogy megútáljam a bűnt, mely
arra kényszerítette az Isten igazságosságát, hogy ilyen engesz
telést követeljen tőled! Add, hogy minden szenvedésemet
egyesítsem a te kínjaiddal. hogy általuk kiirtsam lelkemből a
bűnt és már itt a földön eleget tegyek érte I
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X. Jézust megfosztják ruháiM/.

«Szétosztották egymás között ruhámat, és köntösömre
sorsot vetettek.» (Zs. 21, 19.) Igy jövendölt róla a Zsoltáros. 
Jézust mindenétől megfosztják. Ott áll mezítelenül, tökéletes
szegénységben a tömeg előtt. Még ruhái fölött sem rendelkez
hetik, mert miután a katonák keresztre szegezték. elosztják
őket maguk között, a köntösre pedig sorsot vetnek. - Jézus,
aki «a Szentlélek által adta áldozatul önmagát az Istennek»
(Zsid. 9, 14.), rábízza magát hóhéraira, mint áldozat a mi
bűneinkért.

Semmi sem szerez Istennek akkora dicsőséget, semmi sem
hasznosabb lelkünk számára, mintha mi is egészen, feltétel
nélkül egyesülünk azzal az áldozattal, melyet Jézus hozott ebben
a pillanatban, midőn hóhérai kezére adta magát, hogy meg
fosszák ruháitól és keresztre szegezzék. «~rtünk szegénnyé lett,
bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által mi gazdagok
legyünk» (V. ö. II. Kor. 8, 9.) Ha így felajánljuk magunkat,
ez igazi áldozat. Ez a magunk felajánlása az isteni akaratnak,
ez egész lelkiéletünk alapja. De csak akkor lesz ereje, ha egyesü
lünk Jézus áldozatával, «rnert ezzel az áldozattal szenteltettünk
meg». (Zsid. 10, 10.)

Ö Jézusom, fogadd kedvesen azt az áldozatot, mellyel
bemutatom neked egész magamat, egyesítsd a te áldozatoddal,
melyet te mutattál be mennyei Atyádnak, midőn fölértél a
Kálváriára. Vetkőztess ki engem is minden vonzalomból, mely
a teremtményhez vagy önmagamhoz láncol!

XI. Jézust keresztre szegezik.

«Megfeszíték őt és vele másik kettőt kétfelől, középen
meg Jézust.» (Jn 19, 18.) - Jézus hóhérai kezébe adja magát:
«Mint nyírója előtt a bárány, elnémul, és meg nem nyitja
száját». (Iz. 53, 7.) Kimondhatatlan kínnal járt kezének és lábá
nak rászegezése a keresztre. Ki tudná elmondani, milyen érzel
mek töltötték el Jézus szent Szívét e gyötrelmek közepett?
Bizonyára ismételte azokat a szavakat, melyeket akkor mondott,
mikor e világra jött: «Áldozatot és ajándékot nem akartál -
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elégtelenek voltak szentséged magasztalására -, de testet
alkottál nekem. Ime eljövök]» (Zsid. 10,5-7.; v. ö. Zs. 39, 8.)
jézus szüntelenül látja Atyja arcát és ezért mérhetetlen szere
tetében odaadja testét: hogy jóvátegye az örök fölségen ejtett
sérelmeket. Két lator között feszítik meg őt: «Engedelmes a
halálig». És milyen halálig? «A halálig a keresztfán.» (Fil. 2, 8.)
Miért éppen ezt a halált választotta? Mert írva van: «Átkozott
mindaz, aki fán függ». (Deut. 2J, 23.; Gal. 3, 13.) «A gonoszok
közé akart szárníttatni» (Iz. 53, 12.; Mk 15, 28.; Lk 22, 37.),
hogy elismerje az isteni szeritség legfőbb jogait.

De Jézus értünk is odaadja magát. Mivel Isten volt, ebben
a pillanatban valamennyiünket maga előtt látott. Feláldozza
magát, hogy megváltson minket, mert az Atya neki adott minket,
mint Főpapnak és Közbenjárónak: «Mert ők tieid». (Jn 17, 9.)
Mily fenséges kinyilatkoztatésa'ez jézus irántunk érzett szerete
tének I «Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki
életét adja berátaiért.» (Jn 15, 13.) Ennél többet nem tehetett:
«Mindvégig szeretett», (Jn 13, 1.) És ez a szeretet nem más, mint
az Atya és a Szentlélek szeretete, mert mindhárman egyek.

Ö jézusom, «ki az Atya akaratából a Szeritlélek közre
működésével halálod által a világnak életet adtál, szabadíts
meg engem szentséges tested és véred"'által minden gonoszsá
gomtól és minden rossztól. Add, hogy-~parancsaidhoz mindig
ragaszkodjam és ne engedd, hogy valaha elszakadjam tőled».'

X I I. Jézus meghal a kereszten.

«És jézus nagy szóval kiáltván, mondá: Atyám! kezeidbe
ajánlom lelkemet. És ezt mondván, kilehelé Íelkét,» (Lk 23, 46.)
- jézus három óráig tartó kimondhatatlan szenvedések után
meghal. Végetért az Istenhez egyedül~méltó áldozat, mely
megváltotta a világot és megszentelte a lelkeket: «Egy áldozat
tal mindörökre tökéletesekké tette azokat, kik meg akarnak
szentelődni», (Zsid. 10, 14.)

Krisztus megígérte, hogy «ha felemeltetik a földről, min
deneket magához vonz». (Jn 12, 32.) Mi kétszeresen az övéi
vagyunk: mint teremtmények, kiket a semmiből hívott életre

l Könyörgés áldozás előtt. a szentmise állandó részében.



magának - és mint «az Ő drága vérével megváltott» lelkek:
«(Megváltottál minket Istennek önvéreddel». (jel. 5. 9.) Egyet
lenegy csepp is elég lett volna Jézus. az Istenember véréből,

hogy megváltson minket, mert benne minden végtelen értékű.

De ő - annyi más okon kívül - elsősorban azért akarta
utolsó csepp vérét is kiönteni értünk. midőn átdöfette szent
Szívét, hogy kimutassa irántunk érzett végtelen szeretetét. 
És valamennyiünkért öntötte ki vérét. Mindegyikünk joggal
ismételheti Szent Pál odaadástól égő szavait: «Szeretett engem
és önmagát adta értem». (GaL 2, 20.)

Kérjük őt, vonjon minket szent Szívére kereszthalálának
erejével, Hadd haljunk meg önszeretetünknek és saját akara
tunknak, mely már annyi hűtlenség és bűn forrása volt, hogy
ezután csak őérette éljünk, ki meghalt értünk: «Akik élnek,
már ne önmaguknak éljenek. hanem annak. ki értük meghalt».
(II. Kor. 5, 15.)

Ó Atyám, dicsőítsd meg bitófán függő Fiadat! «Megalázta
magát a halálig, mégpedig a kereszt haláléig,» Magasztald fel
l)t' Magasztalják nevét, melyet Te adtál neki. «Hajoljon meg
előtte minden térd és minden nyelv vallja, hogy Fiad, Jézus
most már a te örök dicsőségedben él mindörökké l»

X I I f. Jézus testét leveszik a keresztről és visszaadják Édes
anyjának.

Jézus holttestét újra leteszik Mária ölébe. Elképzelhetetlen
az a fájdalom. mely e pillanatban hasogatta a Szent Szűz szívét.
Soha még édesanya annyira nem szerette gyermekét, mint
Mária Jézust. Hiszen az ő édesanyai szívét a Szeritlélek alkotta.
hogy szeresse az Istenembert. Soha még emberi szív nem vert
oly gyöngéden a megtestesült Ige iránt, mint Mária szíve.
Hiszen kegyelemmel teljes volt és ezeretetének kiáradása nem
ismert akadályt.

Azután mindent Jézustól kapott: szeplőtelen fogantatását.
rendkívüli érdemeit, rnelyek páratlan helyet biztosítottak
számára az összes teremtmények között, mind Fia halálának
érdemeiért kapta. Milyen kimondhatatlan fájdalmat érzett
tehát, midőn újra karjai közé vehette Jézus véres testét!



Boruljunk lábai elé és kérjünk tőle bocsánatot bűneinkért,

melyek ennyi szenvedést okoztak neki:

Kútja égi szeretetnek,
engedd érzenem sebednek

rnérgét: hadd sírjak veled I
Engedd, hogya szívem égjen
Krisztus Isten szerelmében

s ö szeressen engemet I
(Stabat Mate" Babits ford.)

X IV. Jézus sirbatétele.

Arimateai józsef «levévén jézus testét. gyolcsba takará.
és kőbe vájt sírba helyezé. melyben még soha senki sem feküdt».
(Lk 23, 53.)

Szent Pál mondja, hogy Krisztusnak «mindenben hasonló
nak kellett lennie» testvéreihez. (Zsid. 2. 17.) Még a temetés
ben is olyan akart lenni, mint mi: «Vevék jézus testét, és
gyolcsruhákba göngyölék azt fűszerek közé. ahogya zsidáknál
szokás temetni», - rnondja Szent János. (Jn 19, 40.) De jézus
teste, rnely egyesült az Igével, «nem láthatott romlást». (V. ö.
Zs. 15, 10.) Alig három napig marad a sírban. jézus saját
erejével legyőzi a halált és kijön a sírboltból, az élet és dicsőség

ragyogásában és «a halál többé nem uralkodik rajta». (Róm. 6,9.)
Ugyancsak Szent Pál mondja, hogy «eltemettettünk vele

együtt a halálba a keresztség által», (Róm. 6, 4.) A mi számunkra
a keresztvíz is olyan, mint valami sírbolt: otthagyjuk bűneinket

és új életre, a kegyelem életére támadva jövünk ki belőle.

Keresztségünk szentségi ereje állandóan hat. Ha a hitben és
szeretetben egyesülünk a sírbatett Krisztussal, akkor újraéled
bennünk ez a kegyelem, mely által «meghaltunk a bűnnek,

de élünk az Istennek Krisztus jézusban, a mi Urunkban».
(V. ö. Róm. 6, 11.)

Uram, jézus! hadd ássam el én is a te sírodban minden
bűnömet, minden hibámat, minden hűtlenségemet! Halálod
és temetésed által add, hogy egyre jobban lemondjak rnind
arról, ami távoltart tőled: a sátánról, a világ bölcseségéről. az
önszeretetről. Feltámadásod által pedig add, hogy ezután
én is, hozzád hasonlóan, csak Atyád dicsőségéért éljek!



xv. «Ha feltámadtatok Krisztussal ...» (Kol. 3, 1-2.).

(A húsvéti szentidő.)

Vázlat. - Az Egyház «szentnek» nevezi Jézus feltámadását. A szentség
két alkotóeleme. - I. A feltámadott Krisztus ment minden emberi
gyengeségtől. - II. Az «Istennek ezentelt élet. ragyogó teljessége
a diadalmas Krisztusban. - III. A húsvéti kegyelmet a keresztség
ülteti el bennünk. Szent Pál tanítása, hogyan kell követnie a
keresztény embernek földi életében a dicsőséges Krisztus szellemi
szabadságát. azáltal. hogy távoltartja magát a bűntől és iparkodik
szabadulni minden teremtménytől. - IV. Az «Istennek szentelt
élet»: viventesDeo.Ennek megval6sítása a lélekben. - V. E kettős
húsvéti kegyelmet azáltal nyerhetjük el. hogy elmélkedünk Jézus
misztériumár61 és a szentáldozáshoz járulunk. - VI. A test fel
támadása e dicsőséges misztériumnak legfenségesebb megnyilvá
nulása. A feltámadt Krisztussal val6 egyesülés örömet ébreszt
lelkünkben. A húsvéti Allelúja.

Krisztus kínszenvedésének egész misztériuma Szent Pál
ezen szavaival foghlhat6 össze: «Megalázta magát, engedelmes
lett a halálig». (Fil. 2, 8.) Láttuk, rnennyire megalázta magát
Krisztus. A megaláztatások mélyére szállott. az «átkozottak»
halálát választotta, miként írva volt: «Átkozott mindaz, aki
fán~,függ». (Deut. 2J, 23.; Gal. 3, 13.)

De a gyalázat és szenvedés e mélysége, melybe Krisztus
Urunk le akart ereszkedni értünk, egyúttal a szeretet tengere
is volt. Ezzel a szeretettel érdemelte ki számunkra Atyja irgal
mát és az üdvösség és megszentelődés minden kegyelmét.

Ha a megaláztatás mintegy foglalata a szenvedés miszté
riumának, akkor ugyancsak Szent Pál kifejezése mintegy
összefoglalja Krisztus feltámadásának misztériumát is: «E:lete
élet az Istennek». (R6m. 6. JO.) Krisztus él. Most már csak
élet van benne, dicsőséges. tökéletes élet, minden gyengeség
nélkül. Még csak «kilátása sincs a halálra»: «Krisztus már
nem hal meg, s a halál többé nem uralkodik rajta». (R6m. 6, 9.)
Most már egészen az Istennek él, életét egészen Atyjának és
az ő dicsőségének szenteli, inkább, mint valaha.



Az Egyház a mindenszentek litániájában Jézus egyes
misztériumait meghatározott jelzőkkel illeti. Igy feltámadását
«szentnek» mondja: «Szent feltámadásod által ments meg,
Uram, minket l» Mit akar ezzel mondani? Nem szent-e Jézus
valamennyi misztériuma? Ú, kétségtelenül. Hiszen ő maga
is a szentek szentje: «Egyedül te vagy a Szent», - énekeljük
róla a szentmise Gloriájában. Ezért szentek összes misztériumai
is. Szent születése: «A Szent, mi tőled születik, Isten fiának
fog hivatni», - mondja már az angyal Máriának. (Lk l, 35.)
Szent egész élete, hiszen «rnindenkor azt cselekedte, ami
Atyja előtt kedves volt», (Jn 8, 29.) Tudjuk, hogy senki sem
vádolhatta őt bűnről. (V. ö. Jn 8, 46.) Szent szenvedése is.
Igaz, hogy az emberek bűnei miatt halt meg, de maga az
áldozat szeplőtelen. éj az ártatlan bárány. A főpap, aki felál
dozza magát, «szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülöní
tett». (Zsid. 7, 26.)

Miért nevezi tehát szentnek az Egyház Jézus feltámadását,
megkülönböztetve minden más misztériumától?

Mert Krisztus főként ebben a misztériumban valósította
meg leginkább a szeritség feltételeit. Ez a misztérium dombo
rítja ki legjobban az emberi életszentség elemeit, melynek
példaképe és forrása Krisztus. Ha Krisztus egész élete az út
(Jn 14, 6.), a «világosság» (Jn 8, 12.), ha példaképe minden
erénynek, ami csak összefér istenségével, - akkor a feltámadás
magának az életszentségnek mintaképe.

Mert mik az életszentség alkotóelemei? - A mi élet
szentségünknek két jellemző vonása van: elfordulás a bűntől,

elszakadás minden teremtménytől - és teljes, állhatatos Isten
felé fordulás.

Mint majd látni fogjuk, e két jellemvonás Krisztus fel
támadásában is megtalálható, még hozzá a legmagasztosabb
fokban, ahogyan csak akkor nyilatkozott meg benne, amikor
előjött sírjából. Bár a megtestesült Ige egész földi életében
«szent» volt, a szó legmagasztosabb értelmében, ilyen minő

ségében elsősorban feltámadása alkalmával nyilatkoztatta ki
magát ragyogó fényességgel. Ezért mondja az Egyház: «Szent
feltámadásod által ments meg, Uram, minket l»

Elmélkedjünk tehát a sírjából dicsőséggel feltámadott
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Jézus misztériumáról. Látni fogjuk majd, hogy a feltámadás
az a misztérium, melyben az élet diadalmaskodik a halál fölött,
az ég a földön, az Isten az emberen. Ez a misztérium mutatja
be legragyogóbban minden életszentség eszményképét.

I.

Mi volt Krisztus feltámadása előtt?

Isten és ember. Az örök Ige eljegyezte magával a bűnös

emberi nem természetét. Kétségtelen ugyan, hogy ennek az
emberségnek benne semmi köze sem volt a bűnhöz, mégis alá
volt vetve azoknak a testi gyengeségeknek, melyek összeférhe
tők voltak istenségével és amelyek mibennünk gyakran a bűn

következményei: «Valóban a mi betegségeinket ő hordozta,
és a mi fájdalmainkat ő viselte». (Iz 53, 4.)

Nézzük az üdvözítőt halandó élete folyamán I A jászol
ban mint gyenge kis gyermek fekszik, aki anyja tejére szorul,
hogy életben maradjon. Később érzi a fáradtságot: «Elfáradván
az útban leüle». (Jn 4, 6.) Igazi, valóságos fáradtságot érez
tagjaiban. Álom, igazi, nem színlelt álom zárja le szempilláit.
Az apostoloknak úgy kell őt Ielébreszteniök, midőn a vihar
hányja-veti a hajócskát, melyben aludt. (Mt 8, 24-25.; Mk
4, 38.; Lk 8, 23-24.) Éhezett (Mt 4, 2.; Lk 4, 2.), szemjazott
(Jn 19, 28.), szenvedett, Kipróbálta a belső gyötrelmeket is:
az Olajfák hegyén érezte a félelmet, bánatot, szomorúságot.
«Kezde szomorkodni és gyötrődni ... és remegni ... Szomorú
az én lelkem mindhalálig,» (Mt 26, 37-38.; Mk 14, 33-34.)
Végül elszenvedte a halált: «Kiadá lelkét». (Jn 19, 30.)

Tehát osztozott a mi gyengeségünkben, gyarlóságunkban,
szenvedésűnkben, csak egyedül a bűnt nem ismerte, sem azt,
ami a bűn forrása vagy erkölcsi következménye: «Ezért minden
ben hasonlónak kellett lennie testvérei hez, ... a bűnt kivéve».
(Zsid. 2, 17.; 4, IS.)

De feltámadása után minden gyengesége elenyészett.
Többé nincs szüksége álomra, nem fárad el, általában nincs
alávetve semmiféle gyarlóságnak. Az üdvözítő ezentúl nem
érzi ezeket: teljesen ment minden gyengeségtől. Talán nincs
is többé valóságos teste? Ellenkezőleg. Ugyanaz a teste van,
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melyet Szűz Máriától kapott es amely elszenvedte a halált a
kereszten.

Ezt maga Krisztus bizonyította be. Feltámadása napján
este megjelent apostolainak. Ezek «megrémülvén es félvén, azt
vélték. hogy lelket látnak. És mondá nekik: Miért zavarod
tatok meg. és miért támadnak ilyen gondolatok szíveitekben ?
Nézzétek meg kezeimet és lábaimat. hogy énmagam vagyok;
tapintsátok meg és lássátok, mert a léleknek húsa és csontjai
nincsenek. amint látjátok. hogy nekem vannak. És ezt mond
ván, megmutatá nekik kezeit és lábait.» (Lk 24.37-40.) Szent
Tamás apostol akkor távol volt. - «Láttuk az Urat l» 
mondta neki a többi tanítvány. mikor visszatért. Tamás nem
akarja elhinni. Kételkedik: «Hacsak nem látom az ő kezein
a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem bocsátom,
és kezemet az ő oldalába nem teszem. én nem hiszem». jézus
nyolc nappal később újra megjelent nekik és miután üdvözölte
őket: «Békesség nektek l» - mondá Tamásnak : «Tedd ide
ujjadat, és nézd kezeimet; és nyujtsd ki kezedet. és tedd az
én oldalamba, és ne légy hitetlen. hanem hivő». (Jn 20. 24-27.)

Tehát jézus úgy akarta, hogy maguk az apostolok álla
pítsák meg feltámadott testének valódiságát. De ez a test már
ment a földi gyengeségektől : mozgása gyors, az anyag nem
akadály előtte. jézus előjön a sziklába vágott sírból, melynek
még a nyílását is súlyos kő zárta el. Tanítványai között «zárt
ajtón át» jelenik meg (Jn 20, 26.) Nem azért vesz ételt magá
hoz tanítványaival együtt, mintha éhezett volna, hanem mivel
irgalmas leereszkedésében meg akarja erősíteni feltámadásá
nak igazságát.

Ez a feltámadott test ezentúl halhatatlan. Egyszer már
meghalt: «Halála egyszer s mindenkiért való halál volt», 
mondja Szent Pál, de <miután feltámadt halottaiból, már nem
hal meg, s a halál többé nem uralkodik rajta». (Róm. 6, 10.
és 9.) A feltámadt jézus teste nincs többé alávetve sem a halál
nak, sem az időnek. Megszabadult már minden szolgaságtól,
minden gyengeségtől, amit a megtestesüléskor vett magára.
Krisztus többé nem szenvedhet. T este átszellemült és tökéletes
függetlenségben él.

Igy áll előttünk Krisztusban a tökéletes életszentség első
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eleme: eltávolodás mindattól, ami halál, ami földi, ami teremt
mény; szabadulás minden gyengeségtől, minden gyarlóságtól,
rninden szenvedélytől. Krisztus feltámadása napján a sírban
hagyta a szemfedőket, melyek a mi gyengeségeink, gyarlósá
gaink, tökéletlenségeink jelképei. Diadalmasan kiszállott sírjá
ból. Szabadságát semmi sem korlátozza. Erős, tökéletes élet
hatja át lényének minden idegrostját. Benne mindent elnyelt
az Élet, ami halandó.

II.

Igaz ugyan, hogy a feltámadt Krisztus még a földön jár:
mert szereti tanítványait, szánja hitük gyengeséget. Ezért
megjelenik nekik, hogy beszélgessen velük és résztvesz étkezé
sükben. Élete azonban elsősorban mennyei élet: «Élet az
Istennek».

Jézus e mennyei életéről feltámadása után jóformán sem
mit Sem tudunk. De kétségtelen, hogy csodálatos élet lehetett.

Bebizonyította, meanyire szereti Atyját, midőn életét
adta az emberekért. Most már mindent leíizetett, mindent
kiengesztelt. Isten kielégített igazságossága nem kíván már tőle

több engesztelést. Helyreállította a barátságot Isten és az embe
rek között, Véghezvitte a megváltás művét. De Jézus Atyja
iránti tisztelete tovább él, élénkebben, teljesebben, mint
valaha. Az evangélium ugyan semmit sem árul el Krisztus
hódolatából, amit imádásával, szerétetével és hálaadásával
akkor bemutatott Atyjának, de Szent Pál mindezt összefoglalja,
midőn azt mondja róla: «Élete élet az Istennek», (Róm. 6, 10.)

Ez az életszentség második eleme: Isten felé fordulás,
odaadás, ragaszkodás az Istenhez. Majd csak az örök boldog
ságban fogjuk megtudni, mennyire Atyjának élt Jézus ezekben
az áldott napokban. Ez az élet bizonyára oly tökéletes volt, hogy
elragadtatásba ejtette az angyalokat. Most, midőn szent ember
ségét nem kötötte többé semmiféle kényszerűség, megszaba
dult a mi földi életünk minden gyengeségétől, egészen Atyja
dicsőségére szentelte magát, mint még sohasem. A feltámadt
Krisztus élete végtelen dicsőséget szerzett Atyjának. Nincs
benne többé semmiféle gyarlóság: benne minden csak vilá-
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gosság, erő, szépség, élet es a dícséret szakadatlan hálaénekét
zengi.

Ha már az emberben is mintegy összpontosul a teremtés
egész birodalma és így a maga lényében mintegy összefoglalja
minden teremtmény magasztaló himnuszát, mit mondjunk
akkor arról a szüntelen hangzó hálaénekről, mellyel a dicső

séges Krisztus, a halálon diadalmaskodó Főpap magasztalta a
Szentháromságot? Ez az ének tökéletes kifejezése annak az
isteni életnek, rnely hatalmával és ragyogásával egészen körül
veszi és átjárja Jézus egész emberi természetét: ez az ének
kimondhatatlanul fenséges ...

III.

Ilyen lehetett a feltámadt Krisztus élete. Ez az élet a mi
életünknek is példaképe. Krisztus nekünk is kiérdemelte, hogy
hozzá hasonlóan mi is Istennek éljünk és részesüljünk feltámadt
életének tökéletességében. Kiérdemelte, nem ugyan feltáma
dásával, mert midőn kiadta lelkét a kereszten, ezzel befejezte
földi életét, úgyhogy attól kezdve több érdemet nem szeréz
hetett. Amit számunkra szerzett, azt áldozatával szerezte,
melyet megtestesülésekor kezdett meg és kereszthalálával
fejezett be.

De érdemei azután is rendelkezésünkre állanak, hogy
dicsőségesen kikel a sírból. Krisztus meg akarta őrizni testén
szent sebhelyeit és bemutatja őket Atyjának szépséges ragyogá
sukban. Ezekre hivatkozik, midőn közli velünk a kegyelmet :
«Mindenkor él, hogy értünk közbenjárjon». (Zsid. 7, 25.)

A feltámadás ezen kegyelmében először a keresztség
szentségében részesültünk. Ezt Szent Pál bizonyítja : «Elte
mettettünk vele együtt a halálba a keresztség által, hogy amint
az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust a halottaiból, éppúgy
mi is éljünk új életet», (Róm. 6, 4.)

A szent keresztség fürdője tehát az Apostol szerint a sír
jelképe. Mikor kiszállottunk e fürdőből, lelkünk megtisztult
minden bűntől, szennytől, megszabadult a lelki haláltól é" fel
öltözött a kegyelembe, mely az isteni élet forrása, mint ahogyan
Krisztu;; is kiszállt a sírból, levetkőzve minden gyengeséget,
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hogy attól kezdve tökéletes isteni életét élje. Ezért az ősegyház

ban a keresztséget csak húsvét és pünkösd előestéjén szolgál
tatták ki, az utóbbi ünnepen azért, mert ez zárja le a húsvéti
szeritidőt. Húsvét hetének liturgiája jóformán érthetetlen volna
előttünk, ha nem tartjuk állandóan szemünk előtt, hogy ekkor
volt valamikor a keresztség ünnepies kiszolgáltatása,"

Tehát mi is feltámadtunk Krisztussal együtt, Krisztus
által. Végtelen vágya, hogy közölje velünk az ő dicsőséges

életét. Hogyan tölthetjük be ezt az isteni vágyat, hogyan lehe
tünk mi is hasonlókká a feltámadt Jézushoz? Úgy, hogy kereszt
ségünk szellemében élünk. Lemondunk mindarról, amit a bűn

megfertőzött életünkben, és egyre jobban meghal bennünk
«a régi ember» (Róm. 6, 6.), ha egészen a kegyelem uralkodik
bennünk, az kormányozza cselekedeteinket. Számunkra ebben
áll az életszentség: kerüljük a bűnt, a bűnalkalmakat, szakad
junk el a teremtrnényektől és minden földi vonzódástóI, hogy
teljesen és állhatatosan csak Istenben és Istennek éljünk.

Ez a munka, mely keresztségünk napján kezdődött, egész
életünkön át folytatódik. Krisztus ugyan csak egyszer halt meg:
éppen ezzel adta meg ahhoz a kegyelmet, hogy hozzá hasonlóan
mi is meghaljunk a bűnnek. Csakhogy nekünk naponként
«meg kell halnunk», mert magunkban hordozzuk a bűn gyökereit
és ősi ellenségünk szüntelenül azon dolgozik, hogy újra kihajtsa
nak. Nekünk tehát igyekeznünk kell irtogatnunk ezeket a
gyökérszálakat, óvakodnunk kell minden hűtlenségtől. minden
önmagáért szeretett teremtménytől. Cselekedeteinkben nem
csak a bűnös, hanem még a tisztán természetes indítékokat is
kerülnünk kell. Szabadulnunk kell minden teremtménytől,

minden földitől, hogy szívűnk szabad legyen. Isten gyermekei
nek lelki szabadságával. Ez a mi életszentségünk első eleme.
Krisztus ebben mutatott ragyogó példát nekünk azzal a csodá
latos, feltétlen szabadsággal, melyben feltámadott ember
sége élt.

Ez a húsvéti kegyelem egyik legjellegzetesebb megnyil
vánulása. Szent Pál határozott szavai is ezt hangsúlyozzák: «El

1 V. ö. Krisstus, a lélek élete: A keresztség, az istenfiúság és a keresz
ténnyé avatás szentsége : «Hal) meg a bűnnek és élj Istennek l» ll. réu, 2. fej.
167. és köv. J.

Marmlon: Krisztus mlsrtérittrnal. 19



a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovász
talanok vagytok! Mert il mi húsvéti bárányunk, Krisztus, meg
öletett. Üljünk tehát ünnepet, de ne a régi kovásszal, hanem
egyenes lelkület és igazsáÚkovásztalanságával». (I. Kor.
5, 7-8.)

A húsvéti szentmise szentleckéjében is az Apostol e sür
gető felszólítását olvashatjuk. A mai hivők előtt talán homá
lyosnak tetszik ez a szöveg, az Egyház mégis ezt választotta ki
annyi más közül, hogy rámutasson arra, milyen magatartásra
van szükségünk, midőn a feltámadás misztériumát ünnepeljük.

Az Egyház azért választotta ezt a szöveget, mert ez vilá
gosan és mélyértelmííen elénk tárja, milyen gyümölcsöt szakíthat
a lélek e misztériumról. Mit jelentenek tehát Szent Pál szavai?

Midőn a zsidóknál közeledett húsvét ünnepe - mely
emlékezetükbe idézte, hogyan «vonult el» egykor felettük
Egyiptomban az Úr öldöklő angyala' -, minden kovászt el
kellett távoIítaniok a házból, hogy egyáltalában ne is ehessenek
kovászosat. Midőn pedig elérkezett az ünnep napja, leölték a
húsvéti bárányt és húsát «még azon éjjel megették, kovásztalan
kenyérrel», (V. ö. Exod. 12,8. és 15.)

«Mindezek pedig előképben történtek.» (I. Kor. 10, 6.
és 11.) Előre jelezték az igazi Pászkát, a keresztény húsvétot.
El a régi kovásszall «Immár vessétek Ie a régi embert» (Ef. 4,
22.; Kol. 3, 9.), aki a bűnben született, vetközzetek ki a csalárd
kívánságokból, melyekről Íernondtatok a keresztségben. A ke
resztség újjászületésében részesültetek Krisztus halálában.
(5 általa meghaltunk a bűnnek. (V. ö. Róm. 6,2. és köv.) Új
tésztává lettünk: azoknak is kell maradnunk a kegyelem által.
Vagyis «új teremtmények» (II. Kor. 5, 17.), «új emberek»
(Ef. 4, 24.) vagyunk, a sírjából diadalmasan feltámadt Krisztus
példájára.

Tehát miként a zsidók húsvétig tartózkodtak minden
kovászos ételtől, hogy megehessék a húsvéti:bárányt, ugyanúgy
mi is, akik részesülni akarunk a feltámadás misztériumában és
egyesülni óhajtunk Krisztussal, az értünk feláldozott és Ieltá
madott Báránnyal, mi sem élhetünk többé a bűnben. Nekünk

1 Pászka a héberben annyit jelent. mint «elvonulás», V. ö. Esod, 12,
7.6-27,



291

is tartózkodnunk kell gonosz vágyainktól, melyek mintegy
a gonoszság és romlottság kovásza bennünk: «Ne uralkodjék
tehát a bűn halandó testetekben» (Róm. 6, 12.), hanem meg
kell őriznünk lelkünkben a kegyelmet. Ez teszi lehetővé, hogy
az isteni törvény igazságában és őszinteségében éljünk.

Húsvét napján így tanít bennünket Szent Pál. Ez a tanítás
az életszentség első elemére figyelmeztet bennünket: mondjunk
le a bűnről, minden emberi indítékról, ami, rnint a régi kovász,
megrontja minden cselekedetünket. Éljünk inkább minden
bűnnel, minden teremtménnyel szemben azzal a lelki szabad
sággal, mely oly elevenen áll előttünk a feltámadt Krisztusban.

Ezt a kegyelmet kérjük Jézustól, midőn a húsvéti zso
lozsma minden himnuszában visszatérő versszakot imád
kozzuk:

Quaesumus auctor omnium
ln hoc paschali gaudio,
Ab omni mortis impetu,
Tuum defende populum.'

Kérjük Krisztustól, védje meg népét, «rnelyet tulajdon
vérén szerzett» (Ap. cs. 20, 28.), hogy - mint Szent Pál
mondja, - «jócselekedetekre igyekvő tulajdon népévé tisztítsa».
(Tit. 2, 14.) Védje meg - mitől? A lelki halál minden táma
dását~l, vagyis minden bűntől, minden bűnre vezető alkalom
tól, mindattól, ami tönkre akarja tenni vagy gyengíteni akarja
bennünk a kegyelem életét. Akkor lehetünk igazán tagjai annak
a közösségnek, melyről Krisztus azt akarta. hogy «sem folt,
sem ránc, sem más efféle ne legyen rajta, hanem legyen szent
és szeplőtelen». (Ef. 5, 27.)

IV.

Az életszentség második eleme. mely az elsőnek is értelmet
és értéket ad: az Isten felé fordulás. az Istennek szentelt élet,
vagy mint Szent Pál mondja: «Élet az Ístennek», (Róm. 6, 11.)

Ez Istennek szentelt életnek végtelen sok fokozata van.

l «~indenek Teremtője, e húsvéti örömben, kérünk, védd meg népedet
a halál rninden támadásátóI.» (A Breviarium monasticum himnuszából, a Ves
perae, a matutinum és a Laudes irnaóréiban.)
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Először is feltételezi, hogy mentek vagyunk a halálos bűntől,
mert ez teljesen összeférhetetlen az isteni élettel. - De meg
követeli azt is, hogy szabadulni igyekezzünk a bocsánatos
bűnöktől, a bűn gyökereitől és minden természetes indítéktól.
általában minden teremtménytől. Minél teljesebb ez a lemon
dás, annál szabadabbak vagyunk, annál jobban kiteljesedik
bennünk a lelki szabadság, ennek folytán pedig annál bővebben
árad belénk és annál jobban tökéletesedik az isteni élet. Amilyen
mértékben szabadul a lélek az emberitől, olyan mértékben
tárul fel előtte az isteni, annyira ízleli meg az égi valóságokat,
annyira éli az Isten életét.

A lélek ebben a boldog állapotban nemcsak hogy ment
minden bűntől, hanem cselekedeteit is kizárólag a kegyelem
sugallatai irányítják, tehát természetfeletti indítékból fakadnak.
Ha pedig ez a természetfeletti indítóok összes cselekedeteire
kiterjed, ha állandó és állhatatos szeretetében mindent Istenért,
Krisztus és Atyja dicsőségére visz végbe, akkor él benne az élet
teljessége. Ebben áll az életszentség: «Élet az Istennek».

Megfigyelhetjük, hogy az Egyház a húsvéti szentidőben

gyakran beszél az életről. Nemcsak azért, mert Krisztus fel
támadásával legyőzte a halált, hanem azért is, mert a lelkek
előtt újra megnyitotta az örök élet forrásait. Ezt a természet
feletti életet Krisztusban találhatjuk meg: «Én vagyok az
élet», - mondotta. (Jn 14, 6.) Ezért olvastatja velünk oly gyak
ran az Egyház ezekben az áldott napokban a szőlőtőkéről szóló
példabeszédet: «Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők.

Aki énbennem marad és én őbenne, az bő termést hoz; mert
nálam nélkül semmit sem tehettek». (Jn 15,4-5.) Tehát nekünk
is Krisztusban kell maradnunk, hogy ő is bennünk maradjon
és így sok gyümölcsöt teremhessünk. (V. ö. Jn 15, 5.)

Hogyan valósul meg ez?
A kegyelemmel, a Krisztusba vetett hittel és azokkal az

erényekkel, melyeknek ő a példaképe s amelyeket mi utánozunk.
Midőn lemondunk a bűnről, meghalunk önmagunknak, «rnint
ahogyan elhal a földbe esett gabonaszem és sok termést hoz».
(V. ö. Jn 12,25.) Ha csak a Szentlélek sugallatai szerint cselek
szünk, Jézus evangéliumának parancsai és elvei szerint, akkor
Krisztus élete kibontakozik lelkünkben. Akkor Krisztus él
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bennünk: «(I::lek pedig már nem én, hanem Krisztus él ben
nem». (Gal. 2, 20.)

Ez a tökéletesség eszményképe: «(Élet az Istennek, Krisztus
jézusban». Egyszerre persze nem érhetjük el. Az életszentség,
melynek alapjait a keresztség szentsége vetette meg, csak las
sanként, fokozatosan valósul meg. De legalább törekedjünk
arra, hogy rninden húsvétkor, e szentidő minden egyes napján:
a feltámadás ünnepétől pünkösdig egyre tökéletesebben meg
haljunk a bűnnek, a teremtménynek és egyre elevenebb, egyre
bőségesebb legyen bennünk Krisztus élete.

Krisztus uralkodjék a szívünkben! Egész lényünk legyen
uralma alá vetve. Mit tesz Krisztus azóta, hogy diadalmasko
dott? Dicsőségesenél és uralkodik, mint Isten, az Atya keblén.
Krisztus csak ott él, ahol uralkodik. Tehát bennünk is csak
olyan fokhan él, amennyire uralkodik lelkünkben. Ő nemcsak
főpap, hanem király is. Mikor Pilátus megkérdezte tőle, hogy
valóban király-e, Krisztus Urunk így válaszolt neki : «Te mondád,
hogy én király vagyok ... De az én országom nem e világból
való». (Jn 18, 36. és 37.) «(Az Isten országa bennetek vagyon.»
(Lk 17, 21.) Krisztus uralmának egyre jobban, egyre tökélete
sebb-n meg kell valósulnia. A miatyánkban is ezt kérjük az
Istentől: «jöjjön el a te országod l» Bárcsak felvirradna már az a
nap, amikor majd valóban Te uralkodsz bennünk, Krisztus által!

És miért nincs ez még így? Azért, mert oly sok minden
van még bennünk: saját akaratunk, önszeretetünk, természetes
indítékokból fakadó cselekedeteink, amelyeket még mindig
nem rendeltünk alá Krisztusnak. Mert még nem teljesítettük
az Atya őhajtását, hogy «rnindent Krisztus lába alá vessünk».
(Zs. 8,8.) Pedig ez is hozzátartozik Krisztus dicsőségéhez. mely
lyel az Atya meg akarja dicsőíteni Fiát, jézust: «(Az Isten igen
felmagasztalta őt és oly nevet adott neki, mely minden más név
fölött van, hogy jézus nevére minden térd meghajoljon». (Fil.
2, 9-10.) Az Atya meg akarja dicsőíteni Krisztust, mert
Krisztus az ő Fia, aki megalázta magát. Azt akarja, hogy Jézus
nevére minden térd meghajoljon. Az egész teremtett világon
uralkodjék: égben, földön és föld alatt. Bennünk is minden
neki szolgáljon : akaratunk, értelmünk, képzelőtehetségünk,

egyszóval minden képességünk.
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Királyként jött hozzánk keresztségünk napján, de a bűn

letaszította <>t trónjáról a lelkünkben. Ha kiirt juk a bűnt, a
hűtlenséget, a teremtményhez való ragaszkodásunkat, ha a
beléje, szavaiba és érdemeibe vetett hitb<>l élünk, ha minden
ben az <> tetszését keressük, akkor Krisztus az Úr, akkor <>
uralkodik bennünk, mint ahogyan uralkodik az Atya keblén.
Akkor bennünk él. Akkor elmondhatja rólunk Atyjának:
«Nézd, Atyám, ezt a lelket! Én benne élek és uralkodom,
hogy megszenteltessék a te neved».

Ilyen mélységes távlatokat nyit a húsvéti kegyelem:
elszakadást mindattól, ami emberi, földi, teremtett - és
teljes Istenhez-fordulást Krisztus által. A megtestesült Ige
feltámadása számunkra az élet és életszentség misztériuma.
Isten «Krisztussal együtt életrekeltett» minket (Ef. 2, 6.), mert
<> a mi fejünk. Nekünk tehát az a feladatunk, hogy kialakítsuk
magunkban feltámadott életének vonásait.

Ezért sürget bennünket annyira Szent Pál ezekben a
napokban: Ha részesülni akarunk Krisztus feltámadásának
misztériumában, ha bele akarunk hatolni szent szívének érzel
meibe, ha vele együtt mi is «meg akarjuk enni a húsvétet» és
részesülni akarunk diadalmas dicsőségében, - akkor azokat
keressük, amik odafent vannak, az égieket, amik megmaradnak
és iparkodjunk szabadulni azoktól, amik a földön vannak,
amik elenyésznek. «Ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek
az odafent valókat, ... ne a földieket.» (Kol. 3, l-2.) «Krisztus,
miután feltámadt halottaiból, már nem hal meg, s a halál
többé nem uralkodik rajta. Mert halála egyszer s mindenkiért
való halál volt a bűnnek; az élete azonban élet az Istennek.
Ekként ti is úgy tekintsétek magatokat, hogy meghaltatok a
bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban, ami Urunk
ban,» (Róm. 6, 9-11.)

V.
Méltán kérdezheti" most valaki, hogyan állandósítsuk

magunkban ezt a húsvéti kegyelmet?
Elsősorban mélységes hittel elmélkedjünk erről a misz

tériumről. Mit mondott Jézus Tamásnak, midőn megjelent
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tanítványai előtt és meghagyta a hitetlen apostolnak, hogy
tegye ujját sebhelyeibe, melyeket megőrzött megdicsőült

testén is? «Ne légy hitetlen, hanem hivő,» És midőn az apostol
imádja őt, mint Istenét, Krisztus Urunk hozzáteszi: «Mivel
hogy láttál engem, Tamás, hittél! Boldogok, akik~nem láttak
és hittek». (Jn 20, 27-29.)

A hit kapcsol össze bennünket Krisztussal. Ha hittel
elmélkedünk erről a misztériumről, akkor Krisztus bennünk is
létrehozza azt a kegyelmet, melyet apostolainak adott, midőn

feltámadása után megjelent nekik. Ű a mi lelkünkben él. És
mivel mindig él, szüntelenül tevékenykedik bennünk a szerint,
mekkora a hitünk és közli velünk minden egyes misztériumá
nak sajátos kegyelmét. - Pazzi Szent Magdolna életében
olvassuk, hogy midőn egy alkalommal, húsvét ünnepén, az
ebédlőben ült az asztalnál, oly boldogság és megelégedettség
sugárzott arcáról, hogy az egyik novicia nem állhatta meg, hogy
meg ne kérdezze tőle, mi ennek az oka.

- jézusom szépsége örvendeztet meg annyira, - vála
szolta a szent, Látom, hogy jelen van valamennyi nővérem

szívében.
- És milyen alakban f - kérdezte tovább a novicia.
- Ugy látom őt mindegyikben, dicsőséges feltámadásá~

ban, ahogyan az Egyház ma elénk tárja őt.!

Különösen a szentáldozás által tehetjük magunkévá e
misztérium gyümölcseit.

Mert kit veszünk magunkhoz az Oltáriszentségben?
Krisztust, Krisztus testét és vérét. Jegyezzük meg ugyanis,
hogy bár az Oltáriszentség feltételezi a Kálvária és az oltár
áldozatát, mely utóbbin létrejött, mindazonáltal a szentáldozás
ban az Odvözítő megdicsőült testét vesszük magunkhoz. Azt a
Krisztust vesszük, aki most él, megdicsőülten az égben és
akiben teljes fénnyel ragyog feltámadásának dicsősége.

Akit így most valósággal magunkhoz veszünk, az rninden
életszentség forrása. Nem tagadhatja meg tőlünk, hogy'fne
,'észesítsen bennünket is «szenti feltámadásának kegyelmében:
ebben is, mint mindenben, «az Ő teljességéből kell merítenünk».

l Cepari: Pazzi Szent Magdolna élete, 18. fej.
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Az örökké éli) Krisztus napjainkban is újra ismétli minden
lélekben azokat a szavakat, amelyeket akkor mondott tanít
ványainak, midőn a húsvéti ünnep alkalmával készült meg
alapítani szeretetének szentségét : «Vágyva vágytam ezt a
húsvéti vacsorát enni veletek». (Lk 22, 15.) Krisztus vágyódik
arra, hogy megvalósíthassa bennünk feltámadásának misztériu
mát. Ű föléje emelkedett minden földinek. Egészen Atyja
rendelkezésére bocsátotta magát. Minket is bele akar kapcsoini
ebbe az isteni áramkörbe, a mi örömünkre. Ha magunkhoz
vesszük őt a szentáldozásban és engedjük, hogy szabadon
rendelkezzék velünk, akkor ő megadja nekünk azt a kegyelmet,
hogy a Szentlélek sugallatai szerint egész életünket állandóan
Atyja felé irányítsuk, úgyhogy minden gondolatunk, minden
vágyunk, minden cselekedetünk mennyei Atyánk dicsőségét

szolgálja, Már pedig ebben áll az életszentség.
- Ú feltámadott üdvözítőm, te jössz hozzám. Te, aki

miután szenvedéseiddel kiengesztelted a bűnt és diadaloddal
legyőzted a halált, dicsőségedben most már egyedül csak
Atyádnak élsz I Jöjj hozzám és rontsd le bennem a sátán
művét; irtsd ki bennem a bűnt és hűtlenségeimet. Add,
hogy egyre jobban elszakadjak mindattól, ami nem te vagy.
Jöjj és részesíts túláradó életed tökéletességében, mely
most is szent emberségedből árad. Akkor én is veled
együtt zengem majd a hála énekét Atyádnak, aki ezen a napon
koronázott meg téged, mint a mi fejünket, minden dicsőséggel

és fönséggel I
Ezt kéri az Egyház is egyik áldozás utáni imádságában,

melyekben mintegy össze szokta foglalni azokat a kegyelmeket,
melyeket gyermekei számára kér az Istentől: «Kérünk, Urunk,
tisztíts meg minket minden régi bűnünktől és változtass át
új teremtményekké»."

Az Egyház azt akarja, hogy ez a kegyelem megmaradjon
bennünk, akkor is, mikor már elmúlt a szentáldozás hatása és
végetértek a húsvéti ünnepek: «Engedd, kérünk, mindenható
Isten, hogy a húsvéti szeritségnek vétele lelkünkben állandóan

l Ab omni nos, quaesumus, Domine, vetustate purgatos: sacramenti tui
veneranda perceptio in novam translerat creaturam. (Postcommunico a húsvét
utáni szerda szentmiséjéből.)
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megmaradjon».! Ez az állandó kegyelem lehetővé teszi, hogy
Szent Pál kifejezése szerint - «a belső ember napról-napra
megújuljon» (I I. Kor. 4, 16.), növekedjék bennünk Krisztus
élete és egyre hívebben kialakítsuk magunkban isteni Példa
képünk dicsőséges vonásait. .

VI.

Midőn így feltártuk az életszentség misztériumának kettős

jellemvonását, melyeket Jézus feltámadásának kell kialakítania
szívünkben, ezzel még nem merítettük ki a húsvéti kegyelem
minden gazdagságát.

Isten páratlan bőkezűséggel jutalmazta meg Krisztust. Azt
akarta ugyanis, hogy Fia feltámadásának misztériuma necsak
lelkünket gazdagítsa, hanem még testünkre is kiterjedjen hatása.
Mert mi is feltámadunk. Ez hittétel. Krisztushoz hasonlóan,
Krisztussal együtt a mi testünk is feltámad. Lehetne-e másként?

Mint már gyakran említettük, Krisztus a mi fejünk.
Egy misztikus testet alkotunk vele. Ha Krisztus feltámadt 
már pedig ő emberi természetében támadt fel -, akkor szük
séges, hogy mi, az ő tagjai is részesüljünk ugyanabban a dicső

ségben. Mert nemcsak lelkünk által vagyunk Krisztus tagjai,
hanem testünkkel is, tehát egész lényünkkel. A legbensősége

sebb kapcsolat fűz minket Jézushoz. Ha tehát Krisztus dicső

ségesen feltámadt, akkor a hívek is, akik a kegyelem által
misztikus testéhez tartoznak, szintén egyesülnek vele fel
támadásában.

Halljuk Szent Pált, mit mond erről a kérdésről! «Krisztus
feltámadt halottaiból, az elszenderültek zsengéje» Ű mintegy
az aratás első termése. Utána folytatódik az aratás. «Amint
ember által van a halál, úgy ember által van a halottak fel
támadása is; és amint Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy
Krisztusban is mindnyájan életre fognak kelni.» (I. Kor. 15,
20-22.) Isten - mondja még határozottabban - «Krisztus
sal együtt életrekeltett», (Ef. 2, 6.) Hogyan? Úgy, hogy ha a hit

l Concede, quaesumus, omni potens Deus: ut paschalis perceptio sacra
menti, continua in nostris mentibus perseveret. (Postcommunio a húsvét utáni
kedd szentmiséjéből.)
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és a kegyelem által Krisztus élő tagjai vagyunk, részesülünk
minden misztériumában, egyek vagyunk vele. Mivel pedig a
kegyelem dicsőségünk záloga, azért azok, akik a kegyelem
által Krisztustól remélik üdvösségüket, ugyanúgy Krisztussal
együtt fel is támadnak.

Ez a mi hitünk és reményünk.

De «rnost a mi életünk el van rejtve Krisztussal az Ísten
ben». A kegyelem most még nem fejti ki minden hatását, azt a
fényt és ragyogást, mely majd az örök dicsőségben lesz osztály
részünk; mint ahogyan Krisztus is elfátyolozta feltámadása
előtt istensége dicsőségének ragyogását, legfeljebb néhány
sugarát ragyogtatta meg a három tanítvány előtt, midőn el
változott előttük színében a Tábor hegyén. Lelkiéletünket itt
a földön csak Isten ismeri: az emberek szeme elől rejtve van.
Ha szabad elhatározásunkkal igyekszünk kialakítani lelkünk~

ben a feltámadt Jézus életének vonásait, most ezt még csak
fáradságos rnunka árán tehetjük, mert abban a testben kell
véghezvinnünk, rnelyet megsebzett a bűn és amely alá van
vetve az idő változásainak. Erre a szent szabadságra csak
szüntelenül megújúló, hűségesen végigharcolt küzdelem által
uthatunk el. Nekünk is ezenvednünk kell, hogy «bemehessünk

a dicsőségbe», mint maga Krisztus mondotta feltámadása
napján a két emmauszi tanítványnak: «Hát nem ezeket kellett-e
szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe?»

(Lk 24, 26.) «Isten fiaÍ vagyunk, - mondja az Apostol. - Ha
pedig fiai, akkor örökösök is: Istennek az örökösei, Krisztus~

nak pedig társörökösei, ha tudniillik vele együtt szenvedünk,
hogy vele együtt meg is dicsőüljűnk.» (Róm. 8, 17.) .

Ezek a szent gondolatok adjanak erőt, hogy híven kitarthas
sunk azon időn át, amit még itt a földön kell eltöltenünk,
Igen, mert eljön majd az a nap, amikor «halál nem leszen többé,
sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem leszen többé és
az Isten majd letöröl szemünkből minden könnyet», mert
Fia társörökösei lettünk. (Jel. 21, 4.) Odaültet majd bennünket
az örök lakomához, melyet azért készített, hogy ünnepelje
Fia diadalát és mindazokét, akiknek ő elsőszülött testvére.

Ha a nagyböjt és a nagyhét folyamán évről-évre hűségesen
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résztveszünk Krisztus szenvedéseiben, és a húsvéti misztérium
ünneplésekor hittel elmélkedünk a halálon diadalmaskod6
Jézus dicsőségéről, akkor egyre gyümölcsözőbben, egyre bősé

gesebben részesít bennünket isteni feltámadásának kegyelmei
ben. Segít bennünket elszakadni mindattól, ami nem Isten,
kegyelmével nagyobbítja bennünk a hitet és a szeretetet, tehát
az isteni életet. Ugyanakkor pedig erősíti reményünket: mert
«amikor Krisztus, a ti életetek megjelenik» az utolsó napon,
«akkor majd ti is megjelentek vele együtt a dicsőségben»,

hogy részesüljetek az ő életében. (Kol. 3, 4.)

E reményünk örömmel tölt el bennünket. Mivel a húsvéti
misztérium az élet misztériuma, erősíti reményünket. Ezért
elsősorban az öröm misztériuma.

Az Egyház is kimutatja ezt, midőn a húsvéti szeritidőben

szünet nélkül ismétli az ujjongás és boldogság öröménekét.
mintha csak a mennyország liturgiájától leste volna el: Alle/úja,
«dícsérjétek az Urat, hála Istennek I» A nagyböjt folyamán
száműzte ezt az öröméneket. hogy ezáltal is kimutassa szomo
rúságát és egyesüljön isteni Vőlegényének szenvedéseivel. Most,
hogy Krisztus feltámadott, vele együtt örül. Még nagyobb
hévvel veszi ajkára ezt az örömkiáltást. Benne csordulnak ki
túláradó érzelmei.

Soha el ne felejtsük: mi egyek vagyunk Krisztussal!
Az ő diadala a miénk is, az ő dicsősége a mi örömünknek is
forrása. Ezért énekeljük mi is az allelúját, együtt az Egyházzal,
a mi AnyánkkaI, hogy kimutassuk Krisztusnak örömünket,
amiért diadalmaskodott a halál fölött és megköszönjük az
Atyának azt a dicsőséget, melyben részesítette Fiát. Az Egyház
allelújája, mely szünet nélkül zeng a húsvéti szeritidő ötven
napja alatt, mintegy állandóan meg-megújuló visszhangja
annak a könyörgésnek. mellyel lezárja húsvét hetét: «Engedd,
kérünk, Urunk, hogy e húsvéti misztériumok által mindig
örvendhessünk: és megváltásunknak ez az állandó működése

legyen számunkra az örök örömök oka»;'

l Concede, quaesumus, Domine, semper nos per haec mysteria paschalia
jratulari: ut continua nostrae reparationis operatio, perpetuae nobis fiat causa
-aetitiae. [Secreta a húsvét utáni szombat szentmiséjében.] f:i



XVI. «... És most te dicsőíts meg engem, Atyám b>
(Jn. 17, 5.)

(Áldoz6csütörtök ünnepe.)

Vázlat. - I. Jézus mennybernenetelének fenséges diadala.- II. Krisztus
e csodálatos felmagasztaltatásának legfőbb oka: ő az Isten Fia.
aki kínszenvedésének gyalázatában megalázta magát. - I II. Krisz
tus e misztériumával megadja nekünk azt a kegyelmet, hogy vele
együtt mi is az égbe emelkedhessünk. mint misztikus testének
tagjai. - IV. Jézus megdicsőülése mélységes örömet fakaszt lel
künkben: Tu esto nostrum gaudium. - V. Ezen az ünnepen rendít
hetetlen bizalom lelkesítsen bennünket: Krisztus. a mi főpapunk,
belép a szentek Szentjébe, (j a mi egyetlen közbenjárónk. - VI.
Krisztusra kell támaszkodnunk, hogy «óvjon meg minket a gonosz
tól" a jelen élet szomorúságai és megpróbáltatásai közepen.

Krisztus feltámadása után csak negyven napig maradt
együtt tanítványaival. Szent Leó mondja, hogy «ezek a napok
nem tétlenségben teltek el»,! Valahányszor Jézus megjelent
apostolainak és beszélgetett velük «az Isten országáról» (Ap.
cs. 1,3.), örömmel töltötte el a szívűket. Megerősítette diadalába,
személyébe és küldetésébe vetett hitüket. Megadta nekik utolsó
rendelkezéseit (Ap. cs. I, 2.) az Egyház terjesztésére és meg-, ,
szervezesere.

Most, midőn küldetése itt a földön véget ért, eljött az óra,
hogy visszatérjen Atyjához. Isten követe befejezte pályafutását
itt a földön: «(Elvégeztem a munkát, melyet rám bízták (Jn
17. 4.) Most már a maga teljességében élvezhette csodálatos
diadalának kimeríthetetlen örömeit. Jézus mennybemenetele
földi életének dicsőséges betetőzése.

Bátran mondhatjuk, hogy Krisztus Urunk összes ünnepei
között az áldozócsütörtök a legnagyobb. mert ezen ünnepeljük
Krisztus végső megdicsőülését. Az Egyház szerint Jézus

1 Ii dies non otioso transiére decursu, Sermo I. de Ascensione Do
mini, c. II,
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mennybernenetele «csodálatoss.! «dicsSséges».2 Az ünnep egész
zsolozsmájában is ennek a misztériumnak fenségéről énekel.

Az Úr Jézus kérte Atyjától: «És rnost te dicsőíts meg
engem, Atyám, tenmagadnál azzal a dicsőséggel, rnely enyém
volt nálad, mielőtt a világ lett». (Jn 17, 5.) Ha Szent Ágoston
azt mondhatta: «A mi Urunk Jézus Krisztus feltámadása meg
dicsőülésének kezdete»,3 akkor bátran hozzátehetjük; csodála
tos mennybemenetele pedig delelője ennek a dicsőségnek: «Föl
véteték a mennybe, és ül az Istennek jobbja felől». (Mk 16, 19.)
Ez Krisztus emberségének isteni megdicsőülése, mellyel Atyja
«minden égnél feljebb» magasztalta.

Szóljunk tehát erről a megdicsőülésről : mik voltak okai
és milyen sajátos kegyelmet közöl velünk. Ezeket az Egyház a
szentmise könyörgésében foglalja össze: «Engedd, kérünk,
mindenható Isten, hogy mi, akik hisszük, hogy Egyszülötted,
a mi Megváltónk, a mai napon mennybe ment, lelkünkkel
magunk is mennyben lakjunk».4

Ez a könyörgés elsősorban a misztériumba vetett hitünk
ről tanúskodik, - majd pedig az Egyház megjelöli azokat a
jogcímeket. amelyek megmagyarázzák égi Vőlegényének fel
magasztaltatását : «Egyszülött fiú» és «Megváltó»; - végül
utal arra a kegyelemre, melyet közöl a lelkünkkel.

I.

Jézus mennybemenetelének misztériuma természetünknek
megfelelő módon nyilatkozik meg előttünk: szent embersége
felemelkedik a földről és látható módon égbe száll.

Jézus utoljára gyűjti össze tanítványait. Elvezeti őket

Betániába, az Olajfák hegyére. Újra emlékezetükbe idézi külde
tésüket, hogy tanítsák az egész földet és megígéri nekik, hogy
mindig velük marad kegyelmével és Lelke működéséve] (sőt

1 A mindenszentek litániájában.
2 Secreta áldozócsütörtök szentmiséjében.

• 3 Haec e~t clariíicatio Domini Nostri Jesu Christi. quae ab ejus resur
rectione sumpert exordium, Tractatus in Joannem, CIV., 3.

4 Concede, quaesumus, omnipotens Deus: ut, qui hodierna die Unige
nitum tuum Redemptorem nostrum ad caelos ascendisse credimus; ipsi
quoque mente in caelestibus habitemus.
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az Oltáriszentségben val6sággal is jelen van). Majd meg,
áldja őket és isteni hatalmával, megdicsőült lelke erejével fel
emelkedik előttük a felhők fölé, végül eltűnik szemük elől.

Bármennyire csodálatos is azonban Krisztus e test sze,
rinti, valóságos mennybemenetele, mégis csak szimboluma
annak a mennybernenetelnek, melynek célját még maguk az
apostolok sem értették. Ez a mennybemenetel még csodálato
sabb, még megfoghatatlanabb számunkra. Krisztus Urunk
«rninden égnél feljebb» ment (Ef. 4, 10.), az angyali karok fölé
emelkedett és csak az Isten jobbján pihent meg: «Fölvéteték a
mennybe, és ül az Istennek jobbja felől». (Mk 16, 19.)

Tudjuk, hogy ez a kifejezés: «az Istennek jobbja felől»,

csak jelképes értelmű és nem szabad betű szerint vennünk.
Az Isten tiszta szellem, semmi testi nincs benne. De a Szent
írás (pl. Zs. 109,1.; Mk 16, 19.; Ef. 1,20. és 4,10.; Kol. 3, 1.)
meg az Egyház többször is használja (az Apostoli és Niceai hit,
vallásban, meg a Quicumque-ban). Ezzel akarja kifejezni azt a
fenséges dicsőséget és magasztos diadalt, mely Krisztusra
várt az Istenség szentélyében,

Midőn pedig azt mondjuk, hogy Jézus «ül» az Isten jobb,
ján, ez azt jelenti, hogy örökre élvezi azt az örök nyugalmat,
melyet dicsőséges harcával kiérdemelt. Ez a nyugalom azonban
egyáltalában nem jelenti azt, hogy nem gyakorolja szüntelenül
mindenhatóságát, melyet Atyja közöl vele, hogy kormányozzon,
megazenteljen és megítéljen minden embert.

Szent Pál az efezusiakhoz írt levelében fenséges szavakkal
magasztalta Jézus isteni megdicsőülését. «Isten megmutatta
Krisztusban hatalmas hathatós erejét, mikor feltámasztotta
halottaib61 és jobbjára helyezte a mennyekben, minden fejede,
lernség és hatalmasság, erő és uralom s minden név fölé,
melyet említenek nemcsak ezen a világon, hanem a jövendő

ben is. Mindent a lába alá vetett, s megtette őt mindenek fölött
az Egyháznak fejévé,» (Ef. I, 19-22.)

Ezentúl Krisztus lesz és Krisztus marad az üdvösség, a
kegyelem, az élet és áldás egyetlen forrása minden lélek számára.
Neve, mint az Apostol mondja, oly nagy, oly ragyogó, oly
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dicsőséges, hogy «Jézus nevére minden térd meghajol: az égieké.
a földieké és az alvilágiaké, s rninden nyelv vallja az Atya
isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr». (Fil. 2, 10-11.)

És valóban, ettől az áldott pillanattól kezdve a mennyei
jeruzsálem választottjainak megszámlálhatatlan tömege az ő

világosságuk, a feláldozott Bárány lába elé veti koronáját, le
borul előtte és hatalmas karával, mint a tenger zúgása, hirdeti,
hogy jézus méltó minden boldogságra és dicsőségre, mert ő

boldogságuk kezdete és vége (v. ö. jelenések könyve).
Ettől a pillanattól kezdve az egész földön, minden nap,

minden templomban, minden szentmisében száll feléje az
Egyház hódolata és könyörgése, mert ő az egyetlen támasza
küzdelmeiben, ő az egyetlen forrása minden erőnek és minden
erénynek: «Ki az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert
egyedül te vagy a Szent, egyedül te vagy az Úr, egyedül te vagy
a Magasságbeli, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel egyetemben,
az Atyaisten dicsőségében I»

Végül ettőlfogva a győztes Krisztus, aki örökre kiragadta a
zsákmányt a sötétség fejedelmeinek kezéből : «Felment a ma
gasba és fogva vitte a zsákmányt» (Ef. 4, 8.), - puszta nevével
félelemmel tölti el a sátánt, menekülésre kényszeríti és meg
alázza kevélységét a szent kereszt diadalmas jele előtt. '

Ebbe a ragyogó dicsőségbe ment be jézus szent embersége
csodálatos mennybemenetele napján.

Il.

joggal kérdezhetjük most, mivel magyarázható jézus e
végső felmagasztaltatása, ez a mérhetetlen dicsőség, mely szent
emberségének osztályrésze lett?

Főként két okkal magyarázhatjuk: az első az, hogy jézus
Krisztus az Isten egyszülött Fia; - a második pedig, hogy a
mi megváltásunk miatt oly mélyen megalázta magát.

jézus Isten és ember. Mint Isten, isteni jelenlétévelJ be
tölti az eget És a földet. Tehát csak mint ember ment fel az
Atya jobbjára. Ám Jézus embersége egyesült az Ige személvé
vel, tehát Isten embersége lett. Ennek következtében joga van
az isteni dicsőségre az örök fényességben.



Krisztus e dicsősége halandó élete folyamán - dicsőséges
színeváltozásán kívül - le volt fátyolozva, rejtve volt. Az Ige
a gyarló emberséggel akart egyesülni, mely olyan volt, mint a
miénk, szenvedő emberi természet, hűbérese agyengeségnek,
fájdalomnak. halálnak.

A feltámadás hajnalán Jézus végre birtokába vehette ezt a
ragyogó dicsőséget. Ezentúl embersége is dicsőséges, ment
minden szenvedéstől. - Egy darabig mégis itt marad a földön,
a romlás helyén, ahol a halál uralkodik. Hogy azonban elérje e
dicsőség tetőpontját és teljes kibontakozását, a feltámadott
Jézusnak olyan helyre volt szűksége, amely méltó ehhez a dicső

séghez. Fel kellett emelkednie az égbe, ahol dicsősége és hatalma
teljes fényében ragyoghatott az összes választottak és megvál
tottak társaságában.

Jézusnak, az Istenembernek, az Isten Fiának, aki egyenlő

Atyjával, joga van ahhoz, hogy ott üljön az Isten jobbján és
osztozzék vele isteni dicsőségének minden ragyogásában,
élvezze a Legfőbb Lény végtelen boldogságát és mindenhatő
ságát.!

E végső megdicsőülés másik oka: viszonzása azoknak a
megaláztatésoknak, melyeket Jézus Atyja iránti és irántunk
érzett szeretetből vállalt magára.

Többször is említettük már, hogy midőn Krisztus e
világra lépett, egészen Atyja tetszésére bízta magát: «lme el
jövök, hogy megcselekedjem. ó Isten, a te akaratodat». (Zsid.
10,9.; v. ö. Zs. 39,8.) Vállalta az előre megjövendölt megaláz
tatásokat, vállalta, hogy fenékig kiüríti a megnevezhetetlen
szenvedések és meggyaláztatások keserű kelyhét. Kiüresítette
magát, egészen a kereszt átkáig. És mindezt miért? «Hogy meg
tudja a világ, hogy szeretem az Atyát.» (Jn 14. 31.), szeretem
tökéletességeit és dicsőségét, jogait és akaratát.

«Ezért - Szent Pál e szava is mutatja az indítóok igazságát

l Ha ugyanis Jézus emberségét csal; mint természetet tekintjük, mivel
ez a természet teremtett, nyilvánvaló, hogy ez a kifejezés: «ülni az Isten jobb
ján", nem jelenti azt, hogy egyenlő az Istennel, az Isten lényegéhez tartozó
dicsőségben. hanem csak azt fejezi ki, hogy magasztos, fenséges módon részesül
boldogságában ée végtelen hatalmában.



~ az Isten is igen felmagasztalta őt és oly nevet adott neki,
hogy arra minden térd meghajoljon: az égieké. a földieké és az
alvilágiaké,» (Fil. 2, 9.)

A földi fejedelmek a háború után megjutalmazzák diadal
masan visszatérő vitéz hadvezéreiket, akik megvédték jogai
kat, legyőzték az ellenséget és hódításaikkal megnagyobbítot
ták országaikat.

Jézus mennybemenetelének napján ugyanez ment végbe
az égben is, csakhogy hasonlíthatatlanul fenségesebb módon.
Jézus feltétlen hűséggel teljesítette mindazt, amit Atyja kívánt
tőle: ((~n mindenkor azt cselekszem, ami előtte kedves ...
Elvégeztem a munkát, melyet rám bíztál». (Jn 8, 29. és 17, 4.)
Mint szeplőtelen áldozat, kiszolgáltatta magát az isteni igazsá
gosság csapásainak, leereszkedett a hasonlíthatatlan kínok és
megaláztatások mélyére, Miután mindenért megfizetett, min
dent kiengesztelt és megvásárolt, miután legyőzte a sötétség
hatalmasságait. újra e1ismertette az Atya tökéletességeit és meg
bosszulta a jogain esett sérelmet, miután újra kinyitotta az
egész emberiség előtt a mennyek országának kapuit: micsoda
öröm lehetett az a mennyei Atya számára - ha ugyan szabad
így dadognunk ily fenséges misztériumról -, midőn meg
koronázta Fiát, aki legyőzte a világ fejedelmét I Micsoda isteni
gyönyörűség lehetett bevezetni Jézus szent emberségét az örök
ragyogásba, hogy élvezze az örökkétartó felmagasztaltatás bol
dogságát és hatalmát I

Annál is inkább, mert Jézus maga kérte Atyjától ezt a
dicsőséget, midőn betetózni készült áldozatát, hogy ezzel is
növelje Atyja dicsőségét: «Atyám! eljött az óra, dicsőítsd meg
Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged». (Jn 17, I.)

Igen, Atyám, elérkezett az óra I Igazságosságodnak eleget
tett engesztelésével. Viszonzásul te is nyujts neki elégtételt
abban a dicsőségben, mely megilleti Fiadat, Jézust, azért a
szeretetért, melyet irántad tanusított szenvedéseiben. Ö Atyám,
dicsőítsd meg Fiadat I Szilárdítsd meg országát azok szívében,
akik szeretik őt. Vezesd vissza jogara alá azokat a lelkeket, akik
elfordultak tőle. Vond hozzá mindazokat, akik még sötétség
ben ülnek és nem ismerik őt I Atyám, dicsőítsd meg Fiadat,
hogy Fiad is megdicsőítsen téged azáltal, hogy kijelenti előt-

Marmion. Krlsztus misztériumai. 20
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tünk istenségedet, tökéletességeidet, vágyaidat! Atyám, dicsőítsd
meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged!

De az Atya már válaszolt is e könyörgésünkre : «Meg is
dicsőítettem, és újra meg fogom dicsőíteni», (Jn 12, 28.) 
Mintha hallanók, amint megismétli Krisztus előtt azokat az
ünnepies szavakat, melyeket előre megjövendölt a Zsoltáros:
«Fiam vagy te . . . Kérd tőlem, és neked adom a nemzeteket
örökségedűl, s a föld határait osztályrészedül ... Olj le jobbom
felől, míg én ellenségeidet lábad zsámolyává teszem ...)) (Zs.
2, 7-8.; 109, 1.)

Isten minden művén kimondhatatlanul fenséges és titok
zatos összhang ragyog, melynek páratlan szépsége elragadta
tásba ejti a hivő lelkeket.

Hol kezdte meg Krisztus szenvedését? Az Olajfák hegyén.
Három hosszú óra alatt az isteni világosság fényénél előre látta
azt a tenger szenvedést és gyalázatot, rnelyben része lesz majd,
midőn bemutatja áldozatát ... Szent lelkét hatalmába kerítette
a szomorúság, bánat, utálat, halálfélelem. Sohasem fogjuk meg
tudni, milyen kegyetlen haláltusában volt része az Isten Fiának
ott a Getszemáni kertben. jézus itt előre látta, mintegy össze
gezve, kínszenvedésének minden fájdalmát: «Atyám, ha lehet
séges, múljék el tőlem e pohár ...)) (Mt 26, 39.)

És hol kezdette meg élvezni az isteni Odvözítő rnennybe
menetelének örömeit? jézus. az örök Bölcseség. aki - ne
felejtsük el! - ebben is egy Atyjával és a Szentlélekkel, ugyan
azt a hegytetőt akarta kiválasztani rnennybernenetele szín
helyéül is, amely fájdalmas megaláztatásainak tanúja volt. Ahol
rászakadt Krisztusra az isteni igazságosság bosszúja. mint a
rohanó hegy ipatak, ugyanott érte «a dicsőség és tisztelet koro
nája» is. (Zsid. 2. 9.) Ahol a sötétség borzalmában végbement
a hatalmas küzdelern előjátéka. ugyanott ragyogott fel a fen
séges diadala hajnalhasadása is.

joggal magasztalja tehát anyánk, az Egyház isteni fejének
«csodélatos» mennybernenetelét: «Csodálatós mennybernene
teled által ments meg, Uram. minket l»
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III.
Ez jézus mennybemenetelének misztériuma: Krisztus

felmagasztalása minden teremtmény fölé, az Atya jobbján.
jézus «az Atyától jött ki)) és miután itt a földön teljesítette

küldetését, visszatért Atyjához. (Jn 16, 28.) «Mint a hős,

ujjongva indul neki útjának» az istenség szentélyébő! : «Az ég
egyik szélén kel föl, és útja annak másik széléig jut el». (Zs.
18, 6-7.) Föléje emelkedik mindennek, hogy élvezze az isteni
dicsőséget, boldogságot és hatalmat.

Ez az isteni diadal csak Krisztus, az Istenember, a meg
testesült Ige kizárólagos kiváltsága. jézusnak csak azért van
joga ehhez a végtelen dicsőséghez, mert Isten Fia és a
világ Megváltója. Méltán kérdezhette Szent Pál: «Kinek
mondotta Isten angyalai közül valaha: ülj az én jobbomra ?))
(Zsid. l, 13.)

Maga Krisztus Urunk is ugyanezt a gondolatot fejezte ki
Nikodémussal folytatott beszélgetésében: «Senki sem ment föl
a mennybe, hanem csak az, ki mennyből szállott alá, az Embefia,
ki mennyben vagyon», (Jn 3, 13.) - Jézus megtestesülésével
Emberfia lett, de megtestesülése után is Isten Fia maradt. ki
örökké «rnennyben vagyon», Krisztus, aki leszállott a menny
ből. az Atya kebléről, hogy magára vegye természetünket,
tulajdonképpen természetes lakóhelyére tért vissza, midőn

újra felment az égbe. Egyedül neki, az Isten igaz Fiának volt
teljes joga oly közel jutni az Atyához és részesülni az Istenség
fenséges méltóságában. Ez egyedül neki van fenntartva: «Senki
sem ment föl a mennybe, hanem csak az, ki rnennyből szál
lott alé» ...

Hát mi nem mehetünk be a mennyekbe P Mi ki vagyunk
zárva a dicsőség és boldogság lakóhelyéről? Nekünk nincs
részünk Jézus mennybemenetelében? - De igen! Csakhogy
mi csak Krisztus által és Krisztusban mehetünk be az égbe.

Hogyan? - A keresztség által, rnely Isten gyermekeivé
tesz bennünket. Krisztus Urunk ugyancsak Nikodémussal
folytatott beszélgetésében nyilatkoztatta ki előttünk: «Ha
valaki újra nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet

20'"



be az Isten országába». (jn 3, 5.) Mintha csak ezt triondotta
volna: Csak egy mődon lehet bejutni az égbe, tudniillik ha
valaki újjászületik az Istenben. Van ugyan az Istenben egy
örök születés, de ez az enyém. t.n teljes joggal megyek be
az égbe, mert Isten egyszülött Fia vagyok, akit a szentek
fényességében nemzett. Van azonban más istenfiúság is: azok
is Isten gyermekei, akik a keresztség által «Istenből szület
tek». (Jn l, 13.)

Szent Pál tovább fűzi ezt a gondolatot: «Ha fiai (vagyunk),
akkor örökösök is; Istennek az örökösei, Krisztusnak pedig
társörökösei» (Róm. 8, 17.), vagyis részesülünk véget nem érő

örökségében.
A keresztség azonban nemcsak Isten gyermekeivé tesz

bennünket, hanem élő tagjai is leszünk annak a misztikus
testnek, melynek Krisztus a feje. Szent Pál a leghatározottab
ban állítja: «Ti Krisztus teste vagytok és egyenkint tagjai».
(I. Kor. 12, 27.) Majd másutt még erőteljesebben mondja:
«Mi az ő testének tagjai vagyunk, húsából és csontjaiból valók».
(Ef. 5, 30.)

Már pedig a tagok részesülnek a fej dicsőségében, a lélek
öröme a testre is kiárad. Tehát mi is részesülünk Krisztus
összes kincseiben: az ő örömei, dicsősége és boldogsága a
mienk is.

Csodálatos az isteni irgalom! «Isten, aki gazdag az irgal
masságban, igen nagy szeretetéből, mellyel szeretett minket,
noha bűneink miatt holtak voltunk is, - Krisztussal együtt
életrekeltett (kegyelemből történt az üdvözítéstek 1), vele együtt
életrekeltett és Krisztus jézussal együtt az égiek közé helyezett
el, hogy megmutassa a jövendő időkben kegyelmének bőséges

gazdagságát hozzánk való jóvoltából Krisztus jézusban» (Ef.
2, 4-7.)

Mivel pedig «amiket az Atya cselekszik, azokat cselekszi
hasonlóképpen a Fiú is» (jn 5, 19.), Krisztus magával viszi a mi
emberségünket is az égbe, hogy vele legyen a dicsőségben és
boldogságban. Az «isteni hős» legfölségesebb, cselekedete az
volt, hogy szenvedéseivel újra megnyitotta a' mennyország
kapuit a bukott emberiség előtt és mintegy kíséreteként magával
vitte őt az egek fényességébe : «Törékeny lényegünket magával
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egyesítve dicsőséged jobbján helyezte el . . . Felemelkedett az
égbe, hogy minket Istenségének részeseivé tegyenn.!

Mikor Krisztus felment az égbe, vele ment a szent lelkek
egész kísérete, mint valami zsákmány. Mint Szent Pál mondja:
«Felment a magasba és fogva vitte a zsákmányt). (Ef. 4, 8.) De
azok az igazak, akik Jézus kíséretét alkották diadalmenetében,
csaka végeláthatatlan elkövetkező aratás zsengéje voltak.A lelkek
égbeszállása azóta is szűntelenül tart mindaddig, míg Jézus
országa el nem éri teljességet.

«Krisztus mennybemenetele a mi égbeszállásunk : ahová
előrement a fej dicsősége, oda hivatalos a test reménye is. Ma
nemcsak azon reményünkben erősödtünk meg, hogy elnyerjük a
paradicsomot, hanem Krisztussal együtt el is jutottunk az ég
magasába ... Akiket az ellenség kiűzött a boldogság első Íakő

helyéről, azokat az Isten Fia, mint testének tagjait, az Atya
jobbjára ültette.»2

Mennyire megértjük most már azt a hálaéneket, melyet a
választottak kara zeng az emberekért feláldozott Bárány dícsé
retére I Mennyire megértjük magasztalásukat és imádásukat,
mellye] szüntelenül hódolnak az előtt, aki kimondhatatlan
kínjaival megfizetett az ő véget nem érő boldogságukért !

E megdicsőülés órája még nem ütött a mi számunkra. De
míg várjuk. hogy egyesülhessünk a boldogok karával, addig is
gondolatban, szent vágyainkkal lakjunk az égben, ahol Krisztus,
a mi fejünk, él és uralkodik mindörökké.

Itt a földön csak vendégek. idegenek vagyunk, kik hazá
jukat keresik. Mint a szent város lakóinak és Isten házanépének.
hitünkkel és reményünkkel már most az égben kell élnünk. Ez
Szerit Pál gondolata is: «A mi hazánk a mennyekben van».
(Fil. 3. 20.)

1 Unitam sibi fragilitatis nostrae substantiam, in gloriae tuae dextera
collocavit. (Communicantes az áldozócsütörtöki szentmise kénonjában.) - Est
elevatus in caelum, ut nos divinitatis suae tribueret esse participes. (A mennybe
meneteli prefációból.)

2 Christi ascensio nostra provectio est; et quo processit gloria capitis,
eo spes vocatur et corporis; hodie non solum paradisi possesseres firmati
sumus, sed etiam caelorum in Christo superna penetravimus ... Quos inimicus
primi habitaculi felicitate dejecit, eos sibi concorporaios Dei Filius ad dexteram
patris cellceavit. Szen! Leó:Sermo I. de Ascensione Domini. c. IV.
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Az Egyház is ezt a kegyelmet kéri Istentől ezen az ünne
pen: «Engedd, kérünk, mindenható Isten, hogy rni, akik hisz
szük, hogy Egyszülötted, a mi Megváltónk, a mai napon
mennybe ment, lelkünkkel magunk is a mennyben lakjunk». Az
áldozás utáni imádságban is azt kérjük, hogy «amit e látható
misztériumban magunkhoz vettünk, annak láthatatlan hatásá
ban is részesedjünk»." A szentáldozásban egyesülünk jézussal.
MidőnKrisztus a lelkünkbe száll, részesít minket azon dicsőség

reményében, melyet ő már valóságban élvez. A szentáldozásban
«a jövendő dicsőség zálogát» vesszük magunkhoz.f

Ú diadalmas, fenséges Győző, vonj minket magad után!
Hadd menjünk be mi is veled az égbe, hogy már most ott lak
junk hitünkkel, reményünkkel, szeretetünkkel 1Add, hogy meg
szabadulhassunk minden földitől, ami mulandó és csak azokat
keressük, amik megmaradnak I Hadd «kövessünk mi is oda
szívünkkel, ahová hitünk szerint szent emberségeddel fel
szállottál 1»3

IV.

jézus mennybemenetele a hivő lélekben, aki áhítattal
elmélkedik róla, sokféle érzelmet fakaszt. Bár Krisztus több
érdemet nem szerezhet, mennybemenetelének mégis megvan
az az ereje, hogy létre tudja hozni azokat a hatásos kegyelmeket,
amelyeket jelképez.

Először is erősíti jézus istenségébe vetett hitünket.
Midőn pedig látjuk isteni fejünk megdicsőülését, növeli remé
nyünket. És mivel az ő parancsainak megtartására serkent ben
nünket, érdemeket szerezhetünk, melyek a mi eljövendő bol
dogságunknak is forrásai; ezzel felszítja szeretetünket. - Fel
kelti csodálkozásunkat e csodálatos diadal iránt és hálánkat,
amiért Krisztus minket is részesít benne. - Lelkünket a
mennyei valóságokhoz emeli és segít elszakadni minden

l Ut, quae visibilibus mysteriis sumenda percepimus, invisibili con
sequamur effectu.

2 O sacrum convivium kezdetű antifóna úrnapján.
3 Ut illuc sequamur corde, ubi eum corpore ascendisse credimus. Szent

Gergely: Homilia XXIX. in EvangeI. c, J I.
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teremtménytől: «Keressétek az odafent valókat, ahol az Isten
jobbján ülő Krisztus vagyon. Az odafent való dolgokat keres
sétek, ne a földieket». (Kol. 3, I-2.) Türelmet ad a földi élet
megpróbáltatásainak elviselésére. Mert, ({ha vele együtt szen
vedünk. vele együtt meg is dicsőülünk», - mondja Szent Pál.
(Róm. 8, 17.)

Itt azonban most főként azzal a két érzelemmel fogunk
foglalkozni, mely a legbensőségesebben árad e misztériumről

való elmélkedésünkből és amelyek kűlönösen alkalmasak lel
künk megtermékenyítésére. Ezek az öröm és a bizalom.

Először lássuk, miért örülünk Krisztus mennybemene
telének?

Krisztus Urunk maga mondotta apostolainak, mielőtt

elhagyta volna őket: «Ha szeretnétek engem, csak örülnétek
annak, hogy az Atyához megyek», (Jn 14,28.) Krisztus nekünk
is mondja ezeket a szavakat. Ha szeretjűk őt, örülünk meg
dicsőülésének. Örülünk, mert küldetésének befejezése után
felemelkedik az Atya jobbjára, hogy ott a legmagasabb rnennyig
magasztaltassék és fáradozásai, szenvedései és halál r után élvezze
az örök nyugalmat a mérhetetlen dicsőségben. Számunkra soha
meg nem fogható boldogság veszi körül és tölti el őt örökre az
Istenség keblén. Övé minden hatalom minden teremtmény
fölött.

Hogyne örülnénk hát annak, hogy Atyja ily teljes mér
tékben igazságot szolgáltatott Jézusnak?

Az Egyház is hív bennünket, hogy boldogan ünnepeljük
az ő isteni Vőlegényének, a mi Istenünknek és Megváltónknak
felmagasztalását.

Sürgeti az összes nemzeteket, hogy újra meg újra felcsen
dülő himnuszokban zengjék el boldog örömüket. «Tapsoljatok
mindnyájan, nemzetek, örvendezzetek ujjongó szóval az
Istennek. .. Ujjongás között felvonul az Isten, harsona
zengés között az Úr. Zengedezzetek Istenünknek, zengedez
zetek, zengedezzetek királyunknak, zengedezzetek. Mert
királya az Isten az egész földnek ..., uralkodik az Isten a
nemzeteken, s ül szent trónusán az lsten,» (Zs. 46, 2. és



312

6-9.) «Magasztaljátok· a királyok Királyát és himnuszt éne
keljetek az Ístennek.»!

Majd az angyali hatalmasságokhoz fordul : «Tárjátok fel
kapuitokat, ti fejedelmek ! Táruljatok fel, örök kapuk, hadd
vonuljon be a dicsőség királya l» - Az angyalok megdöbbenve
kérdik: «Ki az a dicsőség királya?» - «Az erős és hatalmas Úr,
a harcban hatalmas Úr,» És a mennyei szellemek ismétlik a
kérdést: «Ki az a dicsőség királya?» De most már felismerik őt:

«A seregek Ura, ő a dicsőség királya». (Zs. 23, 7-10.)
Végül az Egyház a Zsoltáros költői nyelvén magához

jézushoz fordul: «Kelj fel, Uram. hatalmaddal, hadd magasz
taljuk erődet énekkel és zsoltárral l ... Hisz az egeknél fensé~

gesebb a te dicsőséged». (Zs. 20, 14.; 8, 2.) «Uram, én Istenem.
felette magasztos vagyl Öltözeted pompa és ékesség, ruházatod
fényesség.» (Zs. 103. I-2.)

Igen, örvendezzünk l Akik szeretik jézust, mély és erős

örömet éreznek. midőn elmélkednek a mennybemenetel misz
tériumáról és megköszönik az Atyának. hogy ilyen dicsőséget

adott Fiának, jézust pedig magasztalják, hogy benne részesült.
Aztán örüljünk annak is. hogy jézus e diadala és meg

dicsőülése a miénk is.
«Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én

Istenemhez és a ti Istenetekhez.» (Jn 20, 17.) jézus ezt is értünk
teszi: most sem válik el tőlünk, most sem választ el minket
magától. Csak azért ment előre dicsőséges országába, hogy ott
«helyet készítsen számunkra»: «Megyek helyet készíteni számo
tokra». Megígérte: «Ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket.
hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek». (Jn 14, 2-3.) Tehát
már most jogunk van Krisztus dicsőségéhez és boldogságához,
egykor pedig majd valóban el is nyerjük. Hiszen kérte Atyját:
«Atyám! akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők
is velem legyenek». (Jn 17, 24.) - Micsoda hatalom árad ebből

a könyörgésből és mennyi szeretet rejlik ebben az ígéretben l
Áradjon hát szét szívünkben ez a bensőséges lelki öröm l

Semmi sem «tágítja» ki annyira a szívünket, hogy nagylelkűen

«fussunk» az Úr parancsainak útján. mint ez az érzelem. (V. ö.

. l Exaltate Regem regum, et hymnum dicite Deo. (A Laudes egyik antifő
nála áldozócsütörtök zsolozsmájában.)
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Zs. 118. 32,) Mondjuk Krisztusnak újra meg újra e szent
napokban az ünnepi himnusz lángoló vágyaival:

Tu esto nostrum gaudium.
Qui es futurus praemium ;
Sit nostra in te gloria
Per cuncta semper saecula.

«Te légy a mi örömünk, ki egykor jutalmunk leszel; Benned
legyen dicsőségünk mindörökkön örökké 1»1

V.
Ehhez a mélységes örömhöz még rendíthetetlen bizalomnak

is kell járulnia. - Ez a bizalom főként arra támaszkodhatik,
hogy Krisztusnak mindenható befolyása van Atyjánál, nemcsak
mint győzhetetlen királynak, aki diadalát üli, hanem mint
főpapnak is, aki közbenjár értünk, miután bemutatta Atyjának
végtelen értékű áldozatát. Jézus e közvetítői tisztségét tulajdon
képpen mennybemenetele napján kezdte meg.

Ez a meggondolás is hozzátartozik a misztérium mélyebb
értelméhez. Lelkünk számára annyira hasznos, hogy érdemes
behatóbban is foglalkozni vele. Csakhogy nem könnyű feladat
megérteni e mélységes gondolatot. Szent Pál, aki a zsidókhoz
írt levelében nyilatkoztatta ki nekünk, maga is így beszél róla:
«Nehéz dolog megmagyarázni». (Zsid. 5, 11.)

Mindazonáltal megkíséreljük, hogya nagy Apostol nyo
mán valamelyes fogalmat alkossunk róla. Adja a Szentlélek,
hogy megérthessük, milyen csodálatosak az Isten művei I

Szent Pál először emlékeztet az Őszövetség legünnepie
sebb áldozati szertartásaira. Miért járt el így az Apostol?
Kétségtelenül azért, mert ebben a levélben zsidókhoz szólt,
tehát azon a nyelven kellett hozzájuk beszélnie, amit megértet
tek. Van azonban ennek még egy mélyebb értelme is. Ez
utóbbit maga az Apostol tárja fel előttünk. Ez az a bensőséges

kapcsolat, melyet maga Isten állított fel a régi szertartás és
Krisztus áldozata között. És miben áll ez a kapcsolat?

Tudjuk. hogy Isten örök mindentudásával előre föl-

l Az ünnepi zsolozsma himnusza a Vesperaeben és a Laudesben (Bre
viarium Monasticum).
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méri a századok sorát, végtelen bölcseségével pedig (mindent
mérték, szám és súly szerint rendezett». (Bölcs. JJ, 21.) c5 akarta
úgy, hogy a választott nép történetének főbb eseményei és
vallásának áldozatai csak tökéletlen előképei és homályos
szimbolumai legyenek azoknak a fenséges valóságoknak, melyek
helyükre lépnek majd, ha a megtestesült Ige megjelenik itt
a földön: (Mindezek pedig előképekben történtek velük ...
Árnyékai voltak a jövendő dolgoknak», (I. Kor. JO, l l., Kol.
2, 17.)

Ezért indul ki az Apostol a zsidók áldozatából. Nem azért
teszi ezt, hogy tetszetős hasonlatot állítson fel, rnely meg
könnyíti olvasóinak előadásának megértését, hanem azért,
mert az Ószövetség homályos előképeivel az Újszövetség
ragyogását jelezte előre, melyet Jézus Krisztus alapított.

Szent Pál azt is felemlíti, milyen volt a jeruzsálemi temp
lom szerkezete, amit maga az Úr szabott meg legkisebb rész
leteiben. «Sátor állíttatott, az első ... , mely szentélynek nevez
tetik.» Ebbe a papok minden áldozati cselekmény alkalmával
beléptek. uA második kárpit mögött pedig van az a sátor, rnely
szentek szeritjének neveztetik, melyben arany tömjénező vala
és a szövetség szekrénye.» (Zsid. 9, 2-4.)

Ez a «szentek szentje: volt a föld legfenségesebb helye. 
Ez volt a zsidó vallás középpontja. feléje szállt a választott nép
minden gondolata, feléje emelkedett minden kéz. Miért ~
Mert ezt a helyet tette meg Isten a maga lakóhelyévé. Meg
ígérte, hogy «odahelyezi nevét mindörökké s ott lesz szeme s
szíve mindenkoron», (III. Kir. 9, 3.) Itt fogadta Izrael hódola
tát, itt áldotta meg a választott nép fogadalmait és itt hallgatta
meg könyörgését. Itt érintkezett népével.

Ez az érintkezés azonban csak a főpap közvetítésével
történhetett. Mert oly félelmetes volt e sátor fensége, ahol
Isten lakott, hogy csak a zsidók főpapja mehetett oda be,
különben a belépés mindenki más számára halálbüntetés terhe
mellett tilos volt. Midőn a főpap bement, felöltötte főpapi

köntösét, mellén a «racionálée-val, vagyis a tudakolóval. Ezzel
a ma leginkább burzához hasonlítható táskával tudakolta meg
ugyanis a főpap az Úr akaratát. Elején tizenkét drágakő volt,
mindegyikbe bele volt vésve Izrael valamelyik törzsének neve.
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A nép tehát csak ezen a szimbolikus módon járulhatott oda
a szentek szenejéhez.

Sőt még a főpap is csak évenként egyszer léphetett be e
szent sátorba. Előbb azonban a sátoron kívül le kellett vágnia
két áldozati állatot: egyet a maga és egyet a nép bűneiért.

Ezek vérével meg kellett hintenie a kegyelemtáblát, vagyis a
frigyláda tetejét, melyben az Isteni Fölség nyugodott, míg a
leviták és a nép megtöltötték az előcsarnokokat.

Ez az ünnepi áldozat, mellye] a zsidó vallás főpapja a
Szentek Szentjében évenként egyszer bemutatta Istennek népe
hódolatát és az áldozati állatok vérét, engesztelésül a bűnért, 
papi tisztségének legfenségesebb. legmagasztosabb tényke
dése volt.

És mégis, «ez csak jelképe a jelen időknek», - hang
súlyozza újra Szent Pál. (Zsid. 9, 9.) Mennyi tökéletlenség
tapadt még ezekhez a szimbolumokhoz ! Ez az áldozat annyira
elégtelen volt, hogy évenként meg kellett újítani. Ez a főpap

annyira gyarló volt, hogy még ahhoz sem volt hatalma, hogy
megnyissa a szentélyt a nép előtt, melyet képviselt. 6 maga is
csak évenként egyszer mehetett be oda, akkor is csak mintegy
a saját bűneiért bemutatott áldozati állat vérének védelme alatt.

Mi tehát az igaz valóság? melyik a tökéletes áldozat,
mely egyszersmindenkorra helyettesíti ezeket a meg-megújuló
elégtelen áldozatokat?

Mindez megvan - mégpedig a maga teljességében van
meg - Krisztus Jézusban.

Szent Pál szerint Krisztus a főpap, de olyan főpap, aki
«szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített és
fölségesebb az egeknél». (Zsid. 7, 26.) Krisztus «nem kézzel
készített, azaz nem ebből a világból való sátoron át» ment be
a szentélybe, hanem «magába az égbe» ment, «a kárpit belsejéig»,
vagyis az Istenség szentélyéig. (Zsid. 9, 11.; v. ö. 9, 24. és
6, 19.) Mint annak idején a főpap, ő is viszi magával az áldozat
vérét. Milyen áldozatét ? Talán az áldozati állatokét, mint az
Ószövetségben? Ó nem! Ez a vér «az Ő saját vére» (Zsid. 9, 12.),
az a drága, végtelen értékű vér, mely kiömlött a földre, a bűnök

bocsánatára, nemcsak Izrael népéért, hanem az egész emberi-
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ségért. Átmegy a kárpiton, vagyis szent emberségével jelenik
meg a Szentélyben : «Nekünk is megnyitotta, mint új és élő

utat, a kárpiton, azaz a saját testén keresztül». (Zsid. 10, 20.)
Végül nem évenként egyszer ment be, hanem egyszersminden
korra. (Zsid. 9, 12.) Az ő önfeláldozása ugyanis tökéletes volt
és végtelen értékű, ezért «egy áldozattal mindörökre tökélete
sekké tette azokat, akik meg akarnak szentelődni», (Zsid. 10, 14.)

Ebben az isteni műben azonban a legcsodálatosabb,
amiben a valóság felülmúlja az előképet: Krisztus nem egyedül
megy be a Szentélybe l A mi főpapunk minket is magával
visz, még hozzá nem is jelképes módon, hanem valósággal.
hiszen valamennyien tagjai vagyunk, az ő «teljessége», mint
az Apostol mondja, (Ef. l, 23.)

Ő előtte senki sem juthatott el az égbe. Ezt a tilalmat
szirnbolizálta az a szigorú parancs, hogy senki sem léphetett
át a Szentek Szeritjének kárpitján. Szent Pál tanúsága szerint
ezt maga a Szentlélek adta tudtunkra : «Azt jelezvén a Szerit
lélek, hogy még nem áll nyitva a szentély útja». (Zsid. 9, 8.)

Krisztus azonban halálával kibékítette az emberiséget
Atyjával. Átfúrt kezével széttépte a száműzetésünkről szóló
végzést (v. ö. Kol. 2, 14.). Ezért szakadt ketté a templom
kárpitja, miután kilehelte lelkét. Mit jelentett ez a csoda?
Nemcsak azt, hogy az Ószövetség és vele együtt a zsidó nép
megszűnt, hanem azt is, hogy a jelképek helyet adtak a maga
sabb, hatásosabb valóságnak. És Krisztus újra megnyitotta az
ég kapuit, hogy újra elnyerhessük az örökkétartó örökséget.

Midőn Krisztus, az emberi nem Főpapja, mennybe
menetele napján égbe száll, minket is magával visz oda, mivel
jogunk és reményünk van rá, hogy egykor valósággal is ott
lakjunk.

Soha el ne felejtsük, hogy csak ő általa juthatunk el a
mennybe! Senki sem juthat be a Szentek Szentjébe, csak
ővele. Egyetlenegy teremtmény sem élvezheti az örök boldog
ságot, csak Jézus nyomában. Végtelen boldogságunkat érdemei
árán szerezte, Az egész örökkévalóságon át mondhatjuk neki:
Ó Krisztus Jézus! Neked, a te értünk kiontott vérednek kö
szönhetjük, hogy itt vagyunk most az Isten színe előtt! Áldo
zatod és önfeláldozásod szerzi meg nekünk minden pillanat-
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ban ezt a dics<Sséget és boldogságot. Ó feláldozott Bárány,
legyen ezért tiéd minden magasztalás, dícséret és hálaadás!

Addig is, míg Krisztus újra eljön értünk, ahogy meg
ígérte, «helyet készít nekünk» és segít minket könyörgéseivel.

Mert mit tesz a mennyben ez a főpap? Szent Pál szerint
azért ment be az égbe, «hogy most az Isten színe előtt meg
jelenjék értünk». (Zsid. 8, 24.) Az ő papsága örökkévaló,
következésképpen örökkévaló közbenjárása is. És micsoda
végtelen hatalmat jelent ez a közbenjárás!

Ott van tehát Atyja előtt, szüntelenül bemutatja előtte

áldozatát, melyre állandóan emlékezteti megőrzött sebhelyei
vel. «Mindenkor él, hogy értünk közbenjárjon.» (Zsid. 7, 25.)1
Isteni Főpapunk, aki mindig meghallgatást nyer, ott újra
elimádkozza értünk az utolsó vacsora főpapi könyörgését:
«Atyám, én őérettük könyörgök ... Ók még e világban vannak...
Tartsd meg őket a te nevedben, kiket nekem adtál ... Atyám!
akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok,"ők' is 'velem
legyenek, hogy lássák az én dicsőségemet, melyet neke~ adtál...
és hogya szeretet, mellyel engem szerettél, bennük legyen, és
én őbennük». (Jn 17,9., IL, 13.,24. és 26.)

Hogyne keltenének bennünk rendíthetetlen bizalmat hi
tünk e fenséges igazságai? Kishitűek, mitől félnénk? Mit nem
szabad remélnünk? Hiszen Jézus könyörög értünk, mind
örökké! «Mert ha bakok és bikák vére, és az üszőnek elhintett
hamva a fertőzötteket megszenteli a test megtisztulására,
meanyivel inkább fogja Krisztus vére, ki a Szentlélek által
önmagát hozta áldozatul szeplőtelenül az Istennek, meg
tisztítani lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy az élő

Istennek szolgéljunk l» - mondotta SzentPál (Zsid. 9, 13-14.)
Bízzunk hát fenntartás nélkül Főpapunk áldozatában,

érdemeiben, könyörgésében! Ma ment fel az égbe, ma kezdette
meg diadalával szüntelenül tartó közbenjárását. Ó a szeretett
Fiú, kiben az Atyának kedve telik. Hogyne hallgatná meg őt,

miután áldozatával oly végtelen nagy szeretetet tanúsított

l L. fentebb, 85. és köv. lap, midőn Krisztus örök áldozatár6l beszéltünk,
melyet szüntelenül bemutat az égben.
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Atyja iránt? «Meghallgattatott az lJ hódolatáért», ~ írja ezért
Szent Pál. (Zsid. 5, 7.)

Ú Atyám, tekints Fiadra, nézd sebhelyeit I «Tekints a te
Fölkented arcára l» Őáltala, őbenne add meg nekünk is, hogy
egykor mi is ott legyünk, ahol ő van és őá'tala, őbenne és ővele

dicsősítsünk és magasztaljunk Téged mindörökké l

VI.
Mikor áldozni megyünk e szent napokban, adjuk át lel

künket az öröm és bizalom ez érzelmeinek.
__ Mikor egyesülünk Jézussal" az ő testének leszünk tagjai.
O bennünk van és mi őbenne. Az Atya színe előtt vagyunk.
Nem látjuk ugyan öt, de hitünk azt mondja, hogy az Isten
előtt állunk, Jézussal együtt, aki bemutat minket Atyjának.
Vele együtt az Atya keblén vagyunk, az Istenség szentélyében,
Ezt jelenti számunkra Krisztus mennybemenetelének mélységes
kegyelme: a hit által részesülünk abban a kimondhatatlanul
fenséges életközösségben, melyben Krisztus él Atyjával az égben.

Szent Gertrúd életében olvassuk, hogy midőn egy alka
lommal, Krisztus rnennybemenetelének ünnepén, magához
vette a szentostyát, hallotta, amint Jézus ezt mondotta neki:
«Ime, eljöttem hozzád, nem azért, hogy búcsút vegyek tőled,

hanem hogy magammal vigyelek az égbe és bemutassalak
Atyémnak».! - Ha Krisztusra támaszkodunk, lelkünk erős

lesz, mert Jézus részesít bennünket gazdagságában és kin
cseiben. Nyomorúságunk és gyengeségünk ellenére se féljünk
hát közeledni az Istenhez. Az üdvözítő kegyelmével, vele
együtt rnindenkor mennyei Atyánk keblén élhetünk.

Támaszkodjunk tehát Krisztus Jézusra. nemcsak imádsá
gainkban, hanem rninden cselekedetünkben. Akkor erősek

leszünk. Ha «nála nélkül semmit sem tehetünk» (Jn 15, 5.),
vele mindent megtehetünk : «Mindent meg tudok tenni abban.
aki nekem erőt ad». (Fil. 4, 13.) Benne rendíthetetlen bizal
munk lehet. Hűségre és türelemre biztat a szomorúság, nehéz
ségek, megpróbáltatások és szenvedés közepett is, ami reánk
vár itt a földön, míg véget nem ér számkivetésünk.

l Az isteni szerétet követe, 4. könyv, 36. fej.
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Midőn Jézus befejezni készült haland6 életét, megható
imádsággal fordult Atyjához, tanítványaiért, kiket nemsokára
el kellett hagynia: «Szent Atyám I Míg velük voltam, én tar
tottam meg őket a te nevedben . .. Most pedig hozzád me
gyek . . . Nem kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem,
hogy óvd meg őket a gonosztóln. (Jn 17, 12-13.; 15.)

Micsoda isteni gondoskodás árad felénk ebből az imád
ságbóll Krisztus Urunk mindannyiunkért imádkozta. Áldozó
csütörtök szentmiséjében ez ihleti az Egyházat is, mely mindig
a legjobban megérti isteni Vőlegénye érzelmeit : «Fogadd,
Urunk, ezeket az adományokat, melyeket Fiad dicsőséges

mennybemenetele emlékére hoztunk és engedd kegyesen,
hogy a jelen élet veszedelmeitől megszabaduljunk és az örök
életre eljussunk»;'

Miért éppen ezt az imádságot veszi át az Egyház Krisztus
tól? Azért, mert sok akadály hátráltat bennünket Isten felé
vezető útunkban: bűneink, melyek eltántorítanak az Istentől.

Krisztus Urunk azt kéri számunkra, hogy szabaduljunk meg
a gonosztól, vagyis a bűntől. Ez ugyanis az egyetlen igazi rossz,
mert távoltart bennünket mennyei Atyánktól: «Óvd meg őket
a gonosztól», Ha magunkra maradnánk, velünkszületett gyenge
ségünknél fogva nem tudnánk kikerülni ezeket az akadályokat.
De legyőzhetjük őket, ha Krisztusra támaszkodunk. Ma emel
kedik az égbe, miután legyőzte a sátánt és a világot: «Bízzatok,
én legyőztem a világot... E világ fejedelmének énbennem
semmije sincsen». (Jn 16,33.; 14,30.) Mint mindenható főpap

lép be az Istenség szentélyébe : «Megjelent áldozatával, ...
hogy eltörölje a bűnt». (Zsid. 9, 26.) A szentáldozásban minket
is részesít hatalmában és diadalában. Ezért egyedül csak őreá

támaszkodhatunk.
Ha velünk van Krisztus, aki bemutatja értünk érdemeit

az Atyának, nincs az a kísértés, amit le ne tudnánk győzni,

nincs az a nehézség, mely fölött ne tudnánk diadalmaskodni,
nincs a kellemetlenség, melyet el ne tudnánk viselni, nincs
az az esztelen élvezet, melyről le ne tudnánk mondani I Addig

1 Suscipe, Domine, munera, quae pro Filii tui gloriosa ascensione
deferimus; et concede propitius, ut a praesentibus periculis liberemur, et ad
vitam perveniamus aeternam. (Secreta áldoz6csütörtök szentmiséjében.)



is, míg nem egyesülhetünk Jézussal az égben, vagy helyesebben:
míg magával nem visz oda bennünket, éljünk a mennyben
a hit által. bízva könyörgésének és közbenjárásának korlátlan
hatalmában; reméljük, hogy egykor nekünk is részünk lesz
majd az ő boldogságában és szeressuk őt, örömmel és nagy
lelkűen. hűségesen és fenntartás nélkül teljesitve akaratát.
tetszését." Igy részesülünk teljesen Jézus dicsőséges mennybe
menetelének csodálatos misztériumában: «Lelkünkkel magunk
IS mennyben lakunk».

l «Tedd, hogy irántad mindig h6dol6 akarattal viselkedjünk és fölsé.
gednek mindig őszinte szívvel szolgáljunk.» (Fac nos tibi semper et devotam
gerere voluntatem; et majestati tuae sincero corde servire. - Oratio az áldoz6.
csütörtök nyolcadába eső vasárnap szentmiséjében.)



XVII. A Szentlélek elküldése.

(Pünkösd.)

Vázlat. - A Szentlélek látható alakban való elküldése az apostolokra
Jézus misztériumai közé tartozik. - I. A Szentlélek a Szent
háromságban. - II. A Szentlélek eljövetele az apostolokhoz csak
Krisztus mennybemenetele után történhetett. - III. Az isteni
Vigasztaló műve az apostolok lelkében: betölti őket igazsággal.
szeretettel, erővel és vigasztalással. - IV. A tanítványok gyüle
kezete az utolsó vacsora termében az egész Egyházat képviseli.
A Szentlélek csodálatos. szüntelen műkődése az Egyházban: a
pünkösd állandóan tart. - V. A Szentlélek működése lelkünkben.
Iránta való kötelességeink.

«Ha szeretnétek engem, csak örülnétek annak, hogy az
Atyához megyek.» (Jn 14. 28.)

Valóban, Krisztus rnennybemenetele kimeríthetetlen öröm
forrása azok számára, kik szeretik őt. Hiszen ez JéL:uS meg
dicsőülése a magasságos égben. Ezzel teljesül Krisztus könyör
gése: «Most te dicsőíts meg engem, Atyám, tenmagadnál, azzal
a dicsőséggel, mely enyém volt nálad, mielőtt a világ lett». (Jn 17,
5.) Valóban, ujjonghatunk. midőn megfontoljuk, hogy Jézus,
az Isten Fia, a mi Megváltónk, az emberi nem feje, ott ül Atyja
jobbján, miután megtestesülésének és halálának megalázta
tásaival betöltötte küldetését itt a földön.

De Krisztus nemcsak arról biztosította tanítványait, hogy
örömmel tölti el majd őket mennybernenetele, hanem azt is
előre megmondotta, hogy nagy hasznukra lesz: «Jobb nektek.
hogy én elmenjek; mert ha el nem megyek, a Vigasztaló nem
jövend hozzátok, ha pedig elmegyek, el fogom őt küldeni
hozzátok». (Jn 16, 7.)

A megtestesült Ige minden szava. mint ő maga mondotta,
szellem és élet: «Az igék. melyeket én szélottam nektek, azok
szellem és élet». (Jn 6, 64.) Súlyos és mélységes, akárhányszor
titokzatos szavak. Nem egyszer nehéz megérteni őket, úgy
hogy legfeljebb csak az imádságban lehet belehatolni mélyebb

Marmion: Krisztus misztériumai. 2J
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értelmükbe. Ilyen Jézus azon kiielentése is, melyben a földről
való távozásáról beszél.

«Jobb nektek, hogy én elmenjek ...» - Hogyan lehet az
jobb az apostoloknak, hogy Jézus elmenjen, elhagyja őket és
visszatérjen Atyjához? Hiszen ő volt számukra minden jó,
minden kegyelem forrása! Ű «az út, igazság és élet». Ű mon
dotta: «Senki sem jut az Atyához máskép, mint énáltalam».
(Jn 14, 6.) Hogyan lehet hát hasznos az apostolok számára, ha
Jézus elhagyja őket?

Nem mondhatták-e neki erre teljes joggal: Ó isteni Mes
ter, ne beszélj így! Nincs szükségünk nekünk senki másra rajtad
kívül. Te elég vagy nekünk! «Uram! kihez mennénk?» (Jn 6,
69.) Ha te velünk vagy, miénk minden kegyelem: «Maradj
velűnkl» (Lk 24. 29.)

Az isteni Mester szava azonban egészen határozott: «Én
az igazságot mondorn». Tovább nem maradhat velük: itt az
ideje. hogy visszatérjen Atyjához és nekik jobb, ha elhagyja
őket. Miért? Mert akkor elküldheti nekik a Szentlelket.

Ez tehát e titokzatos szó misztériuma. Most erről a misz
tériumról akarunk elmélkedni, már amennyire ez lehetséges.
Mert itt minden természetfeletti és egyedüli vezetőnk csak a
hit lehet.

Bár ebben a fejezetben állandóan a Szentlélekről lesz szó,
mégis látni fogjuk, hogya Lélek látható alakban való elküldése
a tanítványokhoz - ez a pünkösdi ünnep tulajdonképpeni
tárgya - végeredményben Jézus műve, az ő isteni természeté
hez tartozik (rnint ahogyan ő is Atyjához tartozik). Ezért illesz
kedik bele az ő misztériumainak sorozatába.

Elsősorban azért, mert Krisztus imádkozott érte, hogy
elküldhesse a SzentieIket. Egészen kűlön könyörgést szentelt
erre főpapi imádságában. - Krisztus Urunk mondotta ugyanis
tanítványainak az utolsó vacsorán: (Kérni fogom az Atyát, és
más Vigasztalót ad nektek, ... az igazság Lelkét, hogy veletek
legyen mindörökké». (Jn 14. 16-17.)

Azután Jézus megígérte apostolainak, hogy elküldi ezt a
ket. - «Mikor pedig eljövend a Vigasztaló, kit én küldök
tek az Atyától, az igazság Lelkét, ki az Atyától származik, ő



majd bizonyságot tesz énfelőlem ... Ha elmegyek, el fogom őt

küldeni hozzátok.» Un 15,26.; 16, 7.)
Továbbá kiérdemelte a Szentlélek elküldését. - Krisztus

jézus imádságával és áldozatával kiérdemelte Atyjától, hogy
elküldhesse az apostoloknak az igazság, a szeretet, az erő és a
vigasztalás Lelkét. Minden kegyelem a Megváltó imádságából
és önfeláldozásából fakad. Mily csodálatosan igazolódott be ez
a Szeritlélek eljövetelében is, aki oly hatalmas, oly jóságos, hogy
Jézus magamagával azonosítja, úgyhogy az apostolok az ő

másik énjét találhatják meg benne!
Végül és legfőképpen az a célja a Szentlélek elküldésének,

hogy befejezze az Egyház megalapltásának nagy művét. - Jézus
ezt az Egyházat Péterre alapította, de a Szentlélekre akarta
bízni (nemsokára látjuk majd, miért), hogy tökéletesítse. Való
ban, még mennybernenetele előtt, midőn együtt étkezett apos
tolaival, «meghagyá nekik, hogy ne távozzanak el jeruzsálem
ből, hanem várják be az Atya ígéretét», a Szentlelket. (Ap. cs.
l, 4.) A Szentlélek eljövetele Jézus megdicsőülését szolgálta.
Akkor majd a Lélek eltölti őket erővel, hogy «tanúi legyenek
Jeruzsálemben és egész Judeában, Szamariában és a föld
határáig». (Ap. cs. I, 8.) Ezek Krisztus tulajdon szavai.

Látjuk tehát, hogya Szentlélek elküldése az apostoloknak
jézus műve. Annyira igaz ez, hogy Szent Pál a Szentleiket
«Krisztus Lelkének, jézus Lelkének» nevezi. (Róm. 8, 9.; v. ö.
Ap. cs. 16,7. és I. Pét. l, II.) Ezért nem vehetjük sorra Krisztus
misztériumait a nélkül, hogy ne elmélkednénk egyúttal arról a
csodálatos eseményről is, mely tíz nappal Jézus mennybe
menetele után játszódott le.

Kérjük a Szentlelket, ismertesse meg velünk önmagát,
kicsoda ő, miben áll az ő küldetése és műve pünkösd napján.
Jöjj el, Szentlélek, világosítsd meg értelmünket és gyujtsd fel
szívünkben szeréteted tüzét, melynek lángoló tűzhelye vagy!

I.

Jézus szavait a Szeritlélekről csak akkor érthetjük meg, ha
előbb emlékezetünkbe idézzük, mit tanít a kinyilatkoztatás e
SzentIelek életéről a Szentháromságban. Ismerjük ugyan már

21 "
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ezt a misztériumot, l de ha újból elmélkedünk róla, hitünk még
nagyobb örömet ébreszt lelkünkben. Hatoljunk be tehát rnély
séges tisztelettel az Istenség szentélyébe.

Mit mond tehát hitünk? - Az Istenben három különböző

személy van, akik azonban egyek ugyanazon isteni természet
ben: az Atya, Fiú és Szentlélek.

Az Atya senkitől sem lett. Ű a kezdet nélküli Eredet, Isten
benső életének ősforrása, a Szentháromság kimondhatatlanul
fenséges közléseinek szülőoka. Mivel -az Atya megismeri ön
magát, ezt az ismeretét egy végtelenül fenséges Szóban rnondja
ki: így nemzi egyetlen, tökéletes Fiát, akivel közli egész ön
magát, kivéve atyaságának személyes tulajdonságát: «Miként
az Atyának élete vagyon önmagában, azonképpen adta a Fiúnak
is, hogy élete legyen önmagában». (Jn 5, 26.) - A Fiú minden
ben egyenlő az Atyával. Ű az Atya egyenlőrangú kifejezése,
tökéletes képmása. Vele együtt neki is ugyanaz az isteni ter
mészete van. - Az Atya és a Fiú egymást kölcsönös, tökéletes
szeretettel szereti. Az Atya és a Fiú e két, egymás közti szeretet~

közléséből származik titokzatos módon a Szentlélek, a harmadik
isteni személy. A Szentlélek örök származása zárja le Isten benső

működéseinek sorát. Ű az imádandó Szentháromság isteni
közléseinek végcélja.

E különböző személyek között nincs magasabb- vagy
alacsonyabbrendű: ezt hinni súlyos tévedés volna. Mind
hármuknak egyforma hatalmuk, bölcseségük, jóságuk van,
mert mindhármuknak elválaszthatatlanul ugyanaz az isteni
természete van, összes végtelen tökéletességeivel együtt. Ezért
minden dícséretünk egyformán szól az Atyának, a Fiúnak és a
Szentléleknek: Gloria Patri etFilia et Spiritui Sancto: «Dicsőség

az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek ...l)

Bár sem egyenlőtlenség. sem függőség nincs közöttük.
mégis bizonyos sorrendet állapíthatunk meg köztük, természe
tük és eredetük szerint, Ez egyúttal meghatározza a Szent
háromság fölséges isteni közléseit is. A Fiú születése eleve föl
tételezi, hogy létezzék az Atya, minden létező ősforrása,a nélkül

l Lásd Krisztus, a lélek élete: I. rész, VI. Iej.: A Szentlélek, Jézus Lelke.
115. és köv. l.



azonban, hogy ezzel a Fiú időben egyenlőtlenvolna az Atyával.
A Szentlélek származása föltételezi az Atya és Fiú létét, kiknek
ő kölcsönös szeretet-közlése,

Ezt a sorrendet nem szabad elvetnünk vagy önkényesen
felforgatnunk. Jézus azt akarja, hogy tanítványai «az Atya, Fiú
és Szentlélek nevében» legyenek megkeresztelve. (Mr 28, 19.)
Ezek magának a megtestesült Igének a szavai. Isteni igazságot
rejtenek, mely meghaladja értelmünket. Mivel azonban Jézus
szavai, feltétlenül tiszteletben kell őket tartanunk és sértetlenül
meg kell őriznünk az általa megjelölt sorrendet a Szerithárom
ság isteni személyei között. Tudományos értekezésekben éppen
úgy, rnint elmélkedéseinkben, állandóan szemünk előtt kell
tartanunk mind az isteni természet egységét, mind a személyek
különbözőségét, Ez utóbbin alapulnak a köztük fennálló közlé
sek és kölcsönös vonatkozások. Tehát a Szentháromság sze
mélyei közt egyenlőség is van, meg sorrend is: tökéletes azo
nosság és személyes tulajdonságaik szerinti különbözőség.

Ezek az igazságok kimondhatatlanul fenséges misztériumot
alkotnak, melyről csak dadogni tud az emberi szó. Krisztus
Urunk mégis ki akarta nyiIatkoztatni nekünk, amikor utoljára
beszélgetett hosszasabban tanítványaival, halála előestéjén,

«hogya mi örömünk teljes legyen». (Jn 15, 11.) Barátainak neve
zett bennünket, mert megismertette velünk az Isten belső életé
nek titkait (Jn 15, 15.), hogy egykor majd mi is élvezzük őket

az örök boldogságban. És miért nyilatkoztatta volna ki nekünk,
ő, a végtelen Bölcseség, ha nem tartotta volna hasznosnak szá
munkra ezt a kinyilatkoztatást?

De jegyezzük meg azt is, hogy Isten az egyes személyek
eredetének e sorrendjét, melyen egymás közti fölséges közléseik
és egymástól való különbözésük alapulnak, nemcsak szavával
nyilatkoztatta ki nekünk, hanem tetteivel is megmutatta.

Jézus mondja az evangéliumban: «Az az örök élet, hogy
megismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és akit küldöttél,
Jézus Krisztust»). (Jn 17, 5.) Gyakran említi, hogy «Atyja kül
dötte» őt (Jn 3, 17.; 4,34.; 6, 29. stb.). A «küldés» szó maga is
jelzi a személyek különbözőségét. Aki «küld», az az Atya, akit
«küldött», az a Fiú. Az az öröktőlfogva fennálló viszony, mely a
mennyben összekapcsolja az Atyát és a Fiút, így nyilatkozott
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meg az időben. Mert, mint Krisztus mondja ugyanott, midőn

Atyjáról beszél: «Én és az Atya egy vagyunk». (Jn 10,30.) Ami
az Atyáé, az az övé is, és ami az övé, az Atyáé is.'

jézus ugyanezt a «kűldés» szót használja akkor is, mikor a
Szentlélekről beszél. Azt mondja ugyanis az apostoloknak:
«A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, kit az Atya az én nevemben
küld ...» (Jn 14, 26.) Ű maga pedig megígéri: «El fogom őt
küldenihozzátok». (Jn 16, 7.) Látjuk tehát, hogy az Atya és a
Fiú küldi)t. jézus így beszél a Szentlélekről. Krisztus Urunk
ezzel azt a sorrendet akarja jelezni, mely Istenben fennáll a
Szentlélek származásénél.

II.

Igy tárul fel előttünk jézus szavainak mélységes értelme,
miért mondotta apostolainak: «Jobb nektek, hogy én elmen
jek .. , Mert ha elmegyek, el fogom őt küldeni hozzátok».

Krisztus Jézus isteni természete, az Atyával együtt, az a
forrás, melyből a Szentlélek származik. A Szentlélek elküldése
az Egyháznak és a lelkeknek megbecsülhetetlen kegyelem, mert
ez a Lélek maga a személyes Szeretet. De mint már annyiszor
említettük: miként minden kegyelmet, úgy ezt a nagy ajándé
kot, a Szentlélek elküldését is Jézus érdemelte ki számunkra.
Ez is szenvedésének gyümölcse. Szent emberségében elviselt
szenvedéseivel fizette le az árát. Nem volt-e méltányos tehát,
hogy ezt a kegyelmet csak akkor nyerje el a világ, miután már
megdicsőült az a szent embersége, mellyel kiérdemelte? Jézus
emberségének felmagsztalása csak rnennybemenetele napján
érte el teljességet, kiteljesedését. Ez a szent emberség csak akkor
nyerte el véglegesen azt a dicsőséget, mely őt kettős jogcímen is
megillette: ez az emberség egyesült az Isten Fiával és ez volt
az Atyának bemutatott áldozat, hogy általa minden kegyelmet
kiérdemeljen a lelkek számára. Mikor aztán a megtestesült Ige
embersége ott ült az Atya jobbján az égi dicsőségben, ő is

IV. ö. Jn 17, 10. Amennyiben t. i. Jézus isteni személy. Mert Jézus
embersége önmagában tekintve, mint természet, teremtett emberség és ennek
következtében alacsonyabbrendű. Jézus ez ut6bbi értelemben mondja más
helyen: «Az Atya nagyobb nálamnál.» (Jn 14,28.)
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résztvett a Szentlélek «elküldésében», aki az Atyától és a Fiútól
származik.

Most már megértjük, miért mondotta az Úr jézus apos
tolainak: «Jobb nektek, hogy én elmenjek; mert ha el nem
megyek, a Vigasztaló nem jövend hozzátok; ha pedig elmegyek,
el fogom őt küldeni hozzátok». Ez tehát annyit jelent, mintha
így szélott volna: Szenvedésemmel kiérdemeltem nektek ezt a
kegyelmet. Hogy azonban közölheesem is veletek, ahhoz előbb

szűkséges, hogy szenvedésemre megdicsőülés következzék. Ha
majd Atyám megadja nekem azt a dicsőséget, mely megillet,
mikor már az ő jobbján ülök, akkor elküldöm nektek a vigasz
talás Lelkét.

Az egyházatyák - a tanítványok szempontjából - még
egy indítóokot fűznek ehhez a meggondoláshoz.!

jézus egykor ezeket a szavakat intézte a zsidókhoz: «Aki
hisz énbennem, élővíz folyói fakadnak majd őbelőle». Midőn

Szent jános evangélista feljegyzi ezt az ígéretet, hozzáteszi:
«Ezt pedig a Lélekről mondotta, melyet veendők valának az
őbenne hivők; mert még nem adatott vala a Szentlélek, mivel
hogy Jézus még nem dicsőült meg». (Jn 7, 38-39.) - Hogy
tehát a Szentlélek eljöjjön hozzánk, annak a hit volt mintegy a
forrása. Csakhogy míg jézus a földön élt, a tanítványok hite
tökéletlen volt. Csak akkor lett teljes, csak akkor tudott egészen
kibontakozni, midőn isteni Mesterük emberi alakja eltűnt előlük

mennybernenetele alkalmával. «Mivelhogy láttál engem, Tamás'
hittél, - mondotta jézus feltámadása után. - Boldogok, akik
nem láttak és hittek]» (Jn 20, 29.) - «Krisztus mennybemene
tele után a tanítványok megerősödötthite távolabban, magasab
ban kereste őt: ott, ahol az Atya mellett ül, mint vele egyenlő.»2

Az apostolok hite ugyanis jézus mennybemenetele után
tisztább, bensőségesebb, elevenebb, hatásosabb lett, rnert
«élővíz folyói» fakadtak bennük, mindent magávalsodró erővel.

Tudjuk, rnilyen bőkezűen teljesítette jézus isteni ígéretét,
hogyan szállott le a Szentlélek, mennybemenetele után a tizedik

IV. Ö. Szent A:~oston: Enarrationes in Psalmos, 109.; Sermcnes 143.
et 266.; Szent Leó: Sermo II. de Ascensione.

2 V. ö. Szent Leó: Sermo ll. de Ascensione, c. IV.
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napon az apostolokra, az utolsó vacsora termében, miután
elküldötte őt az Atya és a Fiú. Tudjuk, rnilyen bőséges kegyel~

mekkel és karizmákkal árasztotta el az igazság és szeretet Lelke
a tanítványok szívét.

III.

Mi volt a Szentlélek műve az apostolok lelkében, az első

pünkösd napján?
Hogy ezt jól megérthessük, emlékezetünkbe kell idéznünk,

mit tanít az Egyház az isteni tevékenységről. - Mindaz, amit
Isten kifelé, időben véghezvisz, akár a természetfeletti, ke
gyeImi rendben, akár a teremtett világban, mindent az Atya,
a Fiú és a Szeritlélek cselekszik, a személyek különbözősége

nélkül. Tehát a három személy isteni természete egységében
cselekszik. A személyek különbözősége csak azokban a meg
foghatatlan közlésekben áll fenn, melyek magának az Istennek
a benső életét alkotják.

Az Egyház azonban, hogy könnyebben emlékezetünkbe
idézze az isteni személyekre vonatkozó kinyilatkoztatásokat,
nyelvhasználatában Isten minden külső cselekedetét is vala
melyik isteni személynek tulajdonítja a szerint, hogy az a csele
kedet milyen szoros kapcsolatban van azokkal a kizárólagos
tulajdonságokkal. melyek az egyik isteni személyt megkülön
böztetik a másiktól.

Igy az Atya a kezdetnélküli eredet, aki senkitől sem lett,
hanem önmagától van. A Fiú tőle születik, a Szeritlélek tőle és
a Fiútól származik. Ezért a teremtést, amikor minden létező

kezdetét vette, különösképpen az Atyának tulajdonítjuk. Talán
az Atya egyedül teremtett? Kétségtelenül nem. Ugyanakkor
a Fiú és a Szentlélek is teremtett, az Atyával együtt. Mivel
azonban az Atya azon tulajdonsága, hogy ő az isteni közlések
ősforrása - meg a teremtés műve között bizonyos hasonlóság
van, azért az Egyház a teremtést tévedés nélkül tulajdonítja
különösképpen az Atyának.

A Fiú, az Ige, az Atya gondolatának tökéletes kifejezése,
ezért ő a végtelen Bölcseség. Azokat az isteni cselekedeteket
tehát, amelyekben főként ez a tökéletesség ragyog, mint például
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a világ kormányzásában, különösképpen neki tulajdonítjuk.
Valóban ő «a Bölcseség, aki a Magasságbeli szájából jött elő,

erejével elér egyik végtől a másikig s a mindenséget üdvösen
igazgatja» .1

Ugyanígy beszél az Egyház a Szentlélekről is. Mi az ő

szerepe az imádandó Szentháromságban é Ő az Isten életének
betetőzése, beteljesülése, koronája. Mintegy lezárja az isteni
élet csodálatos belső működéseinek sorozatát. Az Egyház e
személyes tulajdonságára akar emlékeztetni bennünket, midőn

különösképpen neki tulajdonítja a befejezést, betetőzést, betel
jesülést a kegyelmi rendben, a megszentelés művében. Ő az
isteni Művész, aki végső simításaival tökéletessé teszi Krisztus
művét: «Ujj az Isten jobbkezén».2 Tehát a Szentléleknek tulaj
donítjuk azt a működést, hogy mind az Egyházban, mind a
lelkekben betetőzze, celhoz juttassa es végső tökéletességre
fejlessze a megszentelődés folytonos művét.

Vegyük fontolóra most röviden. hogyan működött ez az
isteni Lélek az apostolok lelkében.

Betöltötte őket igazsággal. - De nem ezt tette-e Krisztus
is? Ú igen, kétségtelenül. Hisz ő maga hirdette magáról: «~n
vagyok az igazság». (Jn 14. 6.) Azért jött e világra, hogy tanú
ságot tegyen az igazságról. (Jn 18, 37.) Azt is tudjuk róla,
ugyancsak saját szavaiból, hogy küldetését egészen véghez
vitte: «A munkát elvégeztem. melyet rám bíztál». (Jn 17, 4.)

Igen, de miután elhagyta az apostolokat, azóta a Szent
lélek tanítja őket lelkük mélyén. «Nem fog magától szólani»,
mondotta Jézus a Szentlélekről. Ezzel azt akarta jelezni, hogy
a harmadik isteni személy, - aki az Atyától és a Fiútól szár
mazik, tehát tőlük kapja az isteni életet -, Ő hozza meg majd
nekünk a végtelen igazságot, melynek kimondhatatlanul fen
séges származásával jutott birtokába. «Azokat fogja mondani,
amiket hall (vagyis a teljes igazságot). Eszetekbe juttat mindent,

l O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque
ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia. (Ó-antifóna december I7-ének
zsolozsmájában; v. ö. Jézus, Sir. 24,5.; Bölcs. 8, 1.)

II Dextrae Dei tu digitus. (A Veni CreatorSpiritus kezdetű himnuszból. 
Babits ford.)
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amit mondottam nektek. Ő majd megdicsőít engem, mert az
enyémből vesz és kijelenti nektek,» (Jn 14, 26.; 16, 13-14.)

Mi volt továbbá a Szentlélek feladata? Krisztus ezt is
előre megjövendölte: «Mikor bíróság elé hurcolnak titeket, ne
legyen rá gondotok, miképpen és mit mondjatok: mert adatik
nektek azon órában, mit széljatok. Hisz nem ti vagytok, akik
beszéltek, hanem Atyátok Lelke, az, mely szól belőletek).

(Mt 10, 19-Z0.; Mk 13,11.- Lk IZ, II.) Ezért az apostolok
tanúi lesznek Krisztusnak: «Veszitek majd a reátok lejövő

Szentléleknek az erejét és tanúim lesztek Jeruzsálemben és
egész Judeában, Szamariábanés a föld határáig». (Ap. cs. I, 8.)

Mivel pedig az apostolok elsősorban nyelvükkel, a beszéd
szervével tanúskodnak Jézusról, ezzel hirdetik Jézus nevét az
egész világon, azért a Lélek pünkösdkor nyelvek alakjában száÍl
le látható módon az apostolokra.

Mégpedig tüzes nyelvek alakjában. Miért? Mert a Szerit
lélek azért is jön, hogy szeretettel is eltöltse a tanítványok szívét.
Ő az Isten életének személyes szeretete. Ő a lehellet, a végtelen
szeretet lehellete, az élet forrása. A Genezis könyve beszéli el,
hogy miután Isten megalkotta az embert a föld anyagából,
«arcára lehellte az élet lehelletét».(Gen.Z, 7.)Ez az éltető lehellet
a Szentlélek szimboluma volt: neki köszönhetjük a természet
feletti életet is. Az első püspösd napján az isteni Lélek oly
bőséges életet hozott az egész Egyháznak, hogy ennek jelzésére
valóságos vihar kerekedett: «Hirtelen zaj támada az égből,

olyan, mint heves szélvész zúgása s betölté az egész házat, ahol
ültek) a tanítványok. (Ap. cs. Z, Z.)

Midőn a Szentlélek leszállott rájuk, bennük is szétárasz
totta azt a szeretetet, ami az ő saját valója. Szükséges volt, hogy
az apostolok elteljenek szeretettel, mert midőn Jézus nevét
hirdették, csak így tudták felébreszteni hallgatcik lelkében is a
Mesterük iránti szeretetet. Szükséges volt, hogya Lélektől

diktált tanúbizonyságuk élettől duzzadjon. hogy Jézus Krisz
tushoz vonzza a világot.

Erre a szeretetre, mely izzott, mint a láng, erős volt, mint
a vihar zúgása, azért is szükségük volt az apostoloknak, hogy
dacolni tudjanak majd a Krisztus megjövendölte veszélyekkel,
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melyek reájuk vártak, midőn az ő nevét hirdették. Ezért a Szent
lélek eltöltötte őket erővel is.

Nézzük Szent Pétert, az apostolfejedelmet l jézus szen
vedésének előestéjén fogadkozik, hogy a halálba is követi az
Urat, de még ugyanazon az éjtszakán egy szolgáló szavára meg
tagadja isteni Mesterét. Megesküszik, «hogy nem ismeri azt az
embert». (Mr 26, 74.; Mk 14, 71.) - Nézzük azonban az első

pünkösd napján! Krisztust hirdeti a zsidók ezreinek. Bátran
szemükre hányja, hogy megfeszítették őt. Bizonyságot tesz
feltámadásáról és sürgeti, hogy tartsanak bűnbánatot és keresz
telkedjenek meg. (Ap. cs. 2, 23-24. és 28.) Ez már nem az a
gyáva tanítvány, aki fél a veszedelemtől és «csak távolról követi»
az Urat. (Mk 14, 54.) Ez Krisztus tanúja. aki bátran és határo
zottan kijelenti mindenki előtt, hogy Krisztus az Isten Fia.

I:s micsoda ereje volt Szent Péter e szavainak! A apostolra
nem lehet többé ráismerni. A Szentlélek ereje átalakította őt.

Mestere iránti szeretete most már erős, nagylelkű. Ezt az
átalakulást maga az Úr jézus jósolta meg, midőn mennybe
menetele előtt meghagyta tanítványainak: «Maradjatok a város
ban, mígnern felruháztattok erővel a magasságból». (Lk 24,49.)

Figyeljük meg továbbá ugyancsak Szent Pétert, meg a
többi apostolt néhány nappal ez esemény után. A zsidók meg
döbbennek szavaikra meg a csodákra és megtérésekre. melyeket
véghezvisznek jézus nevében. A papi fejedelmek és a szaddu
ceusok, akik elveszítették Krisztust, maguk elé idézik az apos
tolokat és megtiltják nekik, hogy hirdessék az üdvözítőt.
Tudjuk, mit válaszoltak erre: «Igazságos volna-e inkább tirátok
hallgatni, mint az Istenre? Lehetetlen nekünk, hogy el ne
beszéljük, amiket láttunk és hallottunk». (Ap. cs. 4, J8-20.)

Ki adta nekik a bátorságot, hogy így beszéljenek, azok,
akik a szenvedés éjtszakáján elhagyták jézust; akik a feltámadást
követő napokban «bezárkóztak a zsidóktól való félelem miaWl?
On 20, J9.) - Az igazság Lelke, a szeretet Lelke, az erő Lelke.

Mivel Krisztus iránti szeretetük megerősödött, még a
kínzásokat is elszenvedik érte. Mikor ugyanis a zsidók látták,
hogy az apostolok mit sem törődnek tilalmukkal, újra a fő

tanács elé állították őket. Péter azonban valamennyiük nevében
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kijelenti: «Inkább kell engedelmeskedni az Istennek, mint az
embereknek». (Ap. cs. S, 29.)

Tudjuk, mit tettek erre a zsidók: állhatatosságukért meg
vesszőzték, mielőtt elbocsátották volna őket. A szentíró azonban
rögtön hozzáteszi: «Azok pedig eltávozának a főtanácsból
örvendezve, mivel méltóknak találtattak, hogy Jézus nevéért
gyalázatot szenvedjenek». (Ap. cs. S, 41.) Honnét ez az örömük
a szenvedés és megaláztatás kőzepettP A Szentlélektől. Mert
ő nemcsak az erő, hanem a vigasztalás Lelke is. «~n kérni
fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, ... az igazság
Lelkét.» (Jn 14, 16-17.)

Nem volt-e Krisztus is vigasztalőjuké Kétségtelenül.
Hiszen ő mondotta: «Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik elfárad
tatok és meg vagytok terhelve, és én felüdítlek titeket». (Mt
ll, 28.) Szent Pál is azt mődja róla, hogy ő olyan főpap, «aki
részvéttel tud lenni gyöngeségeink iránt, mert mindenben
hasonlóképpen kísértést szenvedett, a bűnt kivéve». (Zsid. 4,
15.; 5, 2.) Ennek az isteni Vigasztalónak azonban el kellett
tűnnie az apostolok testi szeme elől. Ezért kérte Atyját,
hogy más vigasztalót küldjön nekik, aki vele egyenlő, Isten,
mint ő.

Mivel ez a Vigasztaló az igazság Lelke, kielégíti értel
münk igényeit. Mivel ő a szeretet Lelke, betölti szívünk
vágyait. Mivel ő az erő Lelke, segít egyenesen állnunk a fáradt
ság, a megpróbáltatások és könnyek közepett is: Ő tehát az
igazi Vigasztaló.

Jöjj áldott vigasztalás,
drága vendég, lelkitárs,

legédesebb enyhülés II

IV.

A Szentlélek értünk jött el. Az az gyülekezet az utolsó
vacsora termében az egész Egyházat képviselte. A Szentlélek
azért jött, hogy örökre velünk maradjon. Ez magának Jézusnak
az ígérete: «Hogy veletek legyen mindörökké». (Jn 14, 16.)

Az első pünkösdkor látható alakban szállott le az apos-

I A Veni Sancte Spiritus kezdetű sequentiából. (Babits ford.)
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tolokra. Ettől a naptól kezdve az Anyaszentegyház elterjedt az
egész földön. Ez Jézus országa. Ezt az országot a Szentlélek
kormányozza, az Atyával és a Fiúval együtt. Ő fejezi be a lel
kekben a megazentelés művét, melyet a megváltás megkezdett.
Azt jelenti ő az Egyházban, amit a lélek a testben: ő élteti,
ő vigyáz egységére. Működése sokféleképpen, különböző

módon nyilvánul. Az Egyház tőle nyeri minden szépségét
és erejét.

Nézzük, mennyi kegyelem és karizma árasztja el az Egy~

házat mindjárt pünkösd után! Az Apostolok cselekedeteiben, az
első egyháztörténetben olvassuk, hogya Szentlélek látható alak
ban szállott le a megkereszteltekre és csodálatos kegyelmekkel
töltötte el őket. Milyen gyönyörűséggel sorolja fel ezeket Szent
PálI «A kegyelmek ugyan kűlönlélék, de ugyanaz a Lélek ...
A Lélek kinyilatkoztatása mindenkinek hasznára adatik. Egyik
nek bölcseség beszéde adatik a Lélek által, a másiknak meg
tudomány beszéde ugyanazon Lélek szerint; ennek hit ugyan
abban a Lélekben; annak gyógyítások adománya ugyanazon
egy Lélek által; ennek csodatevő hatalom, annak prófétálás,
ennek a személyek megítélése, annak nyelvek nemei, amannak
beszédek értelmezése.» Végül az Apostol hozzáteszi: «Mind
ezeket pedig egy és ugyanaz a Lélek műveli, kinek-kinek úgy
adván részt, ahogy akarja». (I. Kor. 12,4-11.)

A természetfeletti élet ezen teljességet és erejét az első

keresztényeknek a Szeritlélek adta, akit az Atya és Jézus meg
ígért és elküldött. Bármennyire különbözők voltak is ezek az
emberek, a szeretet által, mellyel eltöltötte őket a Lélek, «a
hivők sokaságának szíve-lelke egy volt». (Ap. cs. 4, 32.)

A Szentlélek azóta is az Egyházzal marad, állandóan,
fogyhatatlanul, hogy szüntelenül folytassa az élet és megszen
telés művét: «Nálatok marad és bennetek lészen». (Jn 14, 17.)
Ő teszi tévedhetetlenné az igazságban. Jézus mondotta: «Mikor
pedig eljövend ő, az igazságnak Lelke, ő majd eligazít titeket
minden igazságban» (Jn 16, 13.) és megóv benneteket minden
tévedéstől. Az ő működése nyomán fakad az Egyházban az a
csodálatos természetfeletti termékenység, mely hősi erényeket,
az életszentség ismertetőjeleit vési ki és viszi tökéletességre a
szűzekben, vértanúkban, hitvallókban. Egyszóval: ez a Lélek



dolgozik sugallataival a lelkek mélyén, és ez teszi «tisztává,
szeplőtelenné» az Egyházat, melyet Jézus eygszersmindenkorra
megszerzett drága vérével. Igy válik méltóvá arra, hogy Krisz
tus egykor majd bemutathassa Atyjának a végső győzelem

napján.

A Szentlélek e belső működése szüntelenül tart. - Pün
kösd még ma sem ért véget. Mint történeti esemény, a Szent
lélek látható megjelenése kétségkívül elmúlt. Ereje azonban ma
is hat. A pünkösdi kegyelem megmarad. A Szentlélek eljöve
tele a lelkekbe most már láthatatlan módon történik, de nem
kevésbbé termékeny.

Gondoljunk az Egyház könyörgésére, mellyel Krisztus
hoz fordul a mennybemenetel ünnepén, miután ujjongva,
gyönyörűséggel énekelt isteni Vőlegénye megdicsőüléséről :
1(0 dicsőség Királya, seregek Ura, ki ma győztesként a magas
ságos égbe száIItál, ne hagyj minket árván, hanem küldd le
ránk az Atya ígéretét, az igazság Lelkét 1»1 O mindenható
Főpap, ki most az Atya jobbján ülsz, és élvezed teljes diada
lodat és közbenjárásod hatalmát, könyörögj értünk Atyádnál,
miként megígérted : hogy küldjön más vigasztalót nekünk.
Hiszen emberséged szenvedéseivel kiérdemelted számunkra
ezt a kegyelmet. Atyád biztosan meghallgat, mert végtelenűl

szeret, hisz te vagy az ő igen kedves Fia és veled együtt
elküldi a Lelket, kit maga ígért meg, midőn azt mondotta:
«Kiárasztom a kegyelem és az imádság Lelkét Jeruzsálem
minden lakójára)). Küldd el őt hozzánk, hogy örökre velünk
maradjon I

Úgy kéri ezt az Egyház, mintha csak az első pünkösd
valósulna meg újra a mi számunkra. Áldozócsütörtök nyolcada
alatt mindennap megismétli ezt a könyörgését. Végül pünkösd
ünnepén még jobban megsokasítja dícséretét és gazdag költői

nyelven magasztalja a Szentlelket. Megható könyörgéssel
sürgeti és hívja: «Jöjj el, Szentlélek! Töltsd be híveid szívét

l O Rex gloriae, Domine virtutum. qui triumphator hodie super omnes
caelos ascendisti, ne derelinquas nos orphanos, sed mitte promissum Patris
in nos. Spiriturn veritatis. (Antifóna áldoz6csütörtök zsolozsmájában. a I I.
vesperae-ben.)



és gyujtsd fel bennük szereteted tüzét l» (Az Allelúja verse az
ünnepi szentmisében.)

Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj
s árasz~ ki a,mennyekb~1

fenyesseged súgarat ...
Jöjj és töltsd be híveid
legtitkosabb szíveit,

boldogító égi tűz II

Tűz, élö forrás, szeretet l
Te lelkek lelki olaja!
Gyujts fényt érzékeinkbel Öntsd
szívünkbe szent szerelmedet l
S mi bennünk testi gyöngeség,
örök erőddel izmosítsd 12

Az Egyház, a mi édesanyánk, nemcsak azért gyujtja fel
ezeket a vágyakat a lelkünkben, nemcsak azért adja ajkunkra
ezeket a könyörgéseket, hogy emlékezetünkbe idézze a Szent
lélek látható mődon történt elküldését, amint végbement az
utolsó vacsora termében, - hanem azért is, hogy lelkünk
mélyén bennünk is megújuljon ez a misztérium.

Énekeljük együtt az Egyházzal ezeket az izzó vágyakat t
Különösen pedig kérjük a mennyei Atyát, küldje el nekünk
is ezt a Lelket. A megszentelő kegyelem által gyermekei va
gyunk. Ez arra készteti az Atyát, hogyelhalmozzon minket
ajándékaival. Fiát azért adja nekünk, mert gyermekeiként szeret
bennünket: a szentáldozás a «gyermekek kenyere».3 Mivel
gyermekei vagyunk, azért küldi el nekünk a SzentleIket is,
aki az ő legtökéletesebb ajándéka: Donum Dei Altissimi. (A Veni,
Creator Spiritus kezdetű himnuszban.) Szerit Pál is ezt mondja:
«Mivel fiak vagytok, az Isten elküldé Fiának Lelkét szívetekbe»,
(Gal. 4, 6.) Ű a Fiú Lelke, mert a Fiútól is származik, akár
csak az Atyától és a Fiú küldi el őt, miként az Atya is. Ezért
énekeljük a pünkösdi prefációban : «Valóban méltő és igazságos,
hogy mi neked mindenkor és mindenhol hálát adjunk, szent
séges Úr, mindenható Atya, örök Isten, Krisztus Urunk által,

l A Veni, Sancte Spiritus kezdetű sequentiából. (Babits ford.)
2 A Veni, Creator Spiritus kezdetű himnuszból. (Babits ford.)
3 Panis filiorum. Aquinói Szent Tamm: Lauda, Sion, Salvatorem kezdetű

himnuszéből.
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ki fölment a mennybe és jobbodon ül, ki a megígért Szentlelket
a mai napon fogadott fiaira kiárasztotta»."

A SzentleIket .tehát mindenki elnyeri, aki a megszentelő

kegyelem által Isten fogadott fia és Jézus testvére. Mivel
pedig a Szentlélek eljövetele isteni ajándék, mely az életnek
és életszentségnek legértékesebb ajándékait foglalja magában,
azért kiáradása, - mcly oly bőségesen megnyilatkozott az első

pünkösd napján, - öröm forrása, mely gyönyörűséggel tölti
el az egész világot: «Ezért örömtől áradozva vigad a föld~

kerekségen az egész világ . . ))2

V.
Itt talán arra hivatkozhatik valaki, hogy hiszen már el

nyertük a Szentlelket a keresztség szentségében, sőt még
inkább a bérmáláskor.

Ez kétségtelenül igaz. De azért újra meg újra, egyre
bőségesebben befogadhatjuk őt. Egyre több világosságot, egyre
hatalmasabb erőt meríthetünk belőle. Szívünkben a vigasztalás
bőséges forrásait fakaszthatja és egyre lángolóbbra szithatja
szeretetünket.

A Szentlélek e termékenyítő működése lelkünkben nem
csak a pünkösdi ünnep szent napjaiban újulhat meg, hanem
mindannyiszor, valahányszor a szentségekhez járulunk, vala
hányszor nagyobbodik bennünk a kegyelem. Mert ő egy az
Atyával és a Fiúval: «Hozzája megyünk és lakóhelyet szerzünk
nála». (Jn 14, 23.)

A Szentlélek azért jön hozzánk, hogy bennünk lakjék.
Bennünk marad, hogy megazenteljen minket és kormányozza
minden természetfeletti cselekedetünket. Részesít bennünket
a bölcseség és értelem, a tanács és erő, a tudomány és jámborság
meg az istenfélelem ajándékában. Ezek a belénk ültetett ter
mészetfeletti készségek teszik lehetövé, hogy úgy cselekedjünk,
ahogyan Isten gyermekeinek kell cselekedniök: «Mert akiket
az Isten Lelke vezérel, mindazok az Istennek a fiai»). (Róm.8,14.)

l Promissum Spiritum Sanctum hodierna die in filios adoptionis effudit.
2 Quapropter profusis gaudiis totus in orbe terrarum mundus exsultat.

(A pünkösdi prefációból.) .
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Tehát a Szentlélek velünk marad. Ez az isteni Vendég,
aki telve van szeretettel és jósággal, azért tartózkodik szívünk
ben, hogy segítsen, megvilágosítson. megerősítsen bennünket.
Csak akkor hagy el bennünket, ha szerencsétlenségünkre
halálos bűnnel kiűzzük őt a lelkünkből. Ez «a Lélek kioltása», 
mint Szent Pál mondja, (I. Tessz. 5, 19.) Száműzése a szeretet
Lelkének, azáltal, hogy elébe helyezzük a teremtményt. Köves
sük az Apostol tanácsát es «ne bántsuk meg) az Isten Lelkét
(Ef. 4, 30.), ne álljunk ellene suggallatainak semmiféle szándé
kos, még bocsánatos bűnnel se. Soha ne válaszoljunk neki
ridegen «nems-mel, ha jóra serkent bennünket.

Mert az ő működése végtelenűl gyengéd. Ha a lélek
gyakran és szándékosan ellenáll sugallatainak. akkor össze
zúzza a Lelket. Kényszeríti, hogy lassanként elhallgasson,
Akkor pedig a lélek megáll az életszentség útján és kiteszi
magát annak a veszélynek, hogy letér az üdvösség útjáról is.
Mit kezdhet az ilyen lélek tanító nélkül, aki vezetné, világosság
nélkül, amely megvilágosítaná, erő nélkül, amely támogatná,
öröm nélkül, amely magával ragadná ?

Legyünk tehát hűségesek ehhez a Lélekhez, aki betér
hozzánk az Atyával és a Fiúval együtt, hogy lakást vegyen
nálunk. «Nem tudjátok-e. hogy az Istennek temploma vagytok,
és az Isten Lelke lakik benneteke» (I. Kor. 3, 16.) Valahány
szor nagyobbodik bennünk a kegyelem, mindannyiszor újra
belénk száll ez az isteni Vendég, újra birtokába veszi a lelkün
ket. újra magához ölel bennünket szerétetében.

És milyen jóságos a hűséges lélekhez! Megismerteti vele
az Atyát! és midőn megismerteti, a hálás érzület adományával
megtanítja őt az imádásra és a szeretetre, melynek jellemeznie
kell mennyei Atyja iránti magatartását. Szent Pál kifejezetten
tanítja: «A Lélek segítségére van erőtlenségünknek, mert nem
tudjuk. mikép kell kérnünk. amit kérünk, de maga a Lélek
jár közbe értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal»,
(Róm. 8, 26.) És miben áll ez a könyörgés? «Nem vettétek
ugyanis a szolgaság lelkét,... hanem vettétek a gyermekke-

IV. ö. a Veni, Creator Spiritus kezdetű himnusz következő sorával: Per
te sciamus de Patrem: «Add, hogy általad megismerjük az Atyát l»

Mannion : Krisztus mísztériuma]. '22



fogadás Lelkét, amelyben azt kiáltjuk: Abba. (Atyénk l) Maga
a Lélek tesz lelkünkkel együtt bizonyságot, hogy az Istennek
a fiai vagyunk». (Róm. 8, 15. és 16.)

Megismerteti velünk a Fiút is. Ugyancsak a Veni, Creator
Spiritus kezdetű himnuszban imádkozzuk: Noscamus atque
Fílium: «Ismerjük, adjad, a Fiút!» (Babits ford.) Kijelenti
nekünk Jézust. Ű az a lelki Tanítómester, aki megismertet
bennünket Krisztussal, segít behatolni szavainak és miszté
riumainak értelmébe. Jézus szavainak ez az értelme: «Mivel
ö tölem és Atyámtól származik, ő majd megdicsőít engem».
(V. ö. Jn 16, 14.) Midőn belénk önti az isteni tudományt és a
szeretet által arra serkent, hogy mindig Jézus jelenlétében
éljünk és mindig azt tegyük, ami előtte kedves, ezáltal eléri,
hogy Krisztus uralkodik bennünk. Végtelenűl gyengéd, de
feltétlenül hatásos működésével kialakítja bennünk Jézust. 
És nem ez-e az életszentség lényege?

Kérjük hát, hogy szálljon belénk, lakozzék bennünk és
árasszon el minket ajándékainak bőségével. - A buzgó könyör
gés egyik előfeltétele annak, hogy lelkünkbe térjen.

A második az alázatosság. - Menjünk eléje szegénysé
günk mélységes meggyőződésével. Ez a lelki készség igen jó
előkészület annak befogadására, akiről így énekel az Egyház:

Semmi, semmi nélküled
az emberben nem lehet,

semmi tiszta, semmi szűz."

Lessük el az Egyház forró vágyait:
Jöjj, áldott vigasztalás.
drága vendég, lelkitárs,

legédesebb enyhülés:
fáradságra nyugalom,
hőség ellen oltalom,

zokogásban könnyülés!

Mosd, amit a szenny belep,
öntözd, ami eleped,

seb fájását csillapítsd;
ami dermedt, élesztgesd,
ami fagyos, melengesd,

ami hibás, igazítsd II

1 A Veni. Sancte Spiritus kezdetű sequentiából. (Babits ford.)
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Ne riasszon vissza nyomorúságunk. Hívjuk segítségül a Szent
leiket : éppen nyomorúságunk miatt fog meghallgatni ben
nünket!

Mivel pedig egy az Atyával és a Fiúval, forduljunk az
Atyához is: - Atyánk, küldd el hozzánk Fiad, Jézus nevében
a szeretet Lelkét, hogy eltöltsön minket istenfiúságának benső

séges érzelmeivel! - És Te, Jézus, a mi Főpapunk, aki most
ott ülsz Atyád jobbja felől, járj közben értünk, hogy bőséges

kiáradásával eljöjjön a Szentlélek, akit megígértél és kiérde
meltél nekünk! Ű az «a folyam, melynek hullámai megörven
deztetik a lelkek városát»; még inkább állnak reá saját szavaid:
ő az «az élővíz folyója», mely a benned hivőkben fakad.

((Ezt pedig a Lélekről mondotta, melyet veendők valának
az őbenne hivők.» (Jn 7, 38-39.)

22*



XVIII. «Az én emlékezetemre ...»

(Úrnapja.)

Vázlat. - Az Oltáriszentség a hit misztériuma. - I. A szentmiseáldozat
megörökíti Jézus emlékét. - II. A manna, az Oltáriszentség elő
képe. - III. Ebben a szemségben megvan Jézus összes miszté
riumainak ereje. - IV. Azáltal részesülhetünk benne, ha részt
veszünk a szentmisén, a szentáldozáshoz járulunk és meglátogatjuk
az Oltáriszentséget. Ezt a misztériumot mélységes tisztelettel kell
körülvennünk. - V. Ebben a szentségben a hit által egyesülünk
Krisztussal és Krisztus által az Atyával és a Szentlélekkel.

Krisztus minden egyes misztériuma lényegénél fogva a
hit titka. Hit nélkül egyiket sem érthetnénk meg, még kevésbbé
elmélkedhetnénk róluk.

Mindazonáltal hitünk mindegyik misztériumot különböző

fokban világítja meg. - Betlehemben csak egy kis gyermeket
látunk a jászolban. Hit nélkül nem ismernők fel benne az Isten
Fiát, minden teremtmény legfőbb Urát. De halljuk, amint az
ég angyalai magasz-talják a Megváltó földreszállását. Látjuk,
hogyan vezeti el lábaihoz a csillag a napkeleti bölcseket. 
Jézus megkeresztelkedésekor csak embert látunk, aki aláveti
magát ennek a bűnbánati szertartásnak, akárcsak a többi zsidó.
De megnyílik az ég és halljuk az örök Atya szavát, amint ki
jelenti, hogy ez az ember az ő igen kedves Fia, kiben neki
kedve telt. - Ugyanígy a Tábor hegyén, Jézus színeváltozásá
nak misztériumában is nagy fényesség világítja meg hitünket:
az istenség dicsősége, mely látható módon kiárad Jézus ember
ségére, úgyhogy a tanítványok szinte megvakulva borulnak
arcra. Ezzel szemben az istenség le van fátyolozva, miclőn

Krisztus, mint az emberiség söpredéke, kínjai közepett meghal
a kereszten. A római százados mégis így kiáltott fel: «Ez való
ban Isten Fia volt l» (Mt 27, 54.) Maga a természet, melynek
erői megrendülnek ebben a pillanatban, magasztalja ünnepies
módon Teremtőjét. - És mit látunk Jézus feltámadásában?
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Dicsősége teljes fényében ragyog. De ugyanakkor bebizonyítja
apostolainak, hogy örökre ugyanaz marad: Isten és ember.
Engedi, hogy megérintsék őt, velük eszik, megmutatja nekik
szent sebhelyeit, hogy kimutassa, mennyire nem puszta lélek,
hanem ugyanaz a Jézus, akivel együtt éltek három esztendőn

keresztül.
Látjuk tehát, hogy Krisztus minden egyes misztériurná

ban van elég árnyék, mely érdemszerzővé teszi hitünket. De
van bennük elég világosság is, hogy segítse gyengeségünket.
Valamennyiben látjuk, milyen kimondhatatlanul fenséges egy~

ségben ragyog bennük az istenség és emberség.

Van azonban olyan misztérium is, amelyben az istenség
és az emberség nemcsak hogy nem nyilatkozik meg előttünk,

hanem éppen eltűnik érzékeink elől. Ez az Oltáriszentség
misztériuma.

Mi van ott az oltáron az átváltoztatás előtt? Egy darab
kenyér, néhány csepp bor. És az átlényegülés után? Érzékeink
számára a tapintás, látás, izlés szerint továbbra is kenyér és
bor. Egyedül a hit tud áthatolni ezeken a fátylakon, hogy
eljusson az alattuk rejtőző teljes isteni valóségig. Hit nélkül
sohasem látunk ott mást, mint kenyeret és bort. Nélküle nem
látjuk meg az Istent. Nem nyilatkoztatja ki magát előttünk,

mint az evangéliumban:

Isten-volta rejtve volt a keresztfán.
Itt ember-arcát is rejti e talány."

Amikor Krisztus földi életében kijelentette, hogy ő az
Isten Fia, ezt be is bizonyította. Mindenki látta ugyan, hogy
ember, de olyan ember, akinek a tanítása csak Istentől szár
mazhatik: «Mert akit Isten küldött, az Isten igéit beszéli».
(Jn 3, 34.) Olyan ember ő, aki csodákat tesz, amilyeneket csak
Isten tud véghezvinni: «Soha. mióta a világ áll, nem hallatszott,
hogy valaki megnyitotta volna a született vak szemeit. Ha ez
nem Istentől való, nem tehetett volna semmit». (Jn 9, 32-33.)
Ugyanígy beszélt Nikodémus, a farizeus is: «Tudjuk, hogy

1 Aquinói Szent Tamás Adoro te devote kezdetű himnuszából. (Babits
ford.)
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Istentől jöttél tanítóul: mert senki sem cselekedheti e jeleket,
rnelyeket te cselekszel, hacsak nincs vele az Isten». (Jn 3, 2.)
Szükséges volt a hit is, de a zsidók hitét, az egyszeru emberekét
éppúgy, mint a tudósokét, segítették jézus csodái és tanításá
nak magasztossága.

Az Oltáriszentségnél azonban csak a tiszta hit áll rendel
kezésünkre, mely egyesegyedül jézus szavára támaszkodik:
«Ez az én testem ... Ez az én vérem». Az Oltáriszentség tehát
a szó szoros értelmében mysterium fidei: «a hit misztériuma»,
(A szentmise kánonja.)

Ezért ennél a misztériumnál még inkább áll, mint az
összes többi, eddig tárgyalt misztériumnál : egyedül jézusra
kell hallgatnunk I Mert az emberi ész itt megszégyenül. Akik
ebben a kérdésben nem Krisztusra hallgatnak, elmondhatják
a zsidókkal, akiknek jézus megígérte az Oltáriszentséget:
«Kemény beszéd ez, ki hallgathatja azt?» (Jn 6, 61.) És ott
hagyták őt. Ezzel szemben mi menjünk oda hozzá a hivő

apostolokkal, akik ez alkalommal kitartottak mellette és mond
juk neki Péterrel: «Uram I kihez mennénk? Az örök élet igéi
nálad vannak. És mi hittük és megismertük, hogy te vagy
Krisztus, az élő Isten Fia». (Jn 6, 69-70.)

Mi is Krisztus Urunkat kérdezzük meg erről a miszté
riumról. Krisztus jézus a tévedhetetlen Igazság, az örök
Bölcseség, Mindenhatóság. Hogyne tudtavolna véghezvinni,
amit megígért? - -

I.

Mikor Krisztus Urunk megalapította ezt a misztériumot,
hogy örökre gyümölcsözővé tegye áldozatát, azt mondotta
apostolainak: «Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre». (Lk 22,
19.; I. Kor. 11, 24.) Tehát bár Krisztus első célja az volt,
hogy megújítsa áldozatát és ebben részesítsen bennünket is a
szentáldozás által, mindazonáltal azt is akarta, hogy az Oltá.ri
szeritség emlékeztető legyen. Hogyan őrzi ez a misztérium
Krisztus emIékét? Hogyan emlékezteti rá szívünket?

Az Oltáriszentség elsősorban mitü áldozat' őrziT jézus
emlékér, -- --
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Kétségtelen. hogy csak egy egész. teljes. tökéletes áldozat
van. amely mindenért megfizetett. mindent kiengesztelt. min
dent kiérdemelt és amely minden kegyelem forrása: a Kálvária
áldozata. Nincs más áldozat. «Egy áldozattal mindörökre tökéle
tesekké tette azokat, akik meg akarnak szentelődni,» (Zsid.
10. 14.)

Krisztus azonban azt akarta. hogy ennek az áldozatnak
az érdemeit minden időben elnyerhessélc az összes lelkek. Ezért
meg akarta újítani az oltáron. Az oltár mintegy második Kál
vária. mely emlékezetünkbe idézi. elénk tárja és megujítja a
keresztáldozatot. Ezért ahol csak átváltoztatja a pap a kenyeret
és a bort, mindenűtt megújul Krisztus szenvedésének emlé
kezete. Amit felajánlunk és feláldozunk az oltáron, az ugyanaz a
test, mely értünk adatott, ugyanaz a vér, mely kiontatott a mi
üdvösségünkért (v. ö. Mt 26. 28.; Mk 14,24.; Lk 22.19-20.).
Most is ugyanaz a Főpap, Krisztus jézus mutatjabe az áldoza
tot, papjainak közreműködésével. Hogyne gondolnánk hát kín
szenvedésére, amikor résztveszünk a szentmisén, ahol rninden
ugyanúgy végbemegy. mint a Kálvárián, csupán az áldozat
bemutatásának mődja más?l

Nem mutathatunk be tehát egyetlenegy szentrnisét, nem
részesülhetünk egyetlenegyszer sem a szentáldozásban a nélkül,
hogy rá ne gondolnánk jézusra, aki halálra adta magát, váltság
díjul a világért. Mert - mint Szent Pál mondja, - «valahány
szor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr
halálát hirdetitek. míg el nem jŐ». (I. Kor. 11, 26.)

Igy tehát a szentmise az idők végezetéig eleven és termé
kenyítő módon örökíti meg jézus emlékét azok között, akiket
megváltani jött áldozatával.

Az Oltáriszentség valóban a Krisztus ránkhagyta emlé
keztető szenvedésére és halálára. Ez szeretetének végrendelete.
Ahol felajánlják a kenyeret és a bort, ahol van szentostya,
ugyanott él Krisztus áldozatának az emléke is: «Ezt cselekedjé
tek az én emlékezetemre ...ll

l In divino hoc sacrificio, quod in missa peragitur. idem ille Christu!
continetur et incruente imrnolatur. qui in ara crucis seipsurn cruentum ob
tulit. - "Ebben az isteni áldozatban, mely a szentmisében megy végbe, ugyanaz
a Krisztus van [elen és áldozza fel magát vér nélkül, aki a ker~szt oltárán véte
sen áldozta fel magát." (ConciI. Trid, Sess, 42, cap. II.)



Az Oltáriszentseg elsősorban jézus szenvedéseit idézi
emIekezetünkbe. jezus halálának előestejen szerezte: ezért
úgy hagyta ránk, mint szeretetének végrendéletét.

De azért ez nem zárja ki azt, hogy ne gondoljunk többi
misztériumával. Mert mit tesz az Egyház? (j Krisztus jegyese.
Nála jobban senki sem ismeri isteni Vőlegényének szándékait.
Midőn elrendezi a nyilvános istentiszteletet, ebben a Szent
lelek vezeti. Mit mond tehát az Egyház? Miután megtörtént az
átváltoztatás, mindannyiszor ráemlékezik jézus szavaira: «Ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre». Majd pedig annak jeiéül,
mennyire átérzi isteni Vőlegénye érzelmeit, így folytatja: «Ime
ezért megemlékezünk, Urunk, mi a te szolgáid és egyszersmind
a te szent néped is, ugyanazon Krisztusnak, a te Fiadnak, a mi
Urunknak boldog szenvedéséről, ugyanígy halottaiból való fel
támadásáról, valamint dicsőséges mennybemeneteléről is: és
bemutatjuk magasztos Fölségednek ... ezt a tiszta áldozatot,
ezt a szent áldozatot, ezt a szeplőtelen áldozatot, az örök élet
szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét».! A görögök itt
nemcsak rnennyberneneteléről, hanem «második, dicsőséges

eljöveteléről» is megemlékeznek.f
Tehát az Oltáriszentseg ugyan közvetlenül es elsősorban

jézus szenvedésére emlékeztet, nem zárja ki a többi dicsőséges

misztérium emléket sem. Ezek is szorosan kapcsolódnak jézus
szenvedésével, sőt annak mintegy megkoronázásai,

Mivel az Oltáriszentségben Krisztus testét és veret
vesszük magunkhoz, azért ez feltetelezi a megtestesülest is,
továbbá mindazokat a misztériumokat, melyek ez utóbbin
alapulnak vagy belőle következnek. Krisztus az oltáron jelen

l Unde et mernores, Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta,
ejusdem Christi Filii tui Domini nostri tam beatae passionis, nec non et ab
inferis resurrectionis, sed et in caelos gloriosae ascensionis: offerimus praeclarae
majestati tuae .. , hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam,
Panem sanetum vitae aeternae, et Calicem salutis perpetuae. - Hasonló
könyörgés van a felajánlás után is : «Fogadd kegyesen, Szentháromság, ezt a fel
ajánlott adományt, melyet neked eJhoztunk a mi Urunk Jézus Krisztus szen
vedésének, feltámadásának és mennybernenetelének emlékére ... ll - Suscipe,
sancta Trinitas, hane oblationem, quam tibi offerimus ob memoriam passionis,
resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi Domini nostri ...

8 V. ö. Vandeur: La sainte Mesre. Notes sur la liturgie, 164. és 223-
226. J.
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van isteni életével, mely nem szűnik meg soha. jelen van
halandó életével, mely történeti alakjában végetért ugyan, de
lényege és érdemei megmaradnak. Végül Krisztus jelen van
dicsőséges életével is, amelynek nem lesz vége.1 Mindez való
ban jelen van az Oltáriszentségben és mindezt elnyerjük a szent
áldozásban. Midőn Krisztus közli magát velünk, személye egy~

ségében minden művét, összes misztériumait nekünk ejándé
kozza. Igen. mondjuk a Zsoltárossal, aki már előre zengte az
Oltáriszentség dícséretét: «Emléket állított csodáinak, irgalmas
és kegyes az Úr: eledelt adott azoknak, akik őt félik». (Zs. 110,
4-5.)

Az Oltáriszentség mintegy foglalata azoknak a csodáknak,
melyeket a megtestesült Ige irántunk való szeretetében vég
hezvitt.

II.
Ha az Oltáriszentséget mint áldozatot tekintjük, olyan

csodálatos tulajdonságokat fedezhetünk fel benne, amilyeneket
egyedül csak Isten tudott kigondolni.

Többször idéztük már Szent Pál kedvelt gondolatát, mely
szerint a zsidó nép történetének főbb eseményei az Úszövetség~
ben előképek voltak. Ezek néha rejtett, homályos. máskor
tiszta, világos szimbolumaikkal előre jelezték azokat a valóságo
kat, melyekben teljesedésbe mentek a Krisztus megalapította
Újszövetségben. Krisztus Urunk tulajdon szavai szerint is az
Oltáriszentségnek egyik legjellegzetesebb előképe a manna volt.
Az Odvözítő félreérthetetlen világossággal mutat rá arra a
hasonlóságra, mely fennáll ezen égből hullott étel, mely a
zsidókat táplálta a pusztában - és az Élő Kenyér között, amely
a világnak adatott. Ha tehát ezt az előképet, szimbolumot tanul
mányozzuk, hogy jobban megértsük jelentését, akkor Krisztus
érzelmeit osztjuk.

A szentíró, a Szeritlélek szócsöve így beszél a mannáról :
«Népedet angyalok eledelével tápláltad, és fáradság nélkül
készült kenyeret adtál nekik az égből, melyben minden győ

nyörűség megvolt és minden íz édessége. Mert ajándékod meg-

l V. ö. Gay: De la triple vie de jésus que la sainte Eucharistie contient
et communique.



mutatta édességedet gyermekeid iránt, úgyhogy mindenki
kívánságának megfelelt és azzá változott, amivé kikijónak
találta». (Bölcs. 16, 20-21.)1- ~;~í.-r.;" 'J,

Az Egyház ezeket a szavakat úrnapi zsolozsmájában az
Oltáriszentségre alkalmazza." Látni fogjuk, mennyire joggal,
milyen teljes értelemben fejezik ki az eucharisztikus táplálék
tulajdonságait. Látni fogjuk, mennyivel inkább elmondhatjuk mi
a szentostyáröl, amit a sugalmazott szerző a mannáról énekelt.

Miként a manna, ugyanúgy az Oltáriszentség is táplálék.
Az Úr Jézus lakoma alkalmával, táplálék formájában akarta
rendelni. Krisztus úgy adja át magát nekünk, mint lelkünk
tápláléka: «Azén testem bizonnyal étel, és az én vérem bizonnyal
ital». On 6, 56.)

Továbbá a mannához hasonlóan az Oltáriszentség is égből

szállott kenyér. De a manna csak tökéletlen előképe volt. Ezért
mondotta Krisztus Urunk a zsidóknak, midőn emlékeztette
őket a pusztaság csodás eledelére: «Nem Mózes adott nektek
kenyeret az égből, hanem az én Atyám ad nektek igazi mennyei
kenyeret. Mert Isten kenyere az, mely mennyből szállott le, és
életet ad - nem egy kiválasztott népnek, hanem - a világnak».
(Jn 6, 32-33.)

~s midőn a zsidók zúgolódtak, hallván, hogy Jézus magát
«égből szállott kenyérnek» nevezi, hozzáteszi: «~n vagyok az
élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és meghaltak.
Ez az égből leszálló kenyér, hogy aki abból eszik, meg ne hal
jon. ~n vagyok az élő kenyér, mely mennyből szállott alá. Ha
valaki e kenyérből eszik, örökké él [mert a feltámadás csiráját
ülteti el testünkben); és a kenyér, melyet én adok, az én testem
a világ életéért». (Jn 6, 48-52.)

Krisztus Urunk ezen szavaiból világosan kitűnik, hogy az
Oltáriszentség isteni valósága a maga teljességében, lényegével
és hatásaiban mennyire felülmúlja azt a táplálékot, mely egykor
a zsidó népnek adatott.

Ez az égi Kenyér életet ad, mert táplálja bennünk a kegyel
met. «Benne minden gyönyörűségmegvan és minden íz édessége.»

Az ünnepi lakoma gyönyörűséget okoz. Nos, a szeritáldo-

l A Breviarium Monasticum matutinumának II I. nocturnumában [canti
cum); v. ö. még II LaudesJI. antifónáját.
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zás lelkünk lakomája, tehát még mélyebb örömök forrása.
Hogyne töltené el örömmel a szívünket, mikor Krisztus Jézus
jön hozzánk, az igazság és élet, minden jóság és minden boldog
ság forrása? Midőn isteni vérének kelyhével itat, hogyne
árasztaná szét lelkünkben azt a lelki gyönyörűséget, mely lángra
gyujtja szeretetünket és táplálja buzgóságunkat? Mikor az
utolsó vacsorán elrendelte ezt az isteni szentséget, öröméről

beszél apostolainak. Azt akarja, hogy ez az öröm, az ő isteni
öröme a miénk is legyen, hogy eltöltse szívünket: «Hogy örö
mem teljék bennetek és a ti örömetek teljes legyen». (Jn 15,
JJ.) Ha áhítattal vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget, egyik
hatása éppen abban nyilvánul, hogy lelkünket elhalmozza azzal
a természetfeletti édességgel, mely készségessé és odaadóvá
teszi az istenszolgálatra.

Ne felejtsük el azonban, hogy ez a gyönyörűség elsősorban

lelki öröm. Mivel az Oltáriszentség a szó legszorosabb értelmé
ben (Ca hit misztériuma», megtörténik. Isten megengedi néha,
hogy ezt a bensőséges örömet egyáltalában nem érezzük. Még
buzg6 lelkeknél is előfordul, hogy szárazság és fásultság vesz
erőt rajtuk, miután magukhoz vették az Élet Kenyerét. Ezen
azonban nem szabad csodálkozniok, még kevésbbé szabad el
csüggedniök. Ha a lehetőség szerint előkészültek Krisztus
fogadására, és mégis érzik tehetetlenségüket. maradjanak nyu
godtan és ne zavarja ez lelkük békéjét. Krisztus, aki mindenkor
él, csendben ugyan, de biztosan dolgozik lelkük mélyén, hogya
maga képére alakítsa őket. Ez ennek a mennyei tápláléknak leg
értékesebb hatása: (cAki eszi az én testemet és issza az én vére
met, énbennem marad és én őbenne». (Jn 6, 57.)

Végül ez az élő Kenyér, mely életet ad, ez az édes étel, mely
örömet fakaszt lelkünkben, «fáradság nélkül» adatott nekünk.
Ez is a manna egyik tulajdonsága volt. Mennyire val6ravált
ez is az eucharisztikus táplálékban!

Mi szűkséges ugyanis a mi részünkről, hogy odaülhessünk
«a Király lakomájához» és gyümö!csözőn élvezzük az Égi
Kenyeret? Mindössze annyi, hogy «rnenyegzős ruhába» legyünk
öltözve (Mt 22, ll.), vagyis a kegyelem állapotában legyünk és
tiszta szándékkal közeledjünk hozzá,
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Semmi más nem szűkséges a mi részünkről. - De Jézus
részéről? Ó igen, ő nem «fáradság nélkül» terítette meg szá
munkra ezt az isteni lakomát l Magára kellett vállalnia megtes
tesülése megaláztatásait, az elrejtett élet alázatosságát és egy
szerű munkáját, apostoli útjainak fáradalmait, a farizeusokkal
vívott küzdelmeket, a sötétség fejedelmének támadásait, végül
mindezeknek célját, foglalatát és koronáját: fájdalmas kínszenve
dését. Krisztus véres áldozatával és megnevezhetetlen szenve
déseivel érdemelte ki azt a valóban megfoghatatlan kegyelmet,
hogy mi bensőségesen egyesülhetünk vele, midőn szent testét
ehetjük és drága vérét ihatjuk.

Azért akarta szenvedése előestéjén rendelni ezt a szentsé
get, hogy ezzel is bizonyítsa irántunk érzett határtalan szerete
tét: «Mivel szerette övéit ... mindvégig szerette őket», (Jn
13, 1.) Mivel ily ára volt ennek az ajándéknak, azért tölti el
Krisztus Jézus végtelen szeretetének édessége: «Ajándékod
megmutatta édességedet gyermekeid iránt».

Igy jelezte előre a manna az Oltáriszentségben megvaló
sult csodákat, melyekből élet és öröm fakad lelkünk számára,
Istenünk bölcsesége és jósága folytán.

Hogyne csodálnók hát az Egyházzal? Hogyne vennénk
körül e szent misztériumokat minden tiszteletünkkel és imádá
sunkkal?

«(Engedd, kérünk, testednek és vérednek szent misztériu
mait úgy tisztelnünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét ma
gunkban szüntelen élvezzük 1))1

III.

Azon tulajdonságok között, melyeket a Szentírás felsorolt
a mannáról, van egy, amely különösen figyelemreméltó.
A manna olyan táplálék volt, mely «rnindenki kívánságának
megfelelt és azzá változott, arnivé kiki jónak találta».

Az Oltáriszentségben, ebben az 1:gi Kenyérben is - ha
szabad így kifejeznünk magunkat - megtalálhatjuk Krisztus

l Tribue, quaesumus. ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria
venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. (Könyör
gés az ünnepi szentmisében.)
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összes misztériumainak ízét és élete minden állomásának erejét.
Most azonban az Oltáriszentséget nem mint emlékjelet tekint
jük, hanem mint a kegyelmek forrását. Olyan termékeny szem
pont ez az eucharisztikus misztériumban, hogy érdemes vele
egy kissé behatóbban foglalkozni. Ha engedjük, hogy lelkünk
mélyére hatoljon. érezzük, hogyan növekedik bennünk a szere
tet és a vágy ez isteni táplálék után.

Krisztus Urunk azért adja táplálékul önmagát, hogy fenn
tartsa bennünk a kegyelem életét. Sőt azon bensőséges egyesülés
által, mely e szeritség révén létrejön lelkünk és Jézus személye
között - «énbennem marad és én őbenne» (Jn 6, 57.), - ezen
egyesülés táplálta szeretet által Krisztus véghezviszi bennünk
azt az átalakulást, melyet Szent Pál így fejezett ki: «E:lek pedig
már nem én, hanem Krisztus él bennem». (Gal. 2, 20.) Ebben
áll e kimondhatatlanul fenséges szentség sajátos ereje.

Ennek a lelki átalakulásnak azonban kűlönböző fokozatai,
állomásai vannak. Nem valósulhat meg egy csapásra, hanem
csak lassan-lassan alakul ki a szerint, amennyire előrehaladunk

J, K . ismerésébenv él ' k l' "bezus nsztus megismerese en, e etene . tanu manyozasa an.
Mert az ő élete a mi példaképünk, az ő tökéletessége a mi esz
ményünk,

Az áhítatos elmélkedés Jézus misztériumairól egyik eleme
ennek az átalakulásnak. Említettük már: ha élő hittel egyesü
lünk Krisztussal, akkor ő az Igével egyesült szent embersége
által, melynek ereje soha meg nem fogyatkozik, kialakítja ben
nünk azt a hasonlóságot, mely biztos jele kiválasztottságunknak.

Ha ez áll az egyes misztériumokról való elmélkedésre,
mennyivel mélyebben, mennyivel teljesebb értelemben érvényes
Krisztus személyes működésére, midőn lelkünkben lakik a
szentáldozás által! Ez a legmélyebb és legbensőségesebb egyesü
lés, mellyel kapcsolatba juthatunk Krisztussal itt a földön.
Olyan szoros egyesülés ez, mint amilyenbe a táplálék jut élve
zőjével. Krisztus is nekünk adja magát, hogy táplálékunk
legyen. De míg a testi táplálékot mi asszimiláljuk a magunk
lényegéhez, addig a szentáldozásban éppen ellenkezőleg:

Krisztus hasonít minket magához, Krisztus lesz a mi életünk.
A manna első tulajdonsága az volt, hogy táplálta a zsidó

kat. Az Oltáriszentség sajátos kegyelme ugyancsak az, hogy
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táplálja lelkünkben az isteni életet, azáltal, hogy részesít minket
Krisztus életében.

De miként a manna íze «azzá változott, amivé kiki jónak
találta», ugyanúgy az az élet is, melyet Krisztus ad nekünk a
szentáldozásban, az ő egész élete. Ez folytatódik tovább a mi
lelkünkben, hogy példaképe, mintája legyen a mi életünknek,
felkeltse bennünk Jézus szívének különböző érzelmeit, segítsen
utánozni erényeit, melyeket életének különböző mozzanataiban
gyakorolt és végül belénk öntse azokat a sajátos kegyelmeket,
melyeket kiérdemelt számunkra, mikor végigélte értünk isteni
misztériumait.

Igaz, nem szabad elfelejtenünk: a szentségi színek alatt
Jézus dicsőséges teste van jelen, ahogyan most van az égben,
nem pedig úgy, ahogyan például a betlehemi jászolban feküdt.

De ha az Atya ott fent, a mennyei fényességben Fiára,
Jézusra tekint, mit lát benne? Azt látja, aki 33 esztendőn

keresztül élt itt a földön értünk, látja e halandó élet összes
misztériumait, azt az elégtételt, azokat az érdemeket, rnelyek
ezekből a misztériumokból fakadtak; látja azt a dicsőséget,

melyet Fia szerzett neki, midőn végigélte őket. Mindegyikben
örökké ugyanazt a Fiút látja, kiben kedve telik, bár Krisztus
Jézus most megdicsőülten ül jobbja felől.

Ugyanígy az is, akit mi magunkhoz veszünk, ugyanaz a
Jézus, aki Szűz Máriától született, aki Názártben élt, aki
Palesztínában tanította a zsidókat. Ű az irgalmas Szamaritánus,
aki meggyógyította a betegeket, megszabadította Magdolnát
a sátántól és feltámasztotta Lázárt. Ű az, aki elfáradva aludt a
bárkában, aki haláltusáját vívta, összetörve a halálfélelemtől.

Ugyanaz, akit megfeszítettek a Kálvárián, aki dicsőségesen fel
támadt sírjából. Ű az a titokzatos emmauszi zarándok, akit a két
tanítvány «megismert a kenyérszegésben». (Lk 24, 25.) Ű az,
aki felszállt a mennybe, az Atya jobbjára. Ű az örök Főpap, aki
mindenkor él, hogy értünk közbenjárjon.

Jézus életének összes állomásait lényegében mind nekünk
adja a szentáldozásban, összes sajátságukkal, szellemükkel,
érdemeikkel és erejükkel együtt. Életének változó mozzanatai
ban, különféle misztériumaiban örökké ugyanaz marad a
személy, aki végigelte őket és aki most örökké él az égben.
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Ha tehát a szentáldozásban magunkhoz vesszük Krisztust,
bármelyik misztériumában szemlelhetjük őt, bármelyikről

beszélgethetünk vele. Bár most már megdicsőült életet él,
mindig rátalálhatunk benne arra, aki megélte őket számunkra
és kiérdemelte azt a kegyelmet, melyet közölnek. Midőn Krisz~

tus hozzánk jön, közli velünk ezt a kegyelmet, hogy lassanként
átalakítsa életünket az övében. Ez ennek a szentségnek sajátos
hatása. Hogy megértsük ezt az igazságot, elég, ha átfutjuk az
üdvözítő különféle ünnepeire rendelt szentmise-szövegek
«secretás-it és «postcommuniőe-it. Ezek a könyörgések, melyek
nek az eucharisztikus áldozatban különösen fontos jelentőségük

van, a szerint változnak, milyen misztériumot ünneplünk.
(V. ö. fentebb 89. l.)

Például egyesülhetünk Jézussal, amint «az Atya keblén
éh, mint Atyjával egylényegű Isten. Akit magunkban imádunk,
úgy imádhatjuk, mint az Atyával együtt örökkévaló Igét, Isten
egyszülött Fiát, kiben az Atyának kedve telik.

- Igen, imádlak magamban, ó isteni Ige! Add, hogy e
pillanat bensőséges egyesülése által én is veled legyek «az Atya
keblén», most még a hit által, egykor pedig majd örökkétartó
valóságban, hogy éljek én is az Isten életéből, amely a
te életed!

Úgy is imádhatjuk, ahogyan a Boldogságos Szűz tette,
midőn benne élt a megtestesült Ige, mielőtt még világra hozta
volna. Majd csak az égben tudjuk felfogni, milyen tisztelettel és
szeretettel borult le a Szent Szűz lelke mélyén az Isten Fia előtt,

aki tőle vette kölcsön testét.
Leborulhatunk előtte, mintha kétezer évvel ezelőtt a bet

lehemi istállóban imádnók őt a pásztorokkal és a napkeleti
bölcsekkel. Akkor közli velünk azt a kegyelmet, hogy utánoz
hassuk az alázatosság, a szegénység, a lemondás erényeit,
melyeket benne csodálhatunk, rejtett életének ezen állomásán.

Ha akarjuk, haláltusáját vívja bennünk. És mivel csodá
latos engedelmességével alávetette magát Atyja akaratának,
ezzel kiérdemelte számunkra, hogy mi is el tudjuk viselni min
dennapi keresztünket. Vagy az isteni Feltámadott megadja a
kegyelmet, hogy elszakadjunk minden földitől és csak «Istennek
éljünk» (Róm. 6, 11.), több nagylelkűséggelés fenntartás nélkül.
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Ű bennünk a diadalmas Győztes, aki dicsőségesenfelemelke
dik az égbe és kíséretül magával visz minket is, hogy mi is ott
éljünk már most hitűnkkel. reményünkkel, szent vágyainkkal.

Ha így tekintjük Krisztust és így vesszük magunkhoz,
akkor ő újra végigéli bennünk összes misztériumait. Az ő élete
helyettesíti a miénket, minden szépéségével, érdemével, .sajátos

kegyelmével.
«Azzá változik, amivé kiki jónak találja ...H

IV.

Előző fejtegetéseinkből láttuk, hogy az isteni misztérium
ban akkor részesülünk legtökéletesebben, ha a szentáldozáshoz
járulunk.

Tudjuk azonban, hogy a szentáldozás feltételezi a szent
miseáldozatot. Midőn tehát résztveszünka szentmisén, részesü
lünk az oltár misztériumában is.

Mit nem adnánk azért, hogy ott lehettünk volna a kereszt
lábánál a Szűzanyával, Szent Jánossal és Magdolnával! Nos,
az oltár áldozata a Kálvária áldozatát újít ja meg, hogy megörö
kítse emlékét és reánk alkalmazza gyümölcseit.

A szentmise alatt Krisztussal egyesülünk, mégpedig a fel~

áldozott Krisztussal. Ű «a megölt Bárány» az oltáron (v. ö. Jel.
5, 6.), és Jézus egyesíteni akar bennünket áldozatával. Midőn
a pap az átváltoztatás után összetett kézzel az oltárra hajol 
ez a mozdulat is azt fejezi ki, hogy a pap és az összes hívek
egyesülnek Krisztus áldozatával, - így imádkozik: «Esdve
kérünk, mindenható Isten: parancsold meg, hogy ezt az ado
mányt szent angyalod keze mennyei oltárodra vigye, isteni
Fölséged színe elé ...»1

Az Egyház itt kapcsolatba hozza a két oltárt: a földi és az
égi oltárt. Nem mintha az ég szentélyében valóságos, érzékel
hető oltár volna. Az Egyház ezzel csupán azt akarja kifejezni,
hogy csak egy áldozat van: az az áldozat, mely itt a földön
misztikus módon megy végbe, ugyanaz, mint amit maga

l Supplieee te rogamus, omni potens Deus: jube haec perferri per
manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divinae majestatis
tuae. " (A szentmise kánonjából.)
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Krisztus, a mi Főpapunk mutat be az Atya keblén, akinek fel
ajánlja értünk szenvedése elégtételét.

«Ez az ajándék, amiről itt szó van, valóban Jézus teste és
vére. De ezzel a testtel és vérrel egyesülünk valamennyien:
egyesítjük vele őhajtásunkat, könyörgésünket és mindez együtt
véve alkotja ugyanazt az áldozatot», - mondja Bossuet.!

Ebben az ünnepies pillanatban behatolunk «a kárpit bel
sejéig» (Zsid. 6, 19.), az Istenség szentélyébe, de egyedül csak
Jézus által, Jézussal. És itt, a végtelen Fölség színe előtt, az
egész mennyei udvar jelenlétében Krisztus bemutat minket
Atyjának, hogy az Atya «eltöltsön minket minden mennyei
áldással és kegyelemmela.f

Ú, ha élő hitünk volna, milyen mélységes tisztelettel ven
nénk részt a szentmisén l Micsoda gonddal iparkednánk meg
tisztulni minden szennytől, hogy kevésbbé legyünk méltatlanok
belépni isteni fejünk kíséretében a szentek szentjébe, hogy ott
Krisztussal együtt élő áldozat legyünk! Szépen mondja Szerit
Gergely: Krisztus «csak akkor lesz értünk bemutatott áldozat,
ha mi magunk is áldozattá válunk»,"

A szeritség az eucharisztikus áldozatban jön létre. Csak
akkor veszünk részt tökéletesen a szentmisén, ha egyesülünk az
áldozattal. Az imént fejtegetett könyörgésben azt kéri az Egy
ház, hogy «beteljünk minden mennyei áldással és kegyelemmel».
Ennek azonban az a feltétele, hogy «résztvegyünk ez oltár
'ld t'b 'J' I ,,' 't kha oza a an es ezus szentseges testet es vere magun oz
vegyük».4

Tehát csak a szentáldozás által hatolhatunk mélyére Jézus
gondolatainak, csak ezáltal tudjuk betölteni szent szívének
vágyait, melyekkel az utolsó vacsorán szerzette az Oltáriszent
séget: «Vegyétek és egyétek ...» (Mt. 26, 26.) «Ha nem eszitek

1 Explications de quelques difficultés sur les prieres de la messe. Ed.
Lachat, XVII. köt. 60. I.

2 Omni benedictione eaelesti et gratia repleamur. (A szentmise kánon-
jából.)

3 Tunc ergo vere pro nobis hostia erit Deo, cum nos ipsos hostiam
fecerimus. Dialog. IV.• 59. c.

4 Quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum Filii tui corpus
et sanguinem sumpserirnus. (A szentrnise kánonjából.j

Marmíon : Krisztus misztériumal, 23



az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem leszen élet
tibennetek» (Jn 6, 54.) Az Oltáriszentség iránti kötelességeink
között legelső a gyakori szeritáldozás.

Ehhez az ünnepi lakomához azonban megfelelő előkészü

lettel kell közelednünk. Igaz ugyan, hogy ez az isteni szentség
megtermi a maga gyümölcsit abban a lélekben, aki a kegyelem
állapotában és tiszta szándékkal veszi magához. Gyümölcseinek
bőségében azonban csak abban a mértékben részesülünk,
amekkora kinek-kinek a buzgósága.

Más helyen" bővebben kifejtettük, melyek ezek a Ielté
telek: a hit, a bizalom és az odaadás, mellyel egész magunkat
Krisztus és misztikus teste tagjainak rendelkezésére bocsátjuk.
Itt most nem térünk ki rájuk.

Van azonban még egy készség, melyet közelebbről aka
runk vizsgélni. Erre maga az Egyház figyelmeztet bennünket
az Oltáriszentségről szóló könyörgésében: eza mélységes
tisztelet. «Engedd, kérünk, testednek és vérednek szent misz
tériumait úgy tisztelnünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét
magunkban szüntelen élvezzük.»2

Tehát az Egyház azt kívánja, hogy «tiszteljük» Krisztust
az Oltáriszentségben. Miért teszi ezt? - Kettős okból:

Először azért, mert Krisztus Isten.
Az Egyház «szent rnisztériumokről» beszél. A «misztérium»

szó már elárulja, hogya szeatségi színek alatt igazi valóság
rejtőzik, mikor pedig hozzáteszi a «szent» szót is, ezzel érté
sünkre adja, hogy itt szent, isteni valóságról van szó. És valóban,
aki az Oltáriszentségben rejtőzik, az Atyával és a Szentlélekkel
egylényegű, végtelen Létező, mindenhatő, minden teremtmény
létesítő oka. Ha Krisztus Urunk dicsősége fényében jelennék
meg előttünk, tekintetünk nem tudná elviselni ezt a ragyogást.
Tehát hogy nekünk adhassa magát, elrejtőzik, de többé már
nem a szenvedésnek alávetett test gyengeségében, mint a meg-

l V. ö. Krastus, u lélek élete: Az Élet Kenyere c. fej. V. és VI. §.314.
és köv. I.

2 Tribue. quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria
oenerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. (Az úrnapi
szentmise könyörgésében.)



testesülés misztériumában, hanem a kenyér és a bor színe alatt.
Mondjuk tehát neki:

- Uram Jézus, irántunk való szeretetbőllefátyoloztad

fölségedet, hogy magadhoz vonzzál minket és táplálékunk légy.
De ez mit sem von le köteles hódolatunkból. Minél jobban
elrejted szemünk elől istenségedet, annál inkább imádunk,
annál nagyobb tisztelettel és szeretettel borulunk le előtted!

Imádlak áhitattal. Isten: rejtelem,
aki e jelekben titkon vagy jelen ...1

Másodszor azért követel tőlünk tiszteletet az Egyház,
mert Krisztus megalázta és halálra adta magát értünk.

Az Egyház emlékeztet bennünket arra, hogy «ez a csodá
latos szeritség Krisztus kínszenvedésének emléke». Krisztus
pedig kínszenvedésekor hallatlan megaláztatásokat szenvedett,
szinte elmerült a megnevezhetetlen gyalázatban.

De mivel Krisztus ennyire kiüresítette önmagát, 
mondja Szent Pál -, a megaláztatások ilyen mélységébe eresz
kedett, azért az Atya felmagasztalta őt és olyan nevet adott neki,
mely meghalad minden más nevet, hogy minden térd meg
hajoljon előtte és minden nyelv hirdesse: Krisztus az Isten Fia,
aki örökké uralkodik Atyja dicsőségében.

Igyekezzünk rnélyére hatolni a mennyei Atya e fölséges
gondolatának, melyet az Apostol tár fel előttünk. Minél jobban
kiüresítette, megalázta önmagát Krisztus, annál inkább kell őt

magasztalnunk, az Atyához hasonlóan, ebben a szentségben,
mely kínszenvedésére emlékeztet bennünket, annál kevésbbé
szabad fukarkodnunk hódolatunkkal. Ezt követeli az igazsá
gosság, ezt kívánja a szeretet.

Nem «értünk) adta-e magát halálra? «Érettünk és a mi
üdvösségünkért», - imádkozzuk a szentmise Credójában.
Ha szenvedett, értem szenvedett. Ha szent lelke elmerült a
szomorúságban, bánatban, halálfélelemben, értem tette. Ha
vállalta a durva katonák gyalázkodását, értem vállalta. Ha
megostorozták, tövissel koronázták, ha meghalt a mondhatatlan
kínok közt: mindezt értem tette, hogy magához vonzzon engem.

l Aquinói Szent Tamás himnuszából: Adoro te devote, latens Deitas,
quae sub his Iiguris vere latitas. (Babits ford.)

23*
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«Szeretett engem és önmagát adta értem». (Gal. 2, 20.) Soha
el ne felejtsük, hogy a kínszenvedés minden fájdalmas mozza
natát előre meghatározta az örök Bölcseség és vállalta a vég
telen Szeretet - a mi üdvösségünkért.

- Ú Krisztus Jézus, aki valóban jelen vagy az oltáron,
leborulok lábad elé. Téged illet minden imádás ebben a szent
ségben. melyet ránk akartál hagyni szenvedésed előestéjén,

határtalan szereteted bizonyságára I

Ezt a tiszteletet azzal is ki kell fejeznünk, hogy meg
látogatjuk Krisztust a tabernákulumban. Nem volna-e nagy
tiszteletlenség, ha magára hagynánk ezt az isteni vendéget,
aki vár reánk? Valósággal az van itt jelen, aki jelen volt a
jászolban, Názáretben, Judea hegyein, az utolsó vacsora termé
ben vagy a kereszten. Ugyanaz a Jézus ez, aki mondotta a sza
mariai asszonynak: «Ha tudnád az Isten ajándékát l» Te, aki
szornjazod a világosságot, a békét, az örömet, a boldogságot,
ha te tudnád, ki vagyok én, te kérnél tőlem élő vizet, . . . az
isteni kegyelem e vizét, «mely az örök életre szökellő vízforrás l»
(V. ö. Jn 4, 10. és 14.)

Valóban az van itt jelen, aki mondotta: «Én vagyok az út,
az igazság és az élet ... (Jn 14, 6.) Aki engem követ, nem jár
sötétben .. , (Jn 8, 12.) Senki sem jut az Atyához másként,

. "l l (J 14 6) É k "1"'" "1"mmt ena ta am .. , n , . n vagyo a szo őtő, ti a szo o~

vesszők. Aki énbennem marad és én őbenne, az bő termést
hoz; mert nálam nélkül semmit sem tehettek (Jn 15, 5.)
Aki hozzám jön, bizonyára nem dobom ki (Jn 6, 37.)
Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik elfáradtatok és meg vagytok
terhelve, és én felüdítiek titeket... Lelketek csak bennem
találja meg nyugalmát ...» (Mt 11, 28-29.)

Ugyanaz a Krisztus van itt, aki meggyógyította a bél
poklosokat, lecsendesítette a háborgó hullámokat és megígérte
a jobb latornak, hogy helyet készít neki országában. A Meg~

váltót találjuk meg itt, a mi barátunkat, elsőszülött testvérün
ket, isteni mindenhatóságának teljességében, misztériumainak
termékenyítő erejével, érdemeinek túláradó, végtelen gazdag
ságával és szeretetének kimondhatatlan irgalmával.

Vár bennünket a tabernákulumban, nemcsak azért, hogy
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fogadja hódolatunkat, hanem azért is, hogy közölje velünk
kegyelmeit. Ha isteni szavába vetett hitünk nem hiú érzelem,
akkor egészen közel lehetünk hozzá. Lelkünk a hit által össze
kapcsolódhatik szent emberségével. Legyünk meggyőződve

róla, hogy mint egykor, ugyanúgy most is «erő megy ki belőle»

(Lk 6, 19.; 8, 46.), hogy elhalmozzon bennünket világossággal,
békével és örömmel.

Csak akkor remélhetjük, hogy «megváltásának gyümölcsét
magunkban szüntelen érezzük», ha ez a tisztelet és hódolat
mélyen áthatja lelkünket. Olyannak kell lennie ennek a tiszte
letnek, hogy ezt az isteni ajándékot a maga teljességében el
nyerhessük : «Ogy tiszteljük, hogy megváltásának gyümölcsét
magunkban szüntelen érezzük».

V.
De miért állítja az Egyház annyira előtérbe ezt a «tiszte

letet» a legméltóságosabb Oltáriszentség vételére való elő

készületünkben ? Mi ennek az oka?
Az, hogy ez a tisztelet a hit hódolata. Akinek nincs hite,

nem hajt térdet a szeritostya előtt. Ez a tisztelet egyedül csak
a hitből fakad és egyedül csak a hit táplálja.

Mint már többször említettük: a hit, minden megigazulás
gyökere és minden előrehaladás alapja a természetfeletti élet
ben, ez a legfontosabb feltétele annak, hogy elnyerhessük
Krisztus «megváltásának gyümölcsét».

Mert mit jelent Krisztus megváltásának gyümölcse
lelkünk számára? Jelenti az újjászületést a kegyelem isteni
életére, jelenti, hogy általa újra részesülünk az örök istenfiú
ságban. Ehhez pedig csak a hit által juthatunk el. A hit a legelső

feltétele annak, hogy Isten gyermekei legyünk és leszakítsuk
ezt a gyümölcsöt a kereszt isteni fájáról: «Mindazoknak, kik
befogadák, hatalmat ada, hogy Isten gyermekeivé legyenek,
azoknak, kik hisznek az ő nevében, ... kik Istenből szűlettek»,

(Jn 1, 12-13.)
Az Oltáriszentség vétele elsősorban Krisztus szent ernber

ségével egyesít. Ez az egyesülés pedig a hit által megy végbe.
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Midőn hisszük, hogy Jézus embersége az Isten Fiának ember
sége, az Ige saját emberi természete, mely benne egyetlen
isteni személlyé egyesül; midőn hitünk minden erejével és
teljességével imádjuk ezt a szent emberséget, akkor a hit által
jutunk kapcsolatba az Igével. Mert ez az egyetlen út, mely
elvezet bennünket az Istenséghez.

Midőn Krisztus nekünk adja magát a szentáldozásban,
nekünk is felteszi a kérdést. mint egykor apostolainak: «Kinek
tartják az emberek az Emberfiát?» (Mt 16, 13.) Nekünk is így
kell felelnünk Péterrel : «Te vagy a Krisztus. az élő Isten Fial).
(Mt 16. 16.) Igaz, hogy csak egy darabka kenyeret és néhány
csepp bort látok, de te, aki az Ige, az örök Bölcseség és a vég
telen Igazság vagy, te mondottad: «Ez az én testem, ez az én
vérem». t.s mivel te mondottad, hiszem, hogy jelen vagy ez
egyszeru, gyarló színek alatt. - t.rzékeink cserbenhagynak
bennünket, hitünk azonban segít behatolnunk az isteni való
ságig. mely a szentségi színek alatt rejtőzik:

P6tolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai II

Krisztus Urunk nekünk is mondja, mint a római száza
dosnak: «Amint hittél, úgy legyen neked». (Mt 8, 13.) Mivel
hiszitek. hogy én Isten vagyok. azért nektek adom magamat
istenségem összes kincseivel. hogyelhalmozzalak velük és
átalakítsalak benneteket magamban. Nektek adom magamat
bensőséges isteni életem kimondhatatlanul fenséges vonat
kozásaival együtt.

Igen, mert a szentáldozásban nemcsak Krisztussal egye
sülünk. Krisztus egy Atyjával: «t.n és az Atya egy vagyunk»;
egy a Szentlélek egységében. Az áldozás az Atyával és a Szent
lélekkel is egyesít bennünket. Krisztus, a megtestesült Ige,
egészen Atyjáé. Amikor áldozunk, magával visz bennünket
és egyesít minket Atyjával, amint hogy ő is egy vele. Krisztus
mondotta az utolsó vacsorán, miután megalapította az Oltári
szentséget: «Nem csupán őérettük [apostolaimért) könyörgök.
hanem azokért is, kik az ő szavaik által hinni fognak énbennem,

l Aquinói Szent Tamás: Pange, lingua kezdetű himnuszáb61 : Praestet
fides supplementum sensuum defectui. (Babits ford.)
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hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te Atyám énbennem
és én tebenned, úgy ők is egyek legyenek bennünk. . . Hogy
egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én őbennük, te meg
énbennem», (Jn 17, 20-23.)

Az Ige egyesít bennünket a Szentlélekkel is. Az imádandó
Szentháromságban a Szeritlélek az Atya és Fiú személyes
Szeretete. Krisztus nekünk adja őt, mint ahogyan elküldötte
apostolainak is, hogy általa vezessen bennünket. Közli velünk
az örökbefogadás Lelkét, aki tanúságot tesz arról, hogy Isten
gyermekei vagyunk és világosságával, sugallataival segít úgy
élnünk, ahogy az a «szeretett gyermekekhez» illik.

Milyen fenséges szentély a lélek az áldozás pillanatában I
Az Oltáriszentség részesíti először Krisztus testében és vérében.
Azután neki adja az Ige istenséget, amely elválaszthatatlanul
egyesült Jézusban az emberi természettel. Az Ige által pedig
a lélek egyesül az Atyával és a Szetiélekkel, teremtetlen isteni
természetük oszthatatlanságában. A legfölségesebb Szent
háromság lakik bennünk. Lelkünk lesz az ég, ott mennek
végbe az isteni élet titokzatos működései. Akkor felajánlhatjuk
az Atyának szeretett Fiát, hogy újra kedvét lelje benne. Az Atya
ezen tetszését felajánlhatjuk Jézusnak, hogy szent lelkében
megújuljon az a kimondhatatlan öröm, mely a megtestesülés
pillanatában töltötte el. Kérhetjük a Szentlelket, hogy ő legyen
az a szeretet-kötelék, mely az Atyához és a Fiúhoz kapcsoljon
bennünket ...

Egyedül a hit foghat fel ilyen csodákat, csak a hit hatolhat
le mélységükre •..

Val6ban: ez mysterium fidei, - a hit titka.



XIX. Krisztus Szíve.

(Jézus szentséges Szívének ünnepe.)

Vázlai. - Jézus összes misztériumainak magyarázata II szerétet. Feltét
lenül higgyünk ebben a végtelen szeretetben. Az Egyház ezt
állítja elénk imádásunk tárgyaként Jézus szentséges Szívének
ünnepén. - I. Mi a jézus Szíve-tisztelet P E tisztelet gyökerei a
katolikus hitigazságokba nyúlnak. - II. Különböző elemei. 
III. Ha elmélkedünk Jézus szeretetének jótéteményeiről, melyeket
szent Szíve jelképez, ez lángragyujtja bennünk is az iránta köteles
szeretetet. Krisztus iránti szeretetünket kettős tulajdonságnak kell
jellemeznie: Legyen mélyen érző és tevékeny. Ebben is az Úr jézus
a mintaképünk. - IV. A jézus Szfve-tisztelet értékes haszna:
lassan-lassan kialakítj" bennünk azt a magatartást, mellyel visel
tetnünk kell az Isten iránt. Lelkiéletünk nagyrészt attól függ,
milyen fogalmat alkotunk magunknak az Istenről. Különböző
szempontok. rnelyek szerint valamely lélek gondolkodhatik az
Istenről. - V. Egyedül Krisztus nyilatkoztatja ki nekünk, melyik
lelkünk helyes magatartása az Isten előtt. A Jézus Szlve-tisztelet
segítségünkre van ennek megszerzésében.

A kegyelmi élet minden ajándékát Krisztustól kaptuk.
«Mindnyájan az ő teljességéből vettünk» (Jn l, 16.) 6 leben
totta azt a választófalat, mely akadályozott bennünket Isten felé
haladtunkban. Minden kegyelmet kiérdemelt számunkra, vég
telen bőségben. A misztikus test isteni fejének hatalma van
arra, hogy közölje velünk élete összes állomásainak szellemét
és misztériumainak ~ erejét, hogy átalakítson,bennünketfön
magában.

Ha jól megfontoljuk Jézus misztériumait, azt látjuk,
hogy valamennyiben egy isteni tökéletesség ragyog legfénye~

sebben: a szeretet.
A szeretet vitte végbe a megtestesülést : (Érettünk ...

szállott le a mennyekből és öltött testet», - imádkozzuk a
szentmise Credójában is. A szeretet vitte rá Krisztust, hogy
gyenge, szenvedésnek alávetett testben szűlessék, ez ihlette
rejtett életét, ez táplálta nyilvános élete buzgóságát. Jézus
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ezért adta magát halálra értünk, mert határtalanul szeretett
bennünket: «Mivel szerette övéit, kik e világban valának, rnind
végig szerette őket». (Jn 13, 1.) Amikor feltámadt, a mi «meg
igazulásunkért» támadt fel. (Róm. 4, 25.) Amikor égbe szállt,
azért ment fel előttünk, hogy «helyet készítsen számunkra»
a boldogság ez országában (Jn 14, 2.; Zsid. 6, 20.). Azért kűl

dötte el «a vigasztaló Lelket», hogy «ne hagyjon árván bennün
ket». (Jn 14, 18.) Azért rendelte az Oltáriszentséget, hogy
emlékeztessen bennünket szerétetére. (Lk 22, 19.) - Tehát
összes misztériumainak a szeretet a forrása.

Kell, hogy élő, állhatatos hitünk legyen Jézus szereteté
ben. Miért? Mert ez a hit hűségünk legbiztosabb támasztéka.

Nézzük Szent Pál példáját! Soha ember annyit nem dol
gozott, annyit nem emésztődött Krisztusért, mint ő. Midőn

egyszer ellenségei támadták a miatt, hogy küldetése nem tör
vényes, a maga védelmére vázolja munkáját, fáradalmait és
szenvedéseit, Bármennyire ismerjük is ezt az élénk színekkel
ecsetelt leírást, lelkünk számára mindenkor öröm forrása,
ha újra meg újra elolvassuk ezt a lapot, mely páratlanul áll
az apostolkodás történetében. Ezt mondja a nagy Apostol:
«Számtalan fáradságban, igen sokszor fogságban, módfelett
való verésekben. gyakori halálveszélyben volt részem. A zsidók
tól öt ízben kaptam egy híján negyven ütést. Háromszor szen
vedtem megvesszőzést, egyszer megkövezést, háromszor hajó
törést, éjjel és nappal a mély tengeren voltam. Gyakran voltam
úton folyóvizek veszélyében, rablók veszélyében, veszélyben
a saját nemzetembeliektől, veszélyben a pogányoktól, veszély
ben városban, veszélyben pusztaságban, veszélyben tengeren,
veszélyben hamis testvérek között, fáradságban és nyomorúság
ban, sok virrasztásban, éhségben és szomjúságban, sok böjtö
lésben, hidegben és mezítelenségben, eltekintve attól, ami
ezenfelül van, naponkinti zaklatásom, az összes egyházak
gondja». (II. Kor. 11, 23-28.) Magára alkalmazza a Zsoltáros
szavait: «Miattad gyilkolnak minket naphosszat: olybá vesznek,
mint leölésre szánt juhokat ...» És minderre mi a válasza?
«De mindezeken győzedelmeskedünk.» (Róm. 8, 36-37.) És
mi ennek a győzelemnek a titka? Kérdezzük meg tőle, miért
viselt el mindent, úgyhogy «még életét is megúntaa P (l I. Kor.
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l, 8.) Mi az a titokzatos erő, mely összes megpr6báltatásai
közepett is oly szétszakíthatatlanul egyesítette őt Krisztussal,
hogy «nyomorúság vagy szorongatás, éhség, mezítelenség,
veszedelem vagy üldözés, vagy kard» sem tudta őt elválasz
tani Krisztus szeretetétőlP (Róm. 8, 35.) Erre röviden csak
így válaszol: «Azáltal, aki szeret minket», (Róm. 8, 37.) Minden
küzdelmében az a mélységes meggyőződés támogatja, erősíti,

ösztönzi, lelkesíti, hogy Krisztus szereti őt: «Szeretett engem és
önmagát adta értem». (Gal. 2, 20.)

Es ez a mélységes meggyőződés benne, aki káromolta az
Isten nevét és üldözte az Egyházat (v. ö. Ap. cs. 26, 9-'-10.
I. Kor. IS, 9.), azt az elhatározást kelti, hogy ezentúl «ne ön
magának éljen, hanem annak, aki érte meghalt». «Krisztus
szeretete sürget», - kiált fel. (I I. Kor. 5, 14-15.) Ezért ő is
önként, minden fenntartás, minden számítás nélkül rendelke
zésére bocsátja magát. Szinte kiüresíti önmagát a lelkekért,
akiket ő megváltott : «Én igen szívesen áldozok, sőt magam is
áldozattá leszek a ti lelketekért». (II. Kor. 12, 15.)

Az a meggyőződés, hogy Krisztus szereti őt: ez egyetlen
magyarázata a nagy Apostol egész életművének.

Semmi sem ösztönöz annyira szeretetre, mint ha tudjuk
és érezzük, hogy szeretnek bennünket. «Valahányszor rágondo
lunk jézus Krisztusra, - mondja Szent Terézia -, jusson
eszünkbe az Ű szeretete, amellyel annyi kegyelmet árasztott
reánk . . . A szeretet szeretetet szű],»!

De hogyan ismerhetjük meg ezt a szeretetet, mely alapja
jézus egész életének, mely magyarázza annak összes mozzana
tait és magában foglalja valamennyi indítékát? Hogyan sajá.
tithatjuk el ezt az üdvös, termékenyítő tudományt, rnelyért
Szent Pál is könyörgött hívei számára? (V. ö. Ef. 3, 19.) Azáltal,
ha elmélkedünk jézus misztériumairól. Ha hittel tanulmá
nyozzuk őket, akkor a Szentlélek, a végtelen Szeretet feltárja
előttünk mélységeiket és elvezet bennünket ahhoz a szerétet
hez, mely forrásuk volt.

Van azonban egy olyan ünnepünk is, melynek tárgya maga
ez a szeretet, amelyet a megtestesült Ige irántunk tanusított. Ez

1 Önéletrajz, 22. fej. P. (Szeghy) Ernő O. C. D.: ld. mű, II. köt. 227. I.
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jézus legszentebb Szívének ünnepe. Az Egyház azon kinyilat
koztatások alapján, melyeket Krisztus Urunk Alacoque Szent
Margitnak adott, ezzel az ünneppel mintegy lezárja az Úr
ünnepeinek egesz évi sorozatát. Mintha isteni Vőlegénye misz
tériumainak szemlélése után nem volna hátra más feladata, mint
hogy magát azt a szeretetet ünnepelje, mely valamennyit ihlette.

Mi is szemünk elé állítottuk isteni Fejünk főbb misztériu
mait. Az Egyház példájára végül széljunk most röviden a Jézus
Szíve-tiszteletről, ennek tárgyáról es módjáról. Ebből is azt a
fontos alapigazságot vonhatjuk majd le, hogy lélkiéletűnkben

minden Jezus misztériumának megismeresere vezethető vissza.

L

Az «odaadás» szónak a latinban devotio felel meg. Ez pedig
a devovere igeből származik es annyit jelent, hogy magunkat
valamely kedves személynek szenteljűk, rendelkezesére bo
csátjuk. És valóban, Isten iránti odaadásunk lényege éppen
abban áll. hogy életünket egészen Istennek szenteljük, hogy
e legtökéletesebb módon mutassuk ki iránta való szeretetűnket.

«Szeresd a te Uradat Istenedet teljes szívedből és teljes lelked
ből, és teljes elmédből és teljes erődből.» (Mk 12, 30.) Ez a teljes
szó az Isten iránti odaadás legfőbb ismertetőjele. Egész önma
gunkkal kell tehát szeretnünk az Istent, fenntartás nélkül.
szüntelenül; szeretni úgy, hogy készséggel és szívesen szentel
jük magunkat szelgálatára. Ám ha így értelmezzük az odaadás
szőt, fogalma tulajdonképpen egybeesik a tökéletességével,
mert éppen úgy a szeretet virága. (V. ö. Szent Tamás: II-IL,
q. 82., a. 2.)

A Jézus iránti odaadás is abban áll, hogy egész lényünket.
minden cselekedetünket a megtestesült Ige személyének szen
teljűk, tekintet nélkül Jézus személyének valamelyik állapotára,
életének ilyen vagy olyan misztériumára. Ezzel az odaadással
iparkodunk megismerni, tisztelni és szolgálni Jézus Krisztus
ban az Isten Fiát, aki szent emberségével nyilatkoztatja ki
magát nekünk.

Tehát «odaadásunk» az Isten iránt, akár valamelyik tulaj
donságában vagy tökéletességében szemléljük, mint amilyen



például szentsége vagy irgalma, vagy a három isteni személy
valamelyikében tekintjük. akár Krisztus valamelyik misz
tériumáról vagy életének egyik mozzanatáról elmélkedünk. 
ez az odaadás külön áhítatgyakorlat lehet. - Mint a megelőző

fejezetek során láttuk. mindig ugyanazt a Krisztust tiszteljük,
mindig az ő imádandó személyének szól hódolatunk, e személyé
ről azonban valamilyen meghatározott szempontból elmélke
dünk, amint valamelyik misztériumában kinyilatkoztatja magát
nekünk. Vagyis a szent Gyermekség tisztelete voltaképpen
magának Krisztusnak a személye iránti odaadás, akit ebben az
esetben születésének és názáreti ifjúságának misztériumában
tekintünk. Az öt szent sebhely tisztelete szintén a megtestesült
Ige személye iránti odaadás, akit szenvedéseiben állítunk lelki
szemünk elé, azon szenvedéseiben, melyeket ez az öt szent
sebhely jelképez, amelyeket Krisztus feltámadása után is meg
akart őrizni. Tehát az áhítatgyakorlatnak lehet valamely meg
határozott, sajátos. közvetlen tárgya. de rnindig magának a sze
mélynek szól. (V. ö. Szent Tamás: Ill., q. 25. a. 1.)

Mindezekből az is világos, mit kell tartanunk a Szent Szív
tiszteletéről. Tágabb értelemben véve ez a tisztelet is magának
jézus személyének szól, aki kinyilatkoztatja irántunk való
szeretetét és feltárja előttünk szent Szívét, mint e szeretet
szimbolurnát, Kit tisztelünk tehát ezzel az ájtatossággal? Magát
jézus Krisztust, személyesen ! Mi azonban ennek a tiszteletnek
közvetlen. meghatározott. sajátos tárgya? jézus emberi Szíve,
az a Szív, amely az Istenember keblében értünk dobogott.
Midőn ezt a Szívet tiszteljük. nem azt jelenti ez, mintha ezáltal
elválasztanók Jézus emberi természetétől vagy az örök Ige
személyétől. akivel ez az emberi természet egyesült a meg
testesüléskor. Ez azonban még nem minden. Azt is hozzá kell
tennünk, hogy ezt a Szívet úgy tiszteljük. mint Jézus irántunk
való szerétetének szimbolumát.

A Szent Szív tisztelete tehát abból a köteles hódolatból
fakad, mely kijár a megtestesült Igének, aki kinyilatkoztatja
nekünk szeretetét és feltárja előttünk Szívét. mint e szereteté
nek szimbolumát.

i ... Nem szükséges külön igazolnunk ezt a közkedvelt ájtatos-
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ságot, De talán nem lesz haszon nélkül. ha néhány szót erről is
szólunk.

Tudjuk, hogy egyes protestánsok szerint az Egyház olyan,
mint valami élettelen test. Már kezdetben elérte teljes tökéletes
ségét és ezt meg is kellett volna tartania. Mindaz, ami később

keletkezett, akár dogmatikai vonatkozásban, akár a lelkiélet
terén, az ő szemükben csak utólagos járulék és romlás.

A mi szemünkben azonban az Egyház élő szervezet, amely
nek, mint minden élő szervezetnek, fejlődnie és tökéletesednie
kell. Igaz ugyan, hogy a kinyilatkoztatás lezárult az utolsó
apostol halálával: azóta semmiféle írást nem ismerünk el sugal
mazottnak. A szeriteknek adott magánkinyilatkoztatások nem
tartoznak hozzá a hitigazságok hivatalos rendszeréhez. Van
azonban a hivatalos kinyilatkoztatásban is sok olyan hitigazság,
mely csak csirájában volt meg kezdetben. Az események során,
meg a Szentlélek vezetése folytán csak lassan-alssan nyílt alka
lom, hogy kifejezetten megfogalmazzák őket, amikor aztán
világos, félreérthetetlen szabályokba foglalták azokat a dogmá
kat, melyek addig csak bennfoglaltan voltak ismeretesek,

Krisztus szent lelkében megtestesülése első pillanatától
fogva megvoltak a bölcseség és az isteni tudomány összes kin
csei. Ezt azonban csak lassan-lassan nyilatkoztatta ki előttünk.

Amint Krisztus növekedett életkorban, úgy ez a tudomány és
bölcseség is egyre nyilvánvalóbb lett: feltűntek és virultak
benne azok az erények, melyek esirájukban már benne szuny
nyadtak.

Valami hasonló megy végbe az Egyházban, Krisztus
misztikus testében is. A keresztény hitrendszerbe tartozik pél
dául ez a fenséges kinyilatkoztatás is: «Az Ige Istennél volt ...
és az Ige testté lőn». On l, 1. és 14.) Ez a kinyilatkoztatás oly
kincseket rejtett magában, melyek csak lassen-lassan kerültek
napvilágra. Olyan volt, mint a vetőmag, melyből az igazság
gazdag termése szökkent kalászba, hogy szaporítsa Krisztusra
vonatkozó ismereteinket. Az egymásután keletkezett eretnek
ségek alkalmával a Szentlélektől vezetett Egyház ünnepiesen
kijelentette, hogy Jézus Krisztusban csak egy isteni személy
van, de két különböző, tökéletes természet: két akarat, két
tevékenység. Kijelentette. hogy Szűz Mária Isten Anyja; Jézus
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szent emberségének minden egyes része imádásraméltó, mivel
egyesült az Ige isteni személyével. Mindez talán új dogma volt?
Nem. Valamennyi a keresztény hitrendszerbe tartozott, mely
lassanként kialakult, nyilvánvalóvá lett, kifejlődött.

Amit itt a dogmákról mondottunk, tökéletesen áll az ájta
tosságokra is. A századok folyamán különböző ájtatosságok
keletkeztek, amely..:::.t az Egyház a Szeritlélek vezetése alatt
jóváhagyott és magáévá tett. Ezeket nem szabad szoros érte
lemben vett újításoknak felfognunk, mert tulajdonképpen csak
eredményei a végleg megállapított dogmáknak és az Egyház
szerves életműködésének.

Amikor a tanító Egyház jóváhagy valamilyen ájtatosságót
és legfőbb tekintélyével megerősíti, nekünk is örömmel kell
magunkévá tennünk. Ha másképpen tennénk, akkor nem «érez
nénk együtt az Egyházzal» - sentire cum Ecclesia -, akkor
nem hatolnánk be Krisztus gondolatainak mélyére, Mert ő

mondotta apostolainak és ezek utódainak: «Aki titeket hallgat,
engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg». (Lk
10, 16.) Már pedig hogyan juthatnánk el az Atyához, ha nem
hallgatjuk Krisztust?

Bár a jézus Szíve-tisztelet mai alakjában viszonylag
egészen új ájtatosság, gyökerei mégis a katolikus hitrendszerbe
nyúlnak. Csirájában már Szent jános ezen szavai magukban
foglalták : «Az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék ... Mivel
szerette övéit, kik e világban valának, mindvégig szerette őket».

(Jn 1, 14.; 13, 1.) Mert valóban, mi a megtestesülés ? Az Isten
megjelenése, midőn Isten kinyilatkoztatta magát nekünk jézus
embersége által: «Lelki szemünk előtt világosságod új fénye
ragyogott fel». (A karácsonyi prefációból.) A megtestesülés az
isteni szeretet kinyilatkoztatása a világnak: «Úgy szerette Isten
e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta». (Jn 3, 16.) És ez a Fiú
annyira szerette az embereket, hogy halálra adta magát értük:
«Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja
barátaiért». (Jn 15, 13.) jézus e szavai csirájában az egészjézus
Szíve-tiszteletet magukban foglalják. És hogy jézus kimutassa,
milyen határtalan ez a szeretete, azt akarta, hogy miután a
kereszten kiadta lelkét, egy katona lándzsája Szívét is megnyissa.
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Mint látni fogjuk, az a szeretet, melyet ebben az ájtatos
ságban a szív jelképez, elsősorban jézus teremtett, emberi
szeretete, de mivel Krisztus a megtestesült Ige, e teremtett
szeretet kincsei az örök Ige isteni szerétetének csodáit tárják fel
előttünk.

Már ebből is kitűnik, milyen rnélyen gyökerezik ez az
ájtatosság a katolikus hitigazságokban. Távolról sem meg
másítása tehát, vagy megromlása a keresztény hitnek, hanem
csupán alkalmazása, egyszeru és mégis fenséges következménye
Szent jános szavainak, melyeket az Igéről mondott, aki testté
lett és irántunk való szeretetből feláldozta magát értünk.

Il.

Ha már most szemügyre vesszük a jézus Szíve-tisztelet
különböző elemeit, azt látjuk, hogy ezek is igazolják ennek az
ájtatosságnak jogosultságát.

Mert e tisztelet tulajdonképpeni, közvetlen tárgya Krisztus
emberi Szíve. Ez a Szív valóban méltó imádásra. Miért? Mert
része az Ige emberi természetének. Az Ige pedig tökéletes ter
mészettel egyesült: «Tökéletes ember», - valljuk róla a Szent
Atanáznak tulajdonított hitvallásban. Ugyanaz az imádás, ami
megilleti az Ige isteni személyét, kijár mindannak, ami vele
személyes egységben egyesült, ami benne és őáltala létezik.
Vonatkozik ez elsősorban jézus egész emberi természetére, de
áll e természet minden egyes részére is, amelyek alkotják. jézus
Szíve Istennek a Szíve.

Ez a Szív azonban, amelyet az Ige személyével egyesült
emberségben tisztelünk és imádunk, tulajdonképpen szirnbo
lum. Minek a szimboluma? A szereteté, Mert a köznyelvben
a szívet a szeretet szimbolumának telcitjük. Midőn Isten azt
mondja a Szentírásban: «Add nekem, fiam, szívedet» (Péld.
23, 26.), megértjük, hogy a szív itt a szeretetet jelenti. Mond
hatjuk valakiről: tisztelem, becsülöm őt, de szívemet nem
tudom neki adni. Ezek a szavak azt jelentik, hogy ezzel az
emberrel nem tudok barátságban, bensőséges, meghitt viszony
ban élni.

Jézus legszentebb Szívének tiszteletében tehát azt a



szeretetet tiszteljük, mellye] a megtestesült Ige irántunk
viseltetik.

lE tisztelet tárgya elsősorban jézus teremtett, emberi sze
retete. - Krisztus jézus egyszerre Isten és ember is: tökéletes
Isten, tökéletes ember. Ez a megtestesülés misztériuma, Krisz~

tusnak, mint «Emberfiának» ugyanolyan Szíve van, mint
nekünk, húsból és vérből való Szíve, mely a lehető leggyen
gédebb, legigazabb, legnemesebb, leghűségesebb szeretettől

dobog - értünk.
Szent Pál az efezusiakhoz írt levelében kérte az Atyát, adja

meg híveinek azt a kegyelmet, hogy fel tudják fogni jézus
misztériumának szélességét és hosszúságát, magasságát és mély
ségét. Annyira elkápráztatta őt az a mérhetetlen gazdagság,
melyet felfedezett ebben a misztériumban. Ugyanezeket a
szavakat elmondhatta volna jézus Szívének irántunk érzett
ezeretetéről is. Sőt ki is mondta, midőn kijelentette, hogy ez a
szeretet «meghaladja a megismerést». (Ef. 3, 14-19.)

Valóban, soha ki nem meríthetjük a gyengédség, szelídség,
jóság és szerétet azon kincseit, melyeknek az Istenember Szíve
lángoló tűzhelye. Csak ki kell nyitnunk az evangéliumot és lát~

hatjuk, hogyan ragyog minden lapján jézus jósága, irgalma és
leereszkedése az emberek iránt. Midőn fentebb nyilvános éle
tének néhány fejezetét vizsgáltuk, megkíséreltük kimutatni,
mennyire rnélységesen emberi és milyen végtelenűl gyengéd
ez a szeretet.

Krisztusnak ez a szeretete nem csalóka ábránd, hanem
igaz valóság, mert a megtestesülés valóságára épült. A Boldog
ságos Szűz, Szent jános, Mária Magdolna, Lázár nagyon is jól
tudták ezt. Nemcsak az akarat szeretete volt ez, hanem az
érzelemé is. Midőn Krisztus azt mondotta: «Szánom a sereget»
(Mt 15, 32.; Mk 8, 2.), valóban érezte is azt a részvétet, mely
emberi Szíve mélyét meghatotta. Mikor látta, hogyan siratja
Márta és Mária a testvérét, velük együtt sirt: igazi emberi
könnyeket, melyek Szíve megindultsága miatt szöktek szemébe.
Ezért mondották a zsidók, e jelenet tanúi: «Ime mennyire sze
rette őt I)) (Jn 11, 36.)

Krisztus jézus nem változik. Ugyanaz tegnap, ugyanaz
ma. Szíve az égben is a legszeretőbb és legszeretetreméltóbb
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Szív, amit csak találhatunk. Igaz ugyan, hogy Krisztus többé
nem szenvedhet: «A halál többé ."nem~:uralkodik rajta» (Róm.
6, 9.), de most is ugyanaz marad, aki érezte a részvétet, aki
szenvedett és aki szeretetével megváltotta az embereket:
«Szeretett engem és önmagát adta értem». (Gal. 2, 20.)

Honnét fakadt jézus emberi szeretete, ez a teremtett sze
retet? Mi volt a forrása? A teremtetlen, isteni szeretet, az örök
Ige szeretete, kivel az emberi természet szétválaszthatatlanul
egyesült. Bár Krisztusban két tökéletes, egymástól különböző

természet van, melyek mindegyike megtartotta a maga külön
erőit és sajátos működését, ő mégis csak egy isteni személy.
Említettük már: jézus teremtett szeretete teremtetlen szere
tetének kinyilatkoztatása. Amit a teremtett szeretet cselekszik,
mindazt a teremtetlen szeretettel egyesülve, a miatt cselekszi.
Krisztus Szíve emberi jóságát az isteni szeretet óceánjából
merítette.!

A Kálvárián embert látunk meghalni, aki olyan volt, mint
mi: a halálfélelem zsákmánya, aki szenvedett, összetört a kínok
súlya alatt, ahogyan soha ember nem fog gyötrődni. Ekkor
megértjük azt a szeretet, rnelyet ez az ember tanusít irántunk.
De ez a szeretet, mely túláradó jóságával meghaladja minden
fogalmunkat, konkrét, érzékelhető kifejezése az isteni szeretet
nek. jézus átdöfött Szíve a kereszten Krisztus emberi szeretetét
tárja fel előttünk. De jézus emberségének fátyola mögött az
Ige kimondhatatlan, megfoghatatlan szeretete nyilatkoztatja
ki magát.

Micsoda mélységes távlatokat nyit előttünk ez az ájtatos
ság! Mennyire vonzza a hivő lelket! Hogyne, mikor lehetövé
teszi számára, hogy tisztelje a legnagyobbat, a legmagasztosab
bat, a leghatásosabbat, amit csak találhatunk Krisztus jézus
ban, a megtestesült Igében: a szeretetet, mellyel a világ iránt
viseltetett és amelynek Szent Szíve lángoló tűzhelye l

l "A Szent Szív Jézus Krisztus végtelen szerétetének szimboluma és
érzékelhető képe. azé a szereteté, rnelyet irántunk érzett, hogy viszontszeressük
őt,» XIII. Leó pápa Annum sacrum kezdetű bullájából, 1899. máj. 25.

Marmion: Krisztus misztériu.laL 24



lIt.
A szeretet tevékeny. Természetéhez tartozik. hogy ki~

árassza önmagát. jézus szeretete is az ajándékok kiapadhatatlan
forrása volt számunkra.

jézus legszentebb Szívének ünnepén az Egyház ernlékeze
tünkbe idézi mindazokat a jótéteményeket. melyeket mind
Jézus szeretetének köszönhetünk. Ez a meggondolás egyik fon~

tos eleme a Szent Szív tiszteletének. Mert tisztelhetjük-e azt a
szeretetet, melynek nem ismerjük megnyilatkozásait?

Ez a szeretet, mint már említettük. jézus emberi szeretete,
a teremtetlen szeretet kinyilatkoztatása. Valamennyien adósai
vagyunk ennek a teremtetlen szeretetnek, mely közös az Atya
és a Szentlélek szeretetével. Nincs az az adomány. melynek
forrása nem ennek a szeretetnek mélyén fakadna. Mi hozott
létre minket a semmiből? A szeretet. Az ünnepi vesperae him
nuszában is énekeljük:

E kegyes szeretet művei
Föld, tenger és a csillagok .. ,l

De nemcsak a teremtés. hanem a megtestesülés is a szeretet
"muve:

Szereteted késztetett
Halandó testet ölteni ...s

A legnagyobb jótétemények azonban. melyeket különösen
emlékezetünkbe kell vésnünk : a szenvedés és a megváltás, meg
a szentségek, kűlőnősen az Oltáriszentség szerzése. Ezekért
adósai vagyunk jézus emberi szeretetének éppen úgy. mint a
teremtetlen szeretetnek.

Midőn ezekről a misztériumokról elmélkedtünk, láttuk,
rnilyen mélységes, lángoló szeretet tanúi. Maga Krisztus Urunk
mondotta: «Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha
valaki életét adja barátaiért». (Jn 15, 13.) jézus ezt meg is tette.
Sok erénye ragyog áldott szenvedésében, de valamennyit Ielül
múlja szeretetének fénye. Valóban határtalan szeretet kellett
ahhoz, hogy magára vállalja a szenvedés minden kínját, hogy

1 Ille amor almus artifex
Terrae marisque et siderum.

2 Amor coegit te tuus
Mortale corpus sumere.
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leereszkedjék a megaláztatás, a gyalázat, a fájdalom és gyötre-
lem mélységeibe. '1

De nemcsak megváltásunkat köszönhetjük ennek a szere
tetnek: ez a szeretet rendelte a szentségeket is, hogy ezek jézus
áldozatának gyümölcseit alkalmazzák minden jóakaratú lélekre.

Szent Ágoston Krisztus halálának körülményeit [ejtegetve
külön kiemeli a Szent jános-evangéliumban azt a szót, amellyel
az evang.Iista leírja, hogyan sebezték meg lándzsával a kereszten
kiszenvedett jézus oldalát. A szentíró ugyanis nem azt mondja,
hogy a lándzsa «átdöfte» vagy «megsebezte», hanem <cmegnyi
totta» az Odvözítő oldalát (Tractatus in joann. 120, 2. V. ö.
jn 19,34.). Ez volt az élet kapuja, mondja a nagy egyházdoktor,
mely feltárult előttünk. jézus átdöfött Szívéből áradt ki a
világra a kegyelem áradata, hogy megszentelje az Egyházat.

A Szent Szív iránti tiszteletünknek abból a megfontolás
ból kell fakadnia, mellyel szemünk elé állítjuk jézus irántunk
tanúsított jótéteményeit. A szeretetet csak szeretettel lehet
viszonozni. Miről panaszkodott az Odvözítő Alacoque Szent
Margitnak? Arról, hogy szerétetét nem viszonozzákaz emberek:
«Ime a Szív, mely annyira szerette az embereket és csak hálát
lanságot kap tőlük». Tehát szeretettel, szívünk odaadásával kell
viszonoznunk Krisztus szeretetét:

Quis non amantem redamet?
Quis non redemptus diligat ?

«Ki ne szeretné azt, aki szereti őt? Melyik megváltott ne sze
retné Megváltóját ?» (A Laudes himnuszából.)

Ez a szeretetünk azonban csak akkor lesz tökéletes, ha két
tulajdonság jellemzi:

Van először érzelmi szeretet: ez azokból az érzelmekből

szövődik, melyek megrezegtetik a lelkünket valamely szeretett
személy iránt. Ilyen érzelmek a csodálat, tetszés, öröm, hála.
Ebből a szeretetből fakad az ajkak dícsérete. - Mi is örülünk
jézus Szíve tökéletességeinek, magasztaljuk szépségét és nagy
ságát, élvezzük jótéteményeinek bőkezűséget: «Örvendezik
ajakam, ha neked énekelek». (Zs. 70, 23.)

Szükséges ez az érzelmi szeretet is. Ha jézus szeretetéről

24*
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elmélkedünk. lelkünket magával ragadja a csodálat. 8Z odaadás.
az ujjongás. Miért? Mert egész lényünkkel kell szeretnünk az
Istent. Isten arra vágyik. hogy iránta való szeretetünk megfelel
jen természetünknek. A mi természetünk azonban nem angyali.
hanem emberi természet, melyben az érzelmi tehetségnek is
megvan a maga szerepe. Krisztus előtt kedves a szeretetnek
ez a módja, hiszen természetünkben gyökerezik, melyet ő maga
teremtett. Midőn pár nappal kínszenvedése előtt diadalmasan
bevonult Jeruzsálembe, akkor is erre tanított bennünket:
«Mikor már közel volt az Olajfák hegyének lejtőjéhez, elkezdé
a tanítványok egész serege örvendezve nagy szóval dícsérni az
Istent mindazon csodatételekért, melyeket láttak vala: Áldott a
király, ki az Úr nevében jön; békesség mennyben és dicsőség a
magasságban! És némely farizeusok a seregből mondák neki:
Mesteri fedd meg tanítványaidat!' És mit válaszol erre az Úr
Jézus? Elhallgattatja talán az örörnrivallgást) Ellenkezőleg I
Igy válaszol a farizeusoknak: «Mondorn' nektek, hogyha ezek
hallgatnak, a kövek fognak kiáltani I» (Lk 19, 37-40.)

Krisztus előtt kedves az a dícséret, mely szívünkből árad
ajkunkra. Szeretetünknek érzelmekben kell kitörnie. Nézzük a
szentek példáját I Szent Ferencet, Assisi szegénykejét annyira
áthatotta a szeretet, hogy az utakon is Isten dícséretét énekelte.
Pazzi Szent Magdolna végigfutott a kolostor folyosóin és úgy
kiáltotta: «6 szeretet, ó szeretet I» Szent T erézia egész testében
remegett a szeretettől, mikor ezeket a szavakat énekelte a eredó
ban : «Országának nem lesz vége,» Olvassuk el forró «Fohászait»:
akkor majd látni fogjuk, hogyan törnek ki lángoló dícséretekben
az emberi természe t érzelmei, azoknál a lelkeknél. akiket fog
lyul ejtett a Szeretet.

Ne féljünk hát szűntelenűl magasztalni Jézus Szent
Szívét I A Szerit Szívről szőló litánia, az engesztelés és odaadás
cselekedetei mindmegannyi kifejezése ennek az érzelmi szere
tetnek, amely nélkül az emberi lélek nem érhetné el természete
tökéletességet.

Ez az érzelmi szeretet azonban egymagában nem elég.
Teljes értékű csak akkor lesz, ha tettekben nyilatkozik meg:
«A szeretet bizonyítéka a tett», - mondja Szent Gergely.
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(Homilia in Evang. 30, 1.) Maga Jézus is azt mondotta: «Ha
engem szerettek, parancsaimat tartsátok meg». (Jn 14, 15.)
Ez a szeretet egyetlen próbaköve. Vannak lelkek, akikben túl
árad az érzelem, még a könnyek adományát is elnyerik. 
és akik fáznak a legkisebb erőfeszítéstől is, hogy elűzzék rossz
gondolataikat, elvessék gonosz hajlamaikat és elkerüljék a bűn

alkalmakat. Ezek megfutamodnak, ha kísértés látogatja meg
őket, vagy mindjárt zúgolódnak, ha nehézségekkel és ellent
mondásokkal találkoznak. Ezeknek az érzelmi szeretete merő

ábránd: pillanatnyi szalmaláng, mely hamuvá enyészik.
Ha igazán szeretjűk Krisztust, akkor nemcsak dicsőségének

örülünk. Akkor egész lelkünkkel magasztaljuk tökéletességeit.
szomorkodunk azon sértések miatt, melyekkel Szent Szívét
illetik és felajánljuk értük hódoló engesztelésünket. - leg
főképpen azonban arra törekszünk, hogy neki mindenben enge
delmeskedjünk, szívesen fogadjuk gondviselésének reánk vonat
kozó rendelkezéseit, igyekszünk terjeszteni országát a lelkekben
és iparkodunk előmozdítani dicsőségét, mintegy felemésztve
'magunkat az ő szolgálatában, Szerit Pál gyönyörű szavai sze
rint: «Én pedig igen szívesen áldozok, sőt magam is áldozattá
leszek ...ll (II. Kor. 12, 15.) Az Apostol ezeket a szavakat hívei
iránti szeretetéről mondotta. Ha Jézus iránti szeretetünkre
alkalmazzuk őket, csodálatosan illenek a Jézus Szíve-tiszte
letre is.

Nézzük isteni Megváltónkat ! Mint minden erényben, úgy
ebben is ő a legtökéletesebb példaképünk. Benne is megtalál
juk a szeretet e kétféle megnyilatkozását.

Vegyük fontolóra Atyja iránti szeretetét. - Krisztus
Szívében megtalálhatjuk az érzelmi szeretet legigazibb érzel
meit, melyek valaha emberi szívet dobogtattak. Egy alkalom
mal az evangélium is elbeszéli, hogyan áradt Szívéből a szent
lelkesedés az Atya kifürkészhetetlen tökélerességei iránt, midőn
ilyen dícséretben tört ki tanítványai előtt: «Azonórában örven
dezék Jézus a Szentlélekben, és mondá: Áldalak téged, Atyám!
mennynek és földnek Ura! hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és
okosak elől, és kijelentetted a kisdedeknek. Úgy van, Atyám!
mert így tetszett neked ...ll (Lk '0, 21.)
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Nézzük, mennyire eltölti szent Szívét az Atyja iránti
szeretet az utolsó vacsorán is és milyen fenséges könyörgésben
fakadnak ki érzelmei I

Hogy pedig megmutassa a világnak, milyen őszinte és
erős volt ez a szeretete: - «Hogy megtudja a világ, hogy szere
tem az Atyát» Un 14.31.), - jézus mindjárt utána az Olajfák
hegyére megy, a Getszemáni kertbe, hogy ott megkezdje
kínszenvedése megaláztatásainak és gyötrelmeinek hosszú
sorozatát.

Ez a kettős tulajdonság ugyanígy megtalálható az emberek
iránt érzett szerétetében is. - Mikor harmadik napja követi
őt a nagy sokaság, melyet vonzott szavainak varázsa és csodái
nak fénye, a fáradtság erőt vesz a tömegen és nem volt mit
ennie. Jézus ekkor azt mondotta: «Szénorn a sereget, mert
immár három napja tartanak velem, és nincs mit enniök; és ha
étlen bocsátom haza őket, elhnkadnak az úton, mert nérne
lyek közülök messziről jöttek». jézus szánakozik. Micsoda mély
séges részvét hatja meg emberi Szívét I Tudjuk, hogyan vál
totta tettekre: áldott keze közt megsokasodott a kenyér, hogy
négyezer embert tápláljon vele, akik követték őt. (Mk 8, 2-9.)

Nézzük őt Lázár sírjánáll jézus sír, könn) ezik, igaz
emberi könnyekkel I Adhatta volna-e ennél meghatóbb és két
ségbevonhatatlanabb tanúbizonyságát Szíve érzelmeinek? És
hatalmát rögtön szeretete szolgálatába állítja: «Lázár! jöjj ki».
Un 11, 43.)

A szeretet önátadásban nyilatkozik meg. Kiárad a szívből

és hatalmába keríti egész valónkat, egész tevékenységünket,
hogy szeretetünk tárgyának érdekeire és dicsőségére szenteljük.

Mekkora legyen jézus iránti szeretetünk, viszonzásul
irántunk tanúsított szeretetéért?

Legelőször is magában kell foglalnia azt a legfontosabb,
minden más érzelem felett uralkodó szeretetet, mely megtanít
úgy tekinteni Krisztusra és az ő akaratára, mint a legfőbb jóra,
melyet minden másnál többre becsülünk. Az igazi istentisztelet,
rnint mondottuk, lényegében odaadás. De van-e odaadása
annak a léleknek, aki nem iparkodik hűséges éberséggel meg
őrizni mindenáron az Üdvözítő kegyelmének a kincsét? Van~e
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odaadás abban, aki a kísértés idején nem tud választani, ingado
zik Krisztus akarata és örök ellenségének csábítása között?

jól tudjuk: ez a szeretet teszi igazán értékessé életünket.
Ezáltal lesz örökös hódolattá, mely kedves Krisztus Szívének.
E legfontosabb szeretet nélkül semmit sem érünk Isten szemé
ben. Halljuk Szent Pál erőteljes szavait, hogyan világítja meg
ezt az igazságot! «Szöljakbár az emberek vagy az angyalok nyel
vén, ha szeretetem nincsen, olyanná lettem, mint a zengő érc
vagy a pengő cimbalom. És legyen bár prófétáló tehetségem, és
ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, és legyen
bár oly teljes hitem, hogya hegyeket áthelyezzem : ha szerete
tem nincsen, semmi sem vagyok. És osszam el bár egész vagyo
nomat a szegények táplálására, és adjam bár át testemet, úgy
hogyelégjek: ha szeretetem nincsen, semmit sem használ
nekem]» (I. Kor. 13, l-3.) Másszóval: nem lehetek kedves az
Isten előtt, ha nincs meg bennem ez a legfontosabb szeretet,
mellyel hozzá ragaszkodom, mint a legfőbb jóhoz. Világos,
hogy abban nincs igazi áhítat és odaadás az Isten iránt, akiben
nincs meg ez a szeretet.

Továbbá azokjunk hozzá ahhoz, hogy minden tettünket,
még a legjelentéktelenebbeket is, szeretetből tegyük, hogy
Krisztus jézusnak tessünk. Ha azért dolgozunk, azért vállaljuk
a szenvedést és megpróbáltatást, és azért teljesítjük köteles
ségeinket - szeretetből, hogy tessünk az Úr jézusnak és egyesül
jünk Szent Szívének érzelmeivel, melyek még itt a földön
éltében töltötték el őt: mindez kitűnő módja a jézus Szíve
tiszteletnek. Igy egész életünket mintegy feléje irányítja a
szeretet.

Végül ezáltal lesz termékenyebb az-életünk. Mint tudjuk,
minden erényes cselekedetünknek: az alázatosságnak. az enge
delmességnek, az istenimádásnak megvan a maga érdeme. saját
tökéletessége, külön fénye, ha a kegyelem állapotában vagyunk.
Ha azonban a szeretet irányítja őket, ez még hatásosabbakká
teszi és új szépséget kölcsönöz nekik. A nélkül, hogy elveszíte
nék saját értéküket, még a szeretetből fakadó cselekedet érdeme
is hozzájuk járul. «Arannyal átszőtt, sokszínű ruhában a királyné
áll jobbodon», - énekelte a Zsoltáros. (Zs. 44, 10.) E királyné
a hivő lélek, akiben Krisztus uralkodik kegyelmével. Ez a lélek
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ott ül a Király jobbján. arannyal átszőtt ruhában, ami a szeréte
tet jelenti. A sokféle szín a különböző erényeket jelképezi.
Mindegyiknek megvan a maga fénye, de a szeretet, rnely leg
mélyebb forrásuk, még növeli ragyogásukat.

Igy tehát a szeretet az egyeduralkodó szívünkben, hogy
minden dobbanásával Istennek és Fiának, jézusnak dicsőségét

szolgálja.

IV.

Miként a Szentlélek nem arra hívja a lelkeket, hogy egy
formán ragyogjanak ugyanazokkal az erényekkel, ugyanúgy
az egyes ájtatosságok terén is szent szabadságot enged nekik.
Ezt feltétlenül tiszteletben kell tartanunk. Vannak lelkek, akik
arra éreznek ösztönzést, hogy jézus szent gyermekségének
misztériumait részesítsék kűlönös tiszteletben. Másokat elrej
tett életének varázsa vonz. Ismét másokat viszont a kínszen
vedésről való elmélkedés bilincsel le.

Mégis a jézus Szíve-tiszteletnek kell valamennyi között
a legkedvesebbnek lennie előttünk. És miért? Mert ezzel
Krisztust nem életének ilyen vagy olyan mozzanatában, nem
valamelyik misztériumában tiszteljük, hanem általában véve
magát azt a szeretetet magasztaljuk, mely valamennyi miszté
riumának legmélyebb magyarázata. Bár ennek az ájtatosságnak
megvannak a maga jellegzetes, világosan megkülönböztethető

sajátságai, mégis van benne valami egyetemes vonás is: midőn
Krisztus Szent Szívét tiszteljük, nem a gyermek vagy az ifjú,
vagy az érettünk áldozattá váló jézusnak szél hódolatunk,
hanem magának jézus személyének, aki szeretete teljességében
áll előttünk.

T ovábbú ez az áhítat-gyakorlat végelemzésben arra törek
szik, hogy az Úr jézus szeretetét szeretettel viszonozzuk: «Vi
szontszeretetre indít bennünket»;' Azt akarja, hogy minden
tevékenységünket áthassa a szeretet, hogy ezáltal tessünk
Krisztusnak. Ennek az ájtatosságnak egyes megnyilvánulásai
csak külső kifejezései az isteni Mester iránti viszontszeretetnek.

Ez pedig az ájtatosság legértékesebb eredménye. Mert
tulajdonképpen az egész keresztény vallás röviden ebben

1 Movet nos ad amandum mutuo, - mondja XIII. Leó id. bullájában.
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foglalható össze: a szeretet által Krisztusnak és általa az Atyá~

nak és közös Szentlelküknek szolgálatára szentelni magunkat.
Ez oly fontos szempont, hogy mielőtt ezt az elmélkedést be
fejezn ők. röviden fonto16ra kell vennünk.

Kétségbevonhatatlan igazság. és a lelkek tapasztalata is
igazolja. hogy lelkiéletünk nagy mértékben attól függ. általában
milyen fogalmat alkotunk magunknak az Istenről.

Közöttünk és Isten között ugyanis meghatározott vonat
kozások állanak fenn. melyek teremtményi mivoltunkból foly~

nak. Ezek között vannak erkölcsi kapcsolatok is. melyek iránta
tanúsított magatartásunkból következnek. Ez a magatartás
pedig legtöbbször attól függ. milyen fogalmunk van az Istenről.

Ha hamis fogalmat alkottunk magunknak az Istenről.

minden előrehaladásra irányuló törekvésünk hiábavaló és
terméketlen lesz. mert nem a helyes úton haladunk. Ha töké
letlen fogalmunk van róla. lelkiéletünk is telve lesz hézagokkal
és tökéletlenséggel. Ha azonban Istenről alkotott fogalmunk
helyes, - már amennyire itt a földön helyes fogalma lehet
róla egy hitből élő teremtménynek -. lelkünk lassanként ki
bontakozik a világosság teljes bizonyosságában.

Ez az Istenről alkotott állandó fogalmunk tehát lelki
életünk kulcsa. Nemcsak azért, mert ez szabályozza iránta
tanúsított magatartásunkat, hanem azért is, mert gyakran azt is
meghatározza. hogyan bánik velünk az Isten. Isten ugyanis
sokszor ugyanúgy kezel bennünket. mint ahogyan mi visel
kedünk vele szemben.

Ezzel szemben azt kérdezhetné valaki: Hát a megszentelő

kegyelem nem tesz-e valamennyiünket Isten gyermekeivé ?
Kétségtelenül. Vannak azonban olyan lelkek. akik nem úgy
cselekesznek, mint ahogy az örök Atya fogadott fiaihoz illik.
Szinte azt mondhatnánk, hogy az istenfiúságnak számukra
csak névleges értéke van. Nem fogják fel, hogy ez olyan álla~

potot jelent. melynek állandóan megfelelő cselekedetekben kell
megnyilvánulnia és az egész lelkiélet nem lehet más. mint
kifejlődése azon fogadott fiúság szellemének. melyet a kereszt
ségben nyertünk el, Jézus Krisztus erejével.

Vannak tehát olyan lelkek. akik állandóan úgy tekintenek
az Istenre. mint annakidején az izraeliták. Isten villámlás és
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mennydörgés közepett nyilatkoztatta ki magát nekik a Sínai
hegyen (Exod. 19, 16. és köv.). Isten e «nyakas» nép számára
(Deut. 31, 27.), mely annyira hajlott a hűt1enségre és bálvány
imádásra, az Úr volt, akit imádniok kellett. a Parancsoló,
akinek szolgálniok kellett, a Bíró, akitől rettegniök kellett.
Az izraeliták, mint Szent Pál mondja, «a szolgaság lelkét vették,
hogy félehmben éljenek». (Róm. 8, 15.) Isten csak nagyságának
fenségében és hatalmának teljességében jelent meg előttük.

Tudjuk, hogy szigorú igazságossággal kezelte őket. Megnyílik
a föld, hogy elnyelje a bűnösöket. (Num. 16, 32.) Akik meg
érintik a szövetség szelerényét a nélkül, hogy hivatalos tény
kedésük erre feljogosítaná őket, halállallakolnak. (II. Kir.
6, 6-7.) A tüzes kígyók elpusztítják a zégolődőkat. (Num.
21, 5-6.) Jahvé nevét alig merték kimondani. A főpap is csak
évenként egyszer ment be remegve, egyedül a Szentek Szent
jébe, akkor is csak az engesztelő áldozat vérével megerősítve.

Ez volt «a szolgaság lelke».
Vannak lelkek, akiket állandóan csak e tisztára szolgai

félelem érzelmei töltenek el. Ha nem félnének lsten bünteté
sétől, semmi sem tartaná vissza őket, hogy meg ne sértsék.
Ezek csak a szigorú Parancsolót látják az Istenben és nem
törekesznek arra, hogy kedvében járjanak. Hasonlók ahhoz a
szolgához, akiről az Úr Jézus beszél a mínáről szóló példa
beszédben. Egy király, mielőtt elutazott volna messze földre,
hivatta szolgáit és rájuk bízta vagyonát egy-egy mínában,
ami akkor nagyobb összegű ezüstpénz volt. Az egyik szolga
nem kamatoztatta a mínát, hanem keszkenőjébe rejtette:

- Uram! itt van amínád, - mondotta a királynak,
midőn az visszatért. - EJtettem a keszkenőben, mert féltem
tőled, hogy szigorü ember vagy, elveszed, amit le nem tettél,
és learatod, amit nem vetettél.

A király azonban szavánál fogja meg a hanyag szolgát :
- Magad szájából ítéllek meg téged, gonosz szelgal

Tudtad, hogy én szigorú vagyok ... Miért nem adtad tehát
pénzemet a pénzváltóasztalhoz, hogy visszatérvén, kamatostul
kaptam volna meg azt?

Azután megparancsolja, hogy vegyék el tőle, amit kapott.
(Lk 19, 12-13.; 20-24.)
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Az ilyen lelkek csak mintegy távolról érintkeznek az
Istennel. Csak a nagy Parancsolót látják benne, ezért Isten
is ugyanígy bánik velük: nem adja át magát nekik teljesen.
Köztük és Isten között nem fejlődhetik ki rnély, bensőséges

viszony. Lelkiéletük kibontakozása lehetetlen.

Mások viszont, talán még többen, állandóan csak a nagy
Jótevőt látják az Istenben. Rendesen csak a jutalomért csele
kesznek helyesen. (V. ö. Zs. 118, 112.) Ez a cél ugyan egyálta
lában nem rossz: Krisztus maga olyan gazdához hasonlította
Atyját, aki megjutalmazza - még hozzá milyen bőkezűen! 
a hűséges szolgát : «Menj be Urad örömébe». (Mt 25, 21.)
Maga mondja nekünk: azért tér vissza az égbe, hogy «helyet
készítsen számunkra». (Jn 14, 2.)

Ha azonban ez az állandó magatartás annyira megszokottá
válik, hogy - mint ez oly sok léleknél előfordul: - kizár
minden más indítóokot, nemcsak hogy nem vall lelki nemes
ségre, hanem az evangélium szellemével is teljesen ellenkezik.
A remény keresztény erény, hatalmas támasza a léleknek a
nehézségek, megpróbáltatások, kísértések közepett, - de nem
az egyetlen és nem is a legtökéletesebb isteni erény, nem
istenfiúságunk sajátos erénye. Melyik hát a legtökéletesebb
erén) ? Melyik viszi el a pálmát valamennyi előtt? Ez a szeretet,
- válaszol rá Szent Pál: «Most még megmarad a hit, a remény,
a szeretet, ez a három: de ezek között legnagyobb a szeretet»,
(I. Kor. J3, )3.)

V.
Ezért a nélkül, hogy szem elől tévesztenénk a félelmet,

mindenesetre nem a szolgai félelmet, mely a büntetéstől retteg,
hanem azt a félelmet, mely visszatart az Isten megbántásától,
ki minket teremtett; a nélkül, hogy mellőznénk a jutalom
reményét, mely vár reánk, ha rnindvégig hűségesek mara
dunk, - állandóan a fiúi bizalom és szeretet magatartását kell
iparkodnunk elsajátítani, melyet Krisztus nyilatkoztatott ki
nekünk, mint az Újszövetség szellemét.
;~ ~:i Valóban, Krisztusnál jobban senki sem tudja, milyen
legyen Istenhez való viszonyunk. Ű ismeri az isteni titkokat,
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Ha 6t hallgatjuk, nem kell félnünk. hogy eltévedünk: Ű maga
az Igazság. Milyen legyen tehát szerinte Isten iránti maga
tartásunk? Hogyan akarja Ű, hogy gondolkodjunk róla és
tiszteljük 6t? Igaz ugyan, hogy 6 is azt tanítja: Isten a legf6bb
Úr, akit imádnunk kell. «Irva vagyon: A te Uradat, Istenedet
imádjad, és csak neki szolgálj», (Deut. 6, 13.; Lk 4, 8.) Az az
Isten azonban, akit imádnunk kell, egyúttal jóságos Atyánk is:
«Igazi imádói lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát;
mert az Atya is ilyen imádókat keres magának). Un 4, 23.)

De vajjon az imádás-e az egyetlen érzelem, melynek
dobogtatnia kell szívünket? Ez-e az egyetlen magatartás, mely
lyel meg kell jelennünk ez Atya előtt, aki az Isten? Nem.
Krisztus másik vonást is hozzáfűz: a szeretetet. A teljes, töké
letes szeretetet, minden fenntartás, megszorítás nélkül. Mit
válaszolt Jézus, midőn megkérdezték tőle, melyik a legfőbb

parancsolat? «Szeressed a te Uradat, Istenedet teljes szívedből

és teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből». (Mk
12, 30.) Szeresd ezt a végtelen fölségű Urat szíves szeretettel!
Szeresd készséges szeretettel, mely igyekszik annak dicsőségét

szolgálni, akire ez a szeretet irányul. Szeresd viszontszeretettel
azt az Istent, aki «előbb szeretett minket», (I. jn 4, 10.)

Isten azt akarja tehát, hogy vele való kapcsolatunkat
hassa át a fiúi tisztelet és mélységes szeretet. Tisztelet nélkül
a szeretet könnyen rosszul értelmezett szabadossággá süllyed
het, mely rendkívül veszedelmes a lelkiéletben. Szeretet nélkül
pedig, mely egész lendületével vonz bennünket az Atya felé,
a lélek tévedésben él és félreismeri az Isten ajándékát.

Hogy pedig ezt a két, látszólag ellentétes érzelmet meg
őrizze bennünk az Isten, azért közli velünk Fiának, jézusnak
a Lelkét, aki a félelem és a hálás fiúi érzület ajándékával
(donum pietatis) a szükséges arányban összhangba hozza
bennünk a legmélyebb imádást és a leggyengédebb szeretetet:
«Mivel fiak vagytok, az Isten elküldé Fiának Lelkét szívetekbe»,
(Gal. 4, 6.)

jézus tanítása szerint ennek a Léleknek kell kormányoznia
és irányítania egész életünket. Ez az «Újszövetség istenfiúságá
nak a Lelke», melyet Szent Pál szembeállított az ószövetségi
«szolgaság lelkével».
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Kérdezheti azonban valaki: mi az oka ennek a kűlőnb

ségnek? Az, hogy Isten a megtestesülés óta Fiában, jézusban
látja az egész emberiséget. Ű miatta az emberiségben is éppúgy
kedve telik, mint Fiában, a mi elsőszülött testvérünkben.
Ezért azt akarja. hogy hozzá hasonlóan, vele együtt, ő általa
mi is úgy éljünk. mint «kedvelt gyermekek». (Ef. 5, l.)

Azt is mondhatná valaki: De hogyan szetessük az Istent,
mikor nem látjuk? «Istent soha senki nem látta». (Jn \, 18.)
Igaz ugyan, hogy «megközelíthetetlen világosságban lakozik»
(I. Tim. 6, 16.), de Isten mégis kinyilatkoztatta magát előttünk

Fiában, jézusban: «Isten maga támasztott világosságot szí
vünkben ... jézus Krisztus arcán». (II. Kor. 4, 6.) A meg
testesült Ige Istennek és tökéletességeinek hiteles kinyilatkoz
tatása. Az a szeretet pedig, melyet jézus tanúsít irántunk,
megnyilatkozása Isten irántunk való szeretetének.

Mert az Isten szeretete magában véve valóban megfog
hatatlan. Teljesen meghaladja értelmünket. Emberi szellem
soha fel nem foghatja, mi az Isten. Az ő tökéleteseégei nem
különböznek természetétől: az Isten szeretete maga az Isten:
«Az Isten szeretet», (I. jn 4, 8.)

Hogyan lehet tehát helyes fogalmunk az Istenről? Úgy,
hogy nézzük az Istent, aki érzékelhető formában nyilatkoztatja
ki magát nekünk. És mi ez az érzékelhető forma? jézus ember
sége. Krisztus Isten, mégpedig a magát előttünk kinyilatkoz
tató Isten. jézus szent emberségének szemlélése a legbiztosabb
út, amelyen eljuthatunk Isten igazi megismerésére. «Aki öt
látja, látja az Atyát is». 0/. ö. jn 14, 9.) Az a szeretet, melyet
a megtestesült Ige tanúsít irántunk, kinyilatkoztatja az Atya
irántunk érzett szeretetét, mert «az Ige és az Atya egy», (V. ö.
jn 10, 30.)

Ez az örök rend soha meg nem változik. A kereszténység
nem más, mint az Isten szeretete, amely Krisztus által kinyilat
koztatta magát a világnak. Egész vallásunk abban áll, hogy
csodáljuk ezt a szeretetet Krisztusban és viszontszeretjük őt.

hogy eljussunk az Istenhez.
Ez az isteni üdvösségterv. Ez Isten ránk vonatkozó el

gondolása. Ha nem alkalmazkodunk hozzá, nem lesz bennünk



'1" ., l bék Isem VI agossag, sem igazsag ; nem esz sem esseg, sem
üdvösség.

Ez az üdvösségterv tehát azt kívánja tőlünk, hogy meg
legyen bennünk az istenfiúság oly fontos magatartása. Minden
kor a semmiből létrehozott teremtmények leszünk és e «rnér
hetetlen fenségű Atya» előtt (Te Deum-himnusz) mélységes
tisztelettel kell leborulnunk. Erre a teremtményi mivoltunk
ból következő viszonyra, mint alapra épülnek rá - nem azért,
hogy lerontsák, hanem hogy megkoronázzák - azok a vég
telenül magasztosabb, fenségesebb és bensőségesebb kapcso
latok, melyek istenfiúságunkból származnak. Ezek pedig mind
arra vezethetőkvissza, hogy szeretettel szelgáljunk az Istennek.

Mennyei örökbefogadásunk valóságának ez a nélkülöz
hetetlen magatartás felel meg. Ezt a magatartást pedig külö
nösen előmozdítja a jézus Szive-tisztelet. Midőn ugyanis
ez az ájtatosság szemünk elé állítja Krisztus emberi szeretetét,
ezzel bevezet bennünket az isteni szeretet titkába. Midőn

arra ösztönzi lelkünket, hogy ennek a szeretetnek egész életünk
kel feleljünk meg, melynek egyedüli rűgőja a szeretet, ugyan
akkor táplálja bennünk az Atya iránt köteles gyermeki ragasz
kodás érzelmeit is.

Amikor magunkhoz vesszük az Úr jézust a szeritáldozás
ban, bennünk dobog ez az isteni Szív, a szeretet lángoló tűz

helye. Kérjük tőle buzgón, hogy maga értesse meg velünk ezt a
szeretetet. Mert ezen a téren is hatásosabb egyetlenegy égi
fénysugár, minden emberi okoskodásnál. Kérjük, gyujtsa
lángra bennünk a személye iránti szeretetet. «Ha egyszer, az
Úrnak kegyelméből, az ő szeretete belevésődik a szívünkbe,
akkor minden könnyűvé lesz reánk nézve. Akkor ez a szeretet
hamarosan tetteinkben is érvényesülni fog, a nélkül, hogy ez
fáradságunkba kerülne», - mondja Szent T erézia.'

Ha él szívünkben ez a jézus isteni személye iránti szeretet,

l Önéletrajz, 22. fej. P. (Szeghy) Ernő O. C.D.: Id. mű, II. köt. 227. I.
«Kezdjétek el szeretni szent személyér. A személy iránti szeretet megszeretteti
veletek tanítását és a tanítás szeretete szelíden és erősen elvezet a tettekhez.
Ne hanyagoljátok el Jézus Krisztus megismerését és a misztériumairól való
elmélkedést. Ez ihlet szeretetre; a vágy pedig, hogy neki tessünk, nyomában
jár. Ez a vágy pedig jócselekedetekben gyürnölcsözik,» Bossuet: Méditations
sur l'I~vangile. La Cene, Ic partie, 89" jour.



akkor minden tevékenységünk"'belóle fakad. Találkozhatunk
nehézségekkel, részünk. lehet nagy megpróbáltatásokban, tá
madhatnak ránk erőszakos kísértések: ha szeretjűk Krisztust,
e nehézségek megpróbáltatások és kísértések közepett is erősek

maradunk. «Tengernyi víz sem tudja eloltani a szerelmet,i
(Én. én. 8, 7.) Mert amikor «Krisztus szeretete sürget» minket,
akkor nem akarunk többé önmagunknak élni, hanem inkább
annak, aki szeretett rninket és halálra adta magát értünk:
«Akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, ki
értük meghalt». (II. Kor. 5, 15.)



XX. Krisztus «minden szentek koronája».

(Mindenszentek ünnepe.)

Váz/at. - Krisztus elválaszthatatlan misztikus testétől. - I. Élet
szentségre törekvésünk indítóokai: Isten akarata és az a végtelen
nagy ár, amit Jézus fizetett le tökéletességünkért. - II. Élet
szentségünk alapvető jellemvonása: ez a természetfeletti meg
valósulása Isten örök tervének, mellyel rninket szabad elhatározá
sáb~1 örök boldogságra rendelt Jézus Krisztusban. - III. Krisztus,
az Ut Igazság és Élet, számunkra minden életszentség forrása. 
IV. ~Ietszentségre törekvésünket lelkesítő érzelmek: mélységes
alázatosság és feltétlen bizalom. - V. Gyakorlati következmények:
tiszteljük a szenteket, hívjuk segítségül és iparkodjunk követni
őket, egyesülve Jézus Krisztussal. Nem szabad elkedvetlened
nünk a nehézségek és megpróbáltatások közepett. - VI. Élet
szentségünk örök isteni tervének végcélja: magasztaljuk Jézus
kegyelmének hatalmát: «Magasztaltassék kegyelmének dicsősége,»

(Ef. l, 6.)

Isten «rnindent (Fia) lába alá vetett, s megtette őt mindenek
fölött az egyháznak fejévé, mely neki teste és annak teljessége».
(Ef. l, 22-23.)

Szent Pál eme szavai Jézus Krisztus azon misztériumára
utalnak, mely misztikus testében, az Egyházban nyilatkozik
meg előttünk.

A megelőző fejezetekben elmélkedtünk magáról Jézus
személyéről, életének körülményeiről, megaláztatásairól, . kűz
delmeiről, fenségéről. diadaláról. Nem tudtuk elfordítani
tekintetünket ettől az imádandó emberségtől. amely számunkra
minden erény példaképe és minden kegyelem egyetlen forrása.

De az Istenember összes misztériumainak az a célja, hogy
megalapítsák és megazenteljék az Egyházat: «Érettünk, em
berekért és a mi üdvösségünkért ...» - mondjuk a szentmise
Credójában. Krisztus azért jött, hogy megalapítsa ezt a társasa
got: «Hogy dicsővé tegye magának az Egyházat, hogy sem folt,
sem ránc, sem más efféle ne legyen rajta, hanem legyen szent és
szeplőtelen». (Ef. 5, 27.)
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Oly szoros és bensőséges kapcsolat fűzi őt az Egyházhoz,
hogy ő a szőlőtő és az Egyház a szőlővesszők. Ű a fej, az Egyház
a tagok. Ű a Vőlegény, az Egyház a jegyes. Együtt alkotják azt
az életközösséget, amely Szent Ágoston találó elnevezése sze
rint: «az egész Krisztus». (De unitate Ecclesiae 4.)

Krisztus és az Egyház elválaszthatatlan. Egyik sem kép
zelhető el a másik nélkül. Ezért e jézus személyéről és misz
tériumairól szóló elmélkedések befejezéséül szélnunk kell erről

a társaságról is, melyet Szent Pál «Krisztus teljességének» nevez
(Ef. l, 23.) és amely nélkül Krisztus misztériuma nem volna
tökéletes.

Tudjuk, hogy itt a földön ez a kimondhatatlanul fenséges
közösség a hitben, a kegyelem és a szeretet által valósul meg.
Beteljesülése csak az égi fényességben, Isten boldogító színe
látásában lesz. Ezért ünnepli a liturgia is az egyházi ünnep
körök végén egy fenséges ünnepen - mindenszentek ünnepén

j ' , , k di ", , E d' ,,,, kb- ezus orszagana rcsöségét. gyugyanazon icsero ene en
foglalja össze a választottak társaságának egész sokaságát, hogy
magasztalja diadalukat és örömüket. Ugyanakkor pedig arra
buzdít minket, hogy kövessük példájukat, hogy egykor majd
részesüljünk boldogságukban is.

Mert ez a közösség egy, mint ahogyan Krisztus is egy.
Az időt felváltja az örökkévalóság. A lelkek itt a földön készül
hek a tökéletességre, de a végső célt csak ebben a dicsőséges

seregben érik el. Boldogságunk fokát itt is az szabja majd meg,
mekkora volt szeretetünk mértéke abban az órában, amikor
elhagytuk a földet.

Először kifejtjük azokat az okokat, melyek arra ösztönöz
nek bennünket, hogy törekedjünk ez égi boldogságra. Azután
szólunk majd azokról az eszközökről, amelyek segítségével
eljuthatunk oda.

I.

~letszentségre törekvésünk első indítóoka «az Isten
akarata»: «Az Isten akarata tudniillik ez: a ti megszentelődés

tek». (I. Tessz. 4, 3.) Isten nemcsak azt akarja, hOgj üdvözül
jünk, hanem azt is, hogy szentekké legyünk. Ésmiért akarja ezt

ManniolI , Krisnu. DÜSzt«iumai. 25
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az Isten? Azért, mert ő maga is szent: «Szentek legyetek, mert
én szent vagyok». (Levit. 11,44.; 19,2.) Isten maga a szeritség.
Mi az ő teremtményei vagyunk. Azt óhajtja, hogy a teremtmény
az ő képmását tükrözze. Sőt kívánja, hogy mint az ő gyermekei,
tökéletesek legyünk, mint ahogyan ő, a mi mennyei Atyánk is
tökéletes: «Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok
tökéletes». (Mr 5, 48.) Ez magának Jézusnak a parancsa.

Istennek dicsőségére szelgél a mi életszentségünk. Soha
el ne felejtsük ezt az igazságot: az életszentség minden egyes
foka, melyre eljutunk, minden áldozat, amit érte hozunk, min
den egyes erény, melynek fénye ékesíti a lelkünket: - Isten
örök dicsőségére szolgál,

Mindennap elimádkozzuk és napról-napra nagyobb öröm
mel mondjuk a szentmise Gloriájában: «Egyedül te vagy a
Szent ... Jézus Krisztus l» Ezért T e vagy az Isten legnagyobb
dicsősége. Krisztus az egész örökkévalóságon át végtelen nagy
dicsőségben részesíti Atyját, midőn bemutatja neki öt szent
sebét, határtalan hűségének és tökéletes szerétetének fenséges
tan jeleit. Ezek révén teljesítette egykor mindazt, amit Atyja
kívánt tőle: «Én mindenkor azt cselekszem, ami előtte kedves».
(Jn 8, 29.)

Ugyanez áll a szentekre is. Ott állnak «az Isten trónja előtt».

(Jel. 7, 9.) és szüntelenül dicsőítik őt. Az apostolok lángoló
buzgósága, a mártírok vérrel festett tanúbizonysága, a hittudó
sok mélységes tudománya, a szűzek ragyogó tisztasága - mind
megannyi Isten előtt kedves hódolat.

Ebben a «seregben, melyet senki sem képes megszérnlálni»
(Jel. 7, 9.) minden egyes szent különös fénnyel ragyog. Isten
az egész örökkévalóságon át szívesen tekint e szentek erőfeszí

téseire, küzdelmeire és győzelmeire. melyek mint megannyi
győzelmi jelek feküsznek az Isten lába előtt, végtelen tökéletes
ségeinek magasztalására és legfőbb jogainak elismerésére.

Tehát jogos az a nagyravágyásunk. hogy minden erőnkkel

törekszünk arra a dicsőségre. melyet Istennek szerez a mi élet
szentségünk. Állandóan élnie kell bennünk a vágynak. hogy
tagjai lehessünk ennek a boldog közösségnek, melyben maga
Isten is kedvét leli. Ez az idítóok nem engedi, hogy megeleged
jünk valamilyen középszerű tökéletességgel, hanem arra ősztő-
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nöz bennünket, hogya lehető legteljesebben megfeleljünk az
Isten vágyának: «Szentek legyetek, mert én szent vagyok».

Életszentségre törekvésünk másik indítóoka: minél ma
gasztosabb életszentségünk, annál jobban magasztaljuk jézus
vérét is.

Szent Pál mondja: «Krisztus szerette az Egyházat, és ön
magát adta érette a végett, hogy megazentelje ..., hogy sem
folt, sem ránc, sem más efféle ne legyen rajta, hanem legyen
szent és szeplőtelen», (Ef. 5, 25-27.) Ez áldozatának végcélja.

A Getszemáni- kertben átélt haláltusájakor jézus szívének
az okozta a legkeserűbb fájdalmat, hogy előre látta, milyen
haszontalan lesz az ő vére annyi lélek számára, akik visszautasít
ják majd az isteni ajándékot. «Vérembő] mi haszned lesz? ...ll

(Zs. 29, 10.) Krisztus jól tudta, hogy vérének egyetlenegy cseppje
is elég lett volna világok megtisztítására és számtalan lélek meg
szemelésére. Atyja iránti engedelmességbőlazonban momÍhatat~

lan szeretetében utolsó cseppig kiöntötte ezt a vért, melyben az
istenség végtelen ereje lakozott. És mégis joggal kérdezhetjük:
«Véremből mi hasznod lesz? ...ll

jézus Szívét egyetlen nagy vágy dobogtatja : Atyja dicső

sége. Ezért vágyódott oly hevesen - «mily nehezen várom III
(Lk 12, 50.) - életét adni, hogy Atyjához vezesse a számtalan
sok lelket, akik az életnek és életszentségnek sok gyümölcsét
termették : «Azáltal dicsőíttetik meg az én Atyám, ha sok gyű

mölcsöt hoztok». On 15,8.)
De hányan értik meg jézus szeretetének hevét? Hányan

elégítik ki szent Szíve vágyait? Hány lélek nem tartja meg az
isteni törvényeket! Mások megtartják ugyan a parancsokat. de
kevesen bízzák rá magukat jézusra és Lelke működésére azzal
az odaadással, mely az életszentségre vezet.

Boldogok azok a lelkek. akik fenntartás nélkül rábízzák
magukat az Isten tetszésére! Egyesülnek Krisztussa], a szőlő

tővel, «sok gyümölcsöt hoznak és dicsőítik a mennyei Atyát",
különösen pedig magasztalják jézus drága vérét.

Mert mit énekelnek a választottak, leborulva a Bárány
előtt, mint Szent jános mondja a jelenések könyvében? ((Meg.

25*
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ölettél, és megváltottál minket Istennek önvéreddel, minden
törzsből és nyelvből és népből és nemzetből ... Tiéd legyen a
tisztelet és dicsőség l» (5, 9. és 13.) A szentek ezzel elismerik,
hogy ők a Bárány vérének győzelmi jelei, mégpedig annál
dicsőbb jelei, minél magasztosabb volt életszentségük.

Iparkodjunk hát lelkünk minden hevével egyre jobban
megtisztulni Jézus vérében és megteremni az életnek és élet
szentségnek azon gyümölcseit, melyeket Krisztus Jézus ki
érdemelt számunkra szenvedésével és halálával. Ha szentekké
leszünk, szívünk az egész örökkévalóságon át ujjong az örömtől,

rnelyet Krisztusnak szerzünk, azáltal, hogy énekeljük Isteni
vérének diadalát és kegyelmének mindenhatőságát,

II.

Joggal kérdezhetjük most: Hogyan juthatunk el erre az
életszentségre, mely annyira kedves az Isten előtt, oly dicsősé.

ges Jézus számára, lelkünkben pedig az örökkétartó örömnek
oly kimeríthetetlen forrása, hogy mélységeit el sem képzelhet
jük? Mert mint Szent Pál mondja: ~(Ember szívébe fel nem
hatolt, amiket Isten készített azoknak, akik öt szeretik». (I. Kor.
2,9.) Milyen úton érhetünk el ehhez a boldog állapothoz, mikor
a lélek tisztán lát majd rninden igazságot és teljességében élvez
minden jót?

Fontos kérdés ez. Hogy azonban válaszolhassunk rá, előbb
rá kell mutatnunk életszentségünk sajátos jellemvonására. Nem
választhatjuk ki ugyanis i tunkat teljes biztossággal, ha előbb

nem ismerjük azt a célt, melyet el akarunk érni. Ha jól. meg.
értjük, minek kell jellemeznie Isten örök terve szerint a mi élet
szentségűnket, akkor többé nem lesz titok előttünk az az út,
melyen eljuthatunk hozzá.

Milyennek kell tehát lennie életszentségünknek ? Melyik
az a lém eges vonás, melyet Isten megkíván a mi tökéletessé.
günkben?

A mi életszentségünk természetfeletti.
Ismerjük már ezt az igazságot. Másutt hosszasabban Iejte

gettük. Oly életbevágóan fontos azonban, hogy nem lesz feles.
leges röviden újra visszatérnünk reá.
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Gyakran említettük már, hogy az isteni irgalom hajnal
hasadása akkor ragyogott fel számunkra, amikor öröktölfogva
kiválasztott minket, szabad elhatározásával, szeretetből: «Kivá
lasztott minket... a világ megteremtése előtt, hogy szentek
legyünk». (Ef. " 4.)

Fontoljuk meg egy kissé ezt a kiválasztást.
Tudjuk, hogy az örök Atya mindenkor szemlélte és szün

telenül szemléli Fiát, az Igét. Benne látja egész önmagát, vég
telen tökéletességeivel. mert az isteni nyelven ez az egyetlen
Ige fejezi ki mindazt, ami az Isten. A mi gondolataink végesek,
korIátoltak, szeaényesek és kifejezésükre mégis a szavak nagy
változatosságára van szükségünk. Isten egyszerre, egy szóban
fejezi ki a maga gondolatát, mely végtelen. Igéjében érti meg
önmagát.

Hogy valamit teljesen megértsünk, mondja egy helyen
Szent Tamás, meg kell ismernünk azt a sokféle változatot,
lehetőséget is, amire az a dolog képes. (I. q. 14., a. 5. és 6.;
q. 15., a. 2.) Isten, aki tökéletesen ismeri önmagát, Igéjében
látja az összes kűlönböző lehetőségeket, melyekkel a teremtmé
nyek visszatükrözhetik vagy megvalósíthatják az ő tökéletes
ségeit. Isten nem véletlenül szórta szét a dolgokat a térben, nem
vak erővel teremtett. Ű, a végtelen értelem, örök bölcseségében
mindent előre megfogalmazott terv szerint alkotott. Midőn

Isten szemléli az Igét, egyetlenegy tekintettel látja benne az
összes lehetséges lények korlátlan sokaságát. Öröktőlfogva

elhatározta, hogy ebből a sokaságból kiválaszt egyes teremt
ményeket, akik magukban megvalósítják és kifejezésre is juttat
ják, ha még oly korlátolt mértékben is, Igéjének végtelen
tökéletességeit.

Isten öröktőlfogva elgondolt üdvösségtervében előre látta,
hogy az ember, akit a földi teremtés királyává tett, nem marad
meg kiválasztott méltóságának magaslatán, hanem eltávolodik
attól az elgondolástól, melyet Teremtője szabott ki számára,
hogy ezáltal magával egyesítseőt. Tehát az örök Bölcseséget
nem érte váratlanul az ember lázadása. Gondolata öröktőlfogva

azon nyugodott, akit Szent Pál így nevez: «Elsőszülött minden
teremtmény előtt» (Kol. " 15.), aki a megtestesült Ige.

Az Atya látta, hogy Igéje megtestesül. testté lesz. Ebben,
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az Igéjével személyes egységben egyesült emberségben látta
megvalós ulva minden teremtett tökéletesség foglalatát, betető

zését, A Tábor hegyén kinyilatkoztatta előttünk, hogy ez az
Istenember gondolatainak legtökéletesebb megvalósulása és leg
főbb tetszésének tárgya: «Ez az én igen kedves Fiam, kiben
nekem kedvem telt». (Mt 17, 5.)

Krisztus ezen embersége az isteni Igének külső, földi
formában való megnyilatkozása. Isten szabad elhatározásával,
szeretetből választotta ki őt erre a feladatra.

De ez még nem minden. Isten kíséretet is akart adni
Krisztus mellé: és ez a szentek «rnegszámlálhatatlan serege».
A szentek mindmegannyi másolatai az Igének, csak nem egy
formán tökéletes módon. Valamennyiünk eszményképe az Ige.
Valamennyiünk feladata tehát, hogy Isten előtt sajátos módon
megvalósítsuk Igéje végtelen tökéletességeinek valamelyikét.
Ezért áll minden egyes szentre: «Nem akadt dicsőségben hozzá
hasonló»;' Nincs két olyan szent, akik egyforma tökéletességgel,
ugyanazon módon juttatnák kifejezésre Krisztus vonásait.

Majd ha az égben leszünk, kimondhatatlan örömmel szem
[élhetjük a boldog Szentháromságot. Ott látjuk majd az Igét, a
Fiút, aki az Atyától születik, mint minden lehető tökéletesség
őstípusa, Ott látjuk Jézus szent emberséget, amely az Igével
egyesülve ut lérhetetlen fenséggel juttatja kifejezésre annak
tökéletességeit. Ott látjuk majd Krisztus testvéreit, akiket az
Isten Fia kíséretéül rendelt, akik megvalósították magukban
azokat az isteni tökéletességeket, melyek érzékelhető formában
nyilatkoztak meg itt a földön Krisztus Jézusban. Ezért Krisztus
«elsőszülött a sok testvér közötti (Róm. 8, 29.), akiknek ha
sonlóknak kell lenniök hozzá.

Soha el ne felejtsük Szent Pál szavait: «Isten kiválasztott
minket Krisztusban»! (Ef. I, 4.) Ebből az örök elhatározásból
fakad igazi nagyságunk forrása. Ha életszentségünkkel meg
valósítjuk Isten ránk vonatkozó gondolatát, akkor mi is része
sei leszünk annak a dicsőségnek, melyet Fia, Jézus jelent szá
mára: mert Krisztus az Atya «dicsőségének fénye». (Zsid. t, 3.)
Mi vagyunk mintegy a kisugárzása, kiáradása ennek a dicsőség-

1 A hitvalló főpapok közös zsolozsmájából. Laudes, 2. antifóna. (V. ö.
Jézus. Sirák Fia 44, 20.)
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nek. ha mindannyian, kiki a maga helyén. a maga életében. ipar
kodunk kifejezésre juttatni, megvalósítani azt az isteni eszmény
képet, melyet egyedül a megtestesült Ige képvisel.

Ez az örök isteni terv. ez a mi kiválasztottságunk : «EI,;ve
arra rendelt minket, hogy hasonlók legyünk Fia Iorméjához»
(Róm. 8. 29.), életszentségünk mintaképéhez.

Ezzel az örök elhatározással, ezzel a szeretetből fakadó
kiválasztással kezdődik mindannyiunk számára az isteni irgalom
sorozata. Isten azért adja nekünk a kegyelmet, ezt a természeté
ben való titokzatos részesedést. hogy megvalósítsuk ezt a tervet,
véghezvigyük ránk vonatkozó szándékait. E kegyelem által
leszünk Isten igazi fogadott gyermekei. Fiában. Jézusban. aki
számunkra kiérdemelte ezt a méltóságot.

Istenhez való viszonyunk tehát most már nem csupán az
egyszerű teremtményeké ; nemcsak a teremtményi viszonyunk
ban gyökerező természetes vallás hódolatávaI és kötelességeivel
kell egyesülnünk vele. Nem szüntetjük meg ezeket a kapcsola
tokat és nem kevesbít jük ezeket a kötelességeinket. sőt mint
Isten gyermekei. mélyebb kapcsolatba lépünk vele. Ez a kap
csolat pedig új. sajátos kötelességeket ró reánk a szerető Atya
iránt: «Kövessétek, mint kedvelt gyermekek, az Isten példáját» !
(Ef. 5. 1-2.) Ezek a kapcsolataink és kötelességeink teljesen
természetfelettiek, mert felülmúlják természetünk igényeit és
jogait és egyedül Jézus kegyelme által valósulhatnak meg.

Most már megértjük, mi a rni életszentségünk alapvető

jellemvonása.
Csak akkor lehetünk szentek, ha az isteni üdvösségterv

szerint leszünk azok, vagyis a kegyelem által, melyet Krisztus
Jézusnak köszönhetünk. Ez a legelső feltétel. Ezért nevezzük
ezt a kegyelmet megszentelő malasztnak. Annyira igaz ez. hogy
e kegyelem nélkül nincs üdvösség. A választottak országában
csak olyan lelkek vannak. akik Jézushoz hasonlítanak : már pedig
e hozzá való lényeges hasonlóságot a kegyelem által nyerjük el.

Látjuk tehát, hogy maga az Isten állapította meg élet
szentségünk legfőbb jellemvonását. Ha másban akarnánk
keresni. ez Szent Pál szavaival élve csak «levegőverdesés» volna.
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(I. Kor. 9, 26.) Isten maga szabta meg az utat, melyen halad
nunk kell. Ha nem ezen akarunk járni, eltévedünk és végül is
elveszünk: «Én vagyok az út . . . Senki sem jut az Atyához
máskép, mint énáltalam». On 14,6.) Ű maga vetette meg min
den tökéletesség alapját, amelyen kívül csak homokra épít
hetünk : «Más alapot senki sem vethet azon kívül, mely vet
tetett, mely Krisztus jézus». (I. Kor. 3, 11.)

Ez áll az üdvösségre, áll az életszentségre is: nincs más
forrása, nincs más támasztéka, mint Krisztus jézus kegyelme.

III.

Úgy kell Istenhez mennünk, ahogyan ő akarja. Csak
annyira leszünk szentek, amennyire alkalmazkodunk az isteni
üdvösségtervhez. Nagy vonásokban vázoltuk ezt a fenséges
elgondolást. Most lássuk részletesen. mennyire igaz az, hogy
számunkra Krisztus minden életszentség forrása.

Tegyük fel, hogy egy lélek nagylelkű elhatározással, a
Szentlélek sugallatára térdreborul a mennyei Atya előtt és így
szól hozzá: «O Atyám, szeretlek I Nincs nagyobb vágyam, mint
a te dicsőséged. Az egész örökkévalóságon át dicsőíteni akarlak
szentségemmel. Mit kell tehát cselekednem? Mutasd meg
magad, mit vársz tőlem l» - Vajjon mit válaszoIna neki az
Atya? Rámutatna Fiára, Krisztus jézusra: «Ez az én igen kedves
Fiam, kiben nekem kedvem telik. Öt hallgasd l» És ezzel magára
hagyná a lelket Jézus lába előtt.

És mit mond nekünk jézus? Ezt a három mélységes szót :
«Én vagyok az út, az igazság és az élet». (Jn 14, 6.) Elmélked
jünk most ezekről a szavakról, hogy mélyen bevésődjenek

szívünkbe.

Az Atyához akartok menni? - kérdi tőlünk jézus.
Egyesülni akartok azzal, aki rninden jó forrása és rninden töké
letesség kútfeje? jól teszitek. Ezt a vágyat én ültettem el szíve
tekben. De nálam nélkül nem tudjátok kielégíteni : «Én vagyok
az út ... Senki sem jut az Atyához máskép, mint énáltalam».
(Jn 14, 6.)
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Jól tudjuk: végtelen a távolság a teremtmény és a Teremtő
között, A között, aki csak részesül a létben és közte, aki maga
az önmagától való Lét. Még az angyal, az égi rangfokozat leg
magasztosabb lénye és az Isten között is oly szakadék tátong,
melyet semmiféle teremtett erő nem tud áthidalni.

Isten azonban hidat vert e szakadék fölé. Krisztus, az
Istenember összeköti az embert az Istennel. Az Ige testté lesz.
Benne az emberi természet egyesül az Istenséggel: két termé
szet, az isteni és az emberi egyesül oly bensőségesen, oly szét
választhatatlan ölelkezésben, hogy abból csak egy személy,
az Ige személye származik, aki az emberi természet hordozója.
Ezzel megszúnt a tátongó szakadék Teremtő és teremtmény
között.

Krisztus Isten, egy Atyjával. O az az út, mely Istenhez
vezet bennünket. Ha tehát el akarunk jutni az Istenhez. határ
talan hittel higgyünk Jézus hatalmában, mellyel egyesíthet
minket Atyjával. Mit mond ugyanis Krisztus Urunk? «Atyáml
akiket nekem adtál. akarom. hogy ahol én vagyok, ők is velem
legyenek.» (Jn 17,24.) E:s hol van Krisztus? «Az Atya keblén,»

Ha hitünk eleven és magunkat egészen jézus rendelkezé
sére bocsátjuk. akkor ő magával visz bennünket és lehetővé

teszi, hogy mi is eljussunk «az Atya keblére», (Jn I, 18.) Mert
jézus egyszerre út és cél. Út embersége által: O az «út, amelyen
járunk» és cél Istensége által: «O a haza, ahová törekszünk», 
mondja Szent Ágoston. (Sermo 92, c. 3.; Sermo 123. c. 3.)
Ebből fakad ennek az útnak nagy biztossága: maga az út töké
letes és magában foglalja a célt is.

Kitűnő szokás, ha imádságainkban kifejezésre juttatjuk
azt a rendíthetetlen hitünket, hogy bízunk jézus mindenható
erejében. mellyel elvezethet minket Atyjához.

«Ú Krisztus Jézus, hiszem. hogy igaz Isten és igaz ember
vagy. Te vagy az isteni út, mely végtelen biztossággal hidalja át
azt a szakadékot, mely elválaszt engem az Istentől. Hiszem,
hogy szent emberséged tökéletes és oly hatalmas, hogy engem
nyomorúságaim, hézagaim és gyarlóságaim ellenére is el tud
vezetni oda, ahol te magad vagy, az Atya keblére. Add, hogy
hallgassak szavadra, kövessem példádat és soha el ne szakad
jak tőled l»
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Nagy kegyelem, ha megtaláljuk azt az utat, mely elvezet
a célhoz. De világosságra is szükségünk van, hogy rajta járjunk.
A cél természetfeletti, felülmúlja teremtett képességeinket.
Ezért felülről kell származnia annak a világosságnak is, mely
fényével elárasztja l tunkat.

Isten oly leereszkedő irántunk, hogy ő maga akar lenni
a mi világosságunk. A rnennyben abban áll majd életszentsé
günk, hogy szernléljük a végtelen világosságot, hogy fényes
ségéből merítsűk minden élet és minden öröm forrását: «Vilá
gosságod által látunk világosságot». (Zs. 35, 10.)

Itt a földön ez a világosság ragyogása miatt megközelít
hetetlen számunkra. Szemünk túlságosan gyenge ahhoz, hogy
elviselhesse. Pedig mégis szűkségűnk van rá, hogy célba jut
hassunk. Ki lesz tehát a mi világosságunk? Krisztus jézus. «Én
vagyok az igazság.» Egyedül ő nyilatkoztathatja ki számunkra a
végtelen világosságot. Ű «Isten az Istentől, világosság a világos
ságtól», - imádkozzuk a szentmise Credójában. Mivel ő igaz
Isten, ő maga «a világosság és nincs benne semmi sötétség»,
(I. jn l, 5.) Ez a világosság ereszkedett le a mi alacsonységunk
hoz, emberségével fátyolozva el végtelen fényességének ragyo
gását. Gyenge szemünk most már megláthatta ezt az isteni
világosságot, mely a szenvedésnek alávetett test gyengeségében
rejtőzött el és nyilatkoztatta ki magát egyúttal: «Isten maga
támasztott világosságot szívünkben ... jézus Krisztus arcán»,
(I I. Kor. 4, 6.) Ű «az igazi világosság, mely megvilágosít min
den világra jövő ernbert». (Jn l, 9.)

Krisztus jézus, az örök Ige tanít meg minket arra, hogy
meglássuk az Istent. Ű nyilatkoztatja ki őt nekünk. Ű mondja:
Én vagyok az igazság. Ha hisztek bennem, nemcsak hogy meg
ismeritek rnindenben az igazságot, hanem magában az igaz
ságban éltek: «Aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé
lesz az élet világossága». (Jn 8, 12.)

Mit kell tehát tennünk, hogya világosságban járjunk?
jézus szavainak, evangéliuma igazságainak kell irányítaniok
életünket és mindent a megtestesült Ige szavainak világos
ságánál kell néznünk. Jézus mondja például, hogy «azok a bol
dogok, akiké a mennyek országa: a lelki szegények, a szelídek,
akik sírnak, akik éhezik és szemjúhozzák az igazságot, az irgal-
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masok, a tisztaszívűek, a békességesek és akik üldözést szenved
nek az igazságért». (Mt 5,3-11.) Hinnünk kell benne, egyesül
nünk kell vele a hit által, lába elé kell tennünk hódolatul értel
münk teljes meghajlását szavai előtt. Arra kell törekednünk.
hogy alázatosságban, szelídségben, irgalomban, tisztaságban és
mindenkivel békében éljünk, türelemmel és bizalommal viselve
el az ellentmondásokat.

Ha így élünk, a hitből, Krisztus szelleme lassanként
áthatja a lelkünket. Ez vezet bennünket mindenben, ez irá
nyítja összes cselekedeteinket az evangélium szellemében.
A lélek megszabadul saját ítéletének tisztán természetes vilá
gosságától és mindent az Ige szemével néz: «Az Úr lesz neked
örök világosségod». (Iz. 60, 19.) Az igazságban él és szüntelenül
előrehalad az úton. Egyesülve az Igazsággal, az Igazság Lelké
ből él: Jézus gondolatai, érzelmei, vágyai az ő gondolatai, érzel
mei, vágyai lesznek. Semmit nem tesz, ami ne volna teljes
összhangban Krisztus akaratával. És nem ez-e az alapja miriden
életszentségnek?

Nem elég azonban megtalálnunk az utat és világosságban
járnunk rajta: táplálékra is szűkségünk van, mely fenntart ben
nünket zarándokútunkon. A természetfeletti élet e táplálóerejét
is Krisztus adja nekünk: «Én vagyok az élet».

Az Istenben végtelen élet van: ((Nálad van az élet forrása).
(Zs. 35, 10.) Ennek a kimondhatatlan, önmagától létező életnek
az áradata erejének egész teljességével betöltötte Krisztus lelkét:
«Mikéntaz Atyának élete vagyon önmagában, azonképpen adta
a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában». (Jn 5, 26.)

És mit tesz a Fiú? Ö azért jött, hogy részesítsen minket
ebben az isteni életben: «Én azért jöttem, hogy életük legyen, és
minél több legyen». (Jn 10, 10.) Ö maga mondja: Miként én
azon élet által élek, melyet Atyám közöl velem, ugyanúgy él
az is énáltalam, aki velem egyesül. «(Aki eszik engem, az is él
énáltalam.» (Jn 6, 58.)

Ebből az isteni életből élni: ez az életszentség. Valóban,
eltávolítani ettől az élettől mindazt, ami leronthatná vagy
kevesbíthetné - tehát a bűnt, a hűtlenséget, a teremtményhez
való vonzódást és a tisztán természetes indítóokokat -; növeini
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viszont a hit, a remény és a szeretet erényével, melyek egyesí
tehek bennünket az Istennel: ez, mint fentebb mondottuk
(286. és köv. 1.), életszentségünk kettős eleme.

Mivel jézus maga az E:let, ő maga lesz a mi életszentsé.
günk, mert ő a forrása: «Krisztus jézus lett ••. a mi megazen
telődésünkké», (V. ö. I. Kor. 1,30.) Midőn nekünk adja magát
a szentáldozásban, nekünk adja emberséget, istenségát. Fel
ébreszti szeretetünket és lassanként átalakít minket önmagában,
úgyhogy többé nem önmagunk által élünk, hanem őáltala és
őérette. A mi vágyaink és az ő vágyai, a mi akaratunk és az ő

akarata között olyan hasonlóságot, olyan összhangot teremt,
hogy többé már «nem mi élünk, hanem Krisztus él bennünk».
(Gal. 2, 20.) Az Apostol eszavainál kifejezőbben nem lehetn~
összefoglalni az életszentség egész művét.

IV.
Ebből az igazságból születnek azok az érzelmek, melyek

nek lelkesíteniök kell életszentségre törekvésünket. Ezek:
a mélységes alázatosság saját gyengeségünk miatt és a feltétlen
bizalom Jézus Krisztusban. Természetfölötti életünk két szélső

határ között folyik le: egyfelől mélységesen meg kell győződve
lennünk saját tehetetlenségűnkről, melynélfogva Isten segítsége
nélkül nem juthatunk el a tökéletességre; másfelől pedig
rendíthetetlen bizalomnak kell eltöltenie bennünket, hogy
mindent megtalálhatunk Krisztus jézus kegyelmében.

Mivel életszentségünk természetfeletti, vagyis mivel Isten,
aki feltétlen ura terveinek és ajándékainak, egész teremtett
lényünk igényei és jogai fölé helyezte, azért erre az életszentségre
melyre hivatottak vagyunk, nem juthatunk el az isteni ke
gyelem nélkül. Krisztus Urunk mondotta: «Nálam nélkül
semmit sem tehettek». (Jn 15, 5.) Szent Ágoston ezzel kapcso
latban megjegyzi, hogy Krisztus nem azt mondotta: Nálam
nélkül nem vihettek végbe nagy dolgokat, hanem: «Nálam
nélkül semmit sem tehettek», hogy eljuthassatok az örök életre.
(Tractatus in joannem, 85, 3.) Szent Pál részletesen kifejtette
isteni Mesterünk e tanítását: Magunktól, quasi ex nobis, kép
telenek vagyunk még gondolni is valamit, ami értékes volna
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az ég számára. «Ellenkezőleg,a mi elégséges voltunk az Isten
től van,» (II. Kor. 3, 5.) Isten adja az akarat erejét, hogy min
dent természetfeletti célja felé irányítsunk : «Az Isten az, aki
bennetek az akarást és a véghezv itelt egyaránt műveli a jó
akarat szerint», (Fil. 2, 13.) - Igy tehát az isteni kegyelem
nélkül semmit sem tehetünk életszentségünk érdekében.

Szabad-e ezért elcsüggednünk s Ellenkezőleg I Nem sza
bad engednünk, hogy ez a tehetetlenségünkről való benső

meggyőződés elbátortahnítson bennünket és így restségünk
mentségére szelgáljon. Ha semmit sem tehetünk Krisztus
nélkül, vele viszont mindent megtehetünk : «Mindent meg
tudok tenni abban, aki nekem erőt ad», - mondja ugyancsak
Szent Pál. (Fil. 4, 13.) Bármennyi megpróbáltatás érjen is
bennünket, bármennyi nehézséggel találkozzunk, bármennyire
gyarlók legyünk is, Krisztus által a legmagasztosabb élet
szentségre is feljuthatunk.

Miért? Mert benne van felhalmozva «a tudomány és
bölcseség minden kincse». (Kol. 2, 3.) Űbenne «lakozik az
istenségnek egész teljessége)) (Kol. 2, 9.), és mivel ő a mi fejünk,
hatalmában áll, hogy benne minket is részesítsen. Ez az élet
nek és az életszentségnek az a «teljessége, melyből mindnyéjan
vettünk» (Jn l, 16.), úgyhogy «semmiféle kegyelemnek sem
vagyunk híjával». (I. Kor. 1, 7.)

Micsoda bizalmat ébreszt az a hit, mely ezekből az igaz
ságokból árad I Krisztus a mienk és benne mindenünk megvan:
«Mikép ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk» az Isten?
(Róm. 8, 32.) Mi akadályozhat meg tehát bennünket, hogy
szentekké legyünk? Ha egykor az utolsó ítélet napján Isten
megkérdez majd bennünket: Miért nem jutottatok el h.vatás
tok magaslatára? Miért nem jutottatok el az életszentségre,
melyre meghívtalak benneteket? - nem válaszolhatjuk neki:
«Uram, túlságosan nagy volt az én gyengeségem, nem tudtam
legyőzni a nehézségeket. a megpróbáltatások felülmúlták
erőimet». Isten ugyanis így felel majd akkor: «Nagyon is igaz,
hogy magatokkal semmit sem tehettek. De én nektek adtam
Fiamat. Benne semmitek sem hiányzott. amire szükségtek volt.
Kegyelme mindenható és általa magával az élet forrásával
egyesülhettetek volna».
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Nagy igazság ez! A nagy lángelme. a legnagyobb talán.
akit a világ valaha is ismert, aki egész ifjúságát kicsapongásban
töltötte és fenékig ürítette a gyönyörök kelyhét, akinek szelle
mét egészen áthatották kora összes tévedései, Ágoston is meg
tért, mikor végre legyőzte a kegyelem és magasztos életszent
ségre jutott. Mint maga beszéli, egy alkalommal. mikor még
küzdött benne a kegyelem rossz hajlamaival, maga előtt látott
egy sereg gyermeket, fiatal leányokat és szűzeket, akik ragyog
tak ártatlanságukban. özvegyeket, akik tiszteletet parancsoltak
erényeikkel. És ekkor úgy tűnt fel neki. mintha ezt a szelíd
hívó hangot hallotta volna : Tu non poteris, quod isti, quod
istae ? «Te nem tudnád megtenni, amit ezek a férfiak és nők

megtettek?»l És ekkor forró vére ellenére, mely ereiben láza
dozott, szenvedélyeinek viharai, megrögzött bűnös szokásai
ellenére is Ágoston átadta magát a kegyelemnek és a kegyelem
szentet faragott belőL·, úgyhogy a nagy egyházdoktor örökre
egyik legfenségesebb diadalmi jele lesz Krisztus kegyelmének.

Ha a szentek ünnepeit üljük, ismételjük ezeket a szavakat,
melyeket Szent Ágoston hallott: «Mitht ne tehetnéd meg,
amit ezek a férfiak és nők megtettek ?» Miféle indítóok tarthatna
vissza minket attól, hogy ne törekedjünk életszentségre?
Ú, jól tudjuk: mindannyian érezzük a kísértést, hogy így
kiáltsunk fel: «Ilyen meg olyan nehézségem van, ilyen vagy
olyan ellentmondással találkozom. Én nem lehetek szent».
De legyünk meggyőződve arról, hogy minden szent találkozott
ilyen nehézségekkel, mindegyikük érezte ugyanazokat az ellent
mondásokat, sőt még sokkal nagyobbakat, mint a mieink.

Senki sem mondhatja tehát: Az életszentség nem nekem
való. Mi tehetné lehetetlenné? Isten vágya, hogy elérjük:
ő akarja, hogy szeritekké legyünk. a maga dicsőségére és a mi
örömünkre. «Az Isten akarata ez: a ti megszentelődéstek».

(I. Tessz. 4, 3.) Isten nem nevet ki bennünket. Mikor Krisztus
Urunk azt mondja: «Legyetek tökéletesek» (Mt 5. 48.), tudja,
mit kíván tőlünk. Semmi olyant nem követel, ami felülmúlná
képességünket, ha kegyelmére támaszkodunk.

Aki saját erejéből akarna feljutni erre a magaslatra,
Lucifer bűnébe esnék, aki azt mondotta: «Az égbe megyek

1 Dr. Vass József: Szent Ágoston vallomásai. I. köt. 311. I.
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fel én, az Isten csillagai fölé állítom trónomat, . •. felszállok
a magas felhők fölé, hasonló leszek a Fölségeshez l)) (Iz. 14,
13-14.) Isten ezért lesujtotta a Sátánt és a pokol fenekére
vetette.

De mi mit mondunk? mit teszünk? Nekünk is ugyanaz
a vágyunk, mint e kevélység szellemének. Nekünk is az a
célunk, mint amit e gőgös angyal tűzött ki maga elé. De amíg
ezt a célt ő maga akarta elérni, addig mi azt hirdetjük, hogy
Krisztus nélkül semmit sem tehetünk. Azt állítjuk, hogy csak
ővele és őáltala juthatunk el az égbe.

- Ó Krisztus Jézus, hiszek benned! Hiszem, hogy elég
hatalmas vagy véghezvinni azt a csodát, hogy olyan nyomorú
ságos teremtményt, mint én, felemelj nem csupán az angyali
karok közé, hanem magához az Istenhez. Erre a magaslatra
egyedül csak általad tudunk fölérni. Lelkem minden erejével
vágyódom erre a méltőságra, rnelyre Atyád kiválasztott minket,
Égő vágyam, hogy - amint te is kérted számunkra - meg
osszam a te tulajdon dicsőségedet és részesüljünk magának
az Isten Fiának az örömében. Óhajtom ezt a legfőbb boldog
ságot, de egyedül csak általad. Szeretném az egész örökkévaló
ságon át énekelni a te dícséretedet és szüntelenül ismételni
a választottakkal : «Megváltottál minket Istennek önvéreddel.;»
Igen, Uram, te váltottál meg minket, a te ránk kiöntött drága
véred nyitotta meg előttünk országod kapuit, ez készített
helyet nekünk szentjeid hasonlíthatatlanul fenséges közösségé
ben. Téged illet minden dícséret, magasztalás és dicsőség

mindörökké!
Az a lélek, aki az alázatosság és bizalom ez érzelmeiben

él állandóan, nagy dicsőséget szerez Krisztus Jézusnak, mert
egész élete mintegy visszhangja az Odvözítő saját szavainak:
«Nálam nélkül semmit sem tehettek». Azt hirdeti, hogy ő a
forrása minden üdvösségnek és életszentségnek és őt illeti
ezért minden dicsőség.

Mondjuk együtt az Egyházzal, egyik legcsodálatosabb
könyörgésével: ((O Istenem, hiszem, hogy mindenható vagy
és hogy kegyelmed elég hatalmas ahhoz, hogy minden nyo
morúságom ellenére is az életszentség magas fokára emeljen
engem! Hiszem azt is, hogy te vagy a végtelen Irgalom és ha
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én gyakran el is hagytalak, a te jóságos szereteted sohasem
hagyott el engem. Tudom, Istenem, mennyei Atyám, hogy
tetőled száll alá minden tökéletes ajándék: a te kegyelmed
műve, hogy hűséges szolgáid vagyunk, kik kedvesek előtted,

mert cselekedeteink méltók a te fölségedhez és dicsőségedhez.

Add, hogy elszakadjak önmagamtól és a teremtményektől és így
akadálytalanul futhassak az életszentség útján, melyen rnint
valami hős, Fiad jár előttem. Add, hogy őáltala és ővele eljut
hassak arra a boldogságra, melyet megígértél nekem 1))1

A szentek ezekből az igazságokból éltek. Ezért jutottak
fel arra a magaslatra, ahol ma csodáljuk őket. A különbség
köztük és közöttünk nem abból származik, hogy nekünk több
nehézséget kell legyőznünk, hanem abból, hogy lángoIóbb
volt a jézus szavaiba és kegyelmének erejébe vetett hitük és
Iángolóbb volt nagylelkűségük. Ha akarjuk, magunk is tapasz
talhatjuk : Krisztus mindenkor ugyanaz, ma is éppoly hatalmas,
éppoly bőkezű kegyelmének osztogatásában. Csak mi magunk
vagyunk akadályai ajándékai kiáradásának.

Kishitű lelkek, miért kételkedünk az Istenben, a mi
Istenünkben ~

V.
Milyen gyakorlati következtetéseket vonhatunk le hitünk

e boldogító igazságaiból ~
Először is: szívünk egész melegével üljük meg a szentek

ünnepeit. - Tiszteljük a szeriteket l Ezzel azt hirdetjük, hogy
ők egy-egy isteni gondolat megvalósulásai, jézus kegyelmének
remekművei. Isten kedvét leli bennük, mert ők szeretett
Fiának már megdicsőült tagjai, Ök már részes i annak a ragyogó
királyságnak, melyet jézus szerzett Atyja dicsőségére: «És
királysággá tettél bennünket Istennek». (Jel. 5, 10.)

Azután segítségül kell hívnunk őket. Igaz ugyan, hogy

1 Omnipctene et misericors Deus, de cujus munere venit. ut tibi a
fidelibus tuis digne et laudabiliter serviatur, tribue quaesumus nobis: ut ad
promissiones tuas sine offensione curramus. - «Mindenhat6 és irgalmas Isten,
akinek kegyelméből származik, hogy híveid neked mélt6an és dícséretesen
szelgéljanak. add meg nekünk, kérünk, hogy ígéreteid felé minden akadály
nélkül futhassunk.' (A pünkösd utáni XII. vasárnap szentmiséjének könyör
gése.)
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Krisztus jézus a mi egyedüli közbenjárónk: «Egy az Isten
s egy a közvetítő is az Isten és az emberek kőzőtt», - mondja
Szent Pál. (I. Tim. 2,5.) Az Atyához csak ő általa juthatunk el.
Krisztus mégis - nem azért, hogy kisebbítse, hanem hogy
még jobban kiterjessze közvetítését - azt akarja, hogy a
mennyei udvar fejedelmei ajánlják fel neki könyörgésünket,
rnelyet aztán ő mutat be Atyjának.

Különben a szeriteknek is legfőbb vágya a mi javunk.
Ök az égben látják az Istent. Akaratuk elválaszthatatlanul
egyesült az Istenével. Ezért hozzá hasonlóan ők is óhajtják
a mi megszentelődésünket. - Velünk együtt egy misztikus
testet alkotnak. Ezen a címen - Szent Pál kifejezése szerint 
«egymásnak testrészei vagyunk». (I. Kor. 12, 12. és köv.;
Ef. 4, 25.; 5, 30.) Mérhetetlen szeretettel vannak eltelve
irántunk, mert ezt a szeretetet abból merítik, hogy egyesültek
jézussal, egyedüli fejével ennek a közösségnek, melynek ők a
legkiválóbb tagjai és amelyben Krisztus nekünk is kijelölte
a helyünket.

De necsak a hódolat és könyörgés e kapcsolatai egyesít
senek minket a szentekkel: csatoljuk még ezekhez erőfeszí

téseinket is, hogy hasonlítsunk hozzájuk. Szívünket ne azok
a gyenge akarati indítások lelkesítsék, melyek sohasem érnek
célt, hanem perzselje a tökéletesség utáni erős, őszinte vágy és
kormányozza az a hathatós akarat, hogy teljesen megfeleljünk
a jézusban való isteni kiválasztottságunk irgalmas terveinek:
«Krisztus ajándékozásának mértéke szerint>, (Ef. 4, 7.)

Mit kell tehát tennünk? Milyen eszközökkel oldhatjuk
meg ezt az oly fontos, Krisztus számára oly dicsőséges és szá
munkra oly termékeny feladatot?

Maradjunk egyek jézussal. Ö maga mondotta: Sok
gyümölcsöt akartok hozni? Nagy életszentségre akartok jutni?
Maradjatok énbennem, mint ahogyan a szőlővesszők is egyek
a tőkével. (Jn 15, 5.) És hogyan maradjunk egyek vele? Első
sorban a megszentelő kegyelem által, mely misztikus testének
élő tagjaivá tesz bennünket; azután azzal az őszinte jószándék
kal, rnely lehetővé teszi, hogy bárhová állítson is bennünket
a Gondviselés, mindenben mennyei Atyánk tetszését keressük.

Marmion: Krisztus misztériumai. 26
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Ez a szándék rninden tettünket Isten dicsőségére irányítja
és egyesíti Jézus, a mi példaképünk és isteni fejünk Szent
Szívének gondolataival, érzelmeivel és akaratával: «Én minden
kor azt cselekszem, ami előtte kedves ...» On 8, 29.) Ezek
a szavak, melyekkel Jézus Atyjával való kapcsolatait foglalta
össze, mintegy foglalata rninden emberi életszentségnek.

Hát a mi nyomorúságunk? - kérdezhetné erre valaki. 
Ne bátortalanítson el bennünket I Nagyon is igaz, hogy nyo
morultak vagyunk. Éppen eléggé érezzük gyengeségünket,
ismerjük szolgaiságunkat, Isten azonban még jobban ismeri,
mint mi magunk. Ha elismerjük és megvalljuk gyengeségűn

ket, ez is magasztalja az Istent. Miért? Mert van Istenben
egy olyan tökéletesség, melyért örökre magasztalnunk kell és
amely talán a kulcsa mindannak, ami történik velünk itt a
földön: ez az irgalom. Az irgalom szeretetre indít a nyomorúság
láttára. Ha nem volna nyomorúság, nem volna irgalom sem.
Az angyalok Isten szentségét magasztalják. Mi pedig az isteni
irgalom élő tanúi leszünk az égben. Midőn Isten megkoronázza
majd tetteinket, saját irgalmának ajándékát koronázza meg:
«Megkoronáz téged irgalommal és kegyelemmel», (Zs. 102, 4.)
Ezt az irgalmat magasztaljuk majd egy örökkévalóságon át a
boldogság ölén: «Mert irgalma örökkévaló». (Zs. 135, I. és köv.)

Ne engedjük, hogy leverjenek a megpróbáltatások és
ellentmondások I Ezek annál nagyobbak és annál nehezebbek
lesznek, minél magasabbra hív bennünket az Isten. Miért
van ez így?

Mert ezen az úton járt Jézus is. És minél szorosabban
akarunk egyesülni vele. annál jobban kell hasonlítanunk hozzá
legmélyebb és legbensőségesebb misztériumában is. Szent Pál,
mint tudjuk, az egész lelkiéletet «Jézus Krisztus, a megfeszí
tett» gyakorlati megismerésére vezeti vissza. 01. ö. I. Kor. 2, 2.)
És Krisztus Urunk maga is azt mondja, hogy «az Atya, az isteni
szőlőmíves, minden szőlővesszőt megtisztogat. hogy többet
teremjen». On IS, 2.) Isten keze hatalmas: tisztító viharainak
mélységeit csak a szentek ismerik. A kísértésekkel, melyeket
megenged, a nehézségekkel, rnelyeket reánk küld, a száraz
sággal és elhagyatottsággal, melyben néha részesíti a lelket,
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próbára teszi azt, hogy elválassza a teremtménytől. Kiégeti
a lelket, hogy kiüresítse önmagától; «utána jár, üldözi, hogy
birtokába vegye));1 velőkig hatol. «Összetöri csontjainkat is.
hogy egyedül uralkodjék bennünk», - mondja egy helyen
Bossuet.

Boldog az a lélek. aki az örök Művész keze közé adja
magát I Lelke által, aki csupa tűz és szeretet, aki «Ujj az Isten
jobbkezénJJ, 2 kivési benne Krisztus arcvonásait, hogy hasonlóvá
tegye szeretett Fiához, bölcseségének és irgalmának fenséges
szándékai szerint.

Mert Isten a maga dicsőségét adja nekünk, hogy rninket
boldogítson. Minden szenvedés, amit megenged vagy reánk
küld, mindmegannyi jogcím az égi dicsőségre és boldogságra.
Szent Pál kijelentése szerint lehetetlen leírni azon dicsőség

fényét és boldogság mélységét, mely megkoronázza a legkisebb
szenvedést is, amit elviselünk az isteni kegyelemmel. (V. ö.
Róm. 8, l-8.; II. Kor. 4, 17.)

Ezért bátorította annyira kedves híveit. Nézzétek 
mondotta nekik: - akik a versenypályán résztvesznek a játé
kokban és a futásban, mennyi mindentől tartózkodnak I milyen
elővigyázatosakI milyen erőfeszítéseket tesznek I És mindezt
miért? Hogy ideig-óráig fogadják a tapsot, élvezzék a múló és
mindenkor vitás dicsőséget és elnyerjék a hervatag koszorút.
Mi azonban hervadhatatlan koszorúért küzdünk, soha véget
nem érő dicsőségért, elveszthetetlen örömért. (I. Kor. 9, 25.)

Igaz, hogy vannak pillanatok, kegyelemmel terhesek,
amikor a lélek elmerül a fájdalomban és a szenvedésben, a lelki
szárazságban és az elhagyatottságban. De bárcsak rendíthetet
len maradna ilyenkor az isteni Főpap csapásai alatt! Mert
Isten még a kereszt keserűségében is árasztja kegyelmének
balzsamát, Nézzük Szent Pált! Senki sem élt nála bensősége

sebb egységben Istennel, Krisztusban. «Ki szakít el minket
Krisztus szeretetétől?» (Róm. 8, 35.) És Isten mégis meg
engedte, hogy rátámadjon a Sátán és testét-lelkét szorongassa
csapásaival. Szerit Pál szorongattatásában háromszor kiált
Jézushoz. És mit felel neki Krisztus? «Elég neked az én kegyel-

l Hemptiime Pius O. S. B. szavai: Une ame bénédictine, 4. kiad. 95. I.
2 A Veni Creator Spiritus kezdetű himnuszból. (Babits ford.)

2ó*
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mem», mert hatalma soha nem nyilatkozik meg oly ragyogóan,
mint a nehézségek közepett, melyeken diadalmaskodnia kell:
«Men az erő az erőtlenségben lesz teljessé». (II. Kor. 12, 9.)

VI.

Ezzel eljutottunk annak a legmélyebb magyarázatához 
és ennéljobban nem is lehetne lezárni ezt a fejezetet -, miért
rendezte el úgy a Gondviselés, hogy életszentségünk műve

gyengeség és megpróbáltatások közepett épüljön ki.
«Kegyelemből üdvözültetek. - mondotta Szent Pál -, és

nem magatoktól, nem cselekedetekből, hogy senki se dicse
kedjék ...» (Ef. 2, 8-9.)

Kié tehát minden dícséret? Kit illet meg az a dicsőség,

hogy ezentekké tett bennünket? Krisztus Jézust.
Midőn az Apostol kedves efezusi híveinek kifejti az isteni

üdvösségtervet. végső célját ezekkel a szavakkal jelöli meg
nekik: Isten eleve azért rendelt mindent így, hogy «magasztal
tassék kegyelmének dicsősége». (Ef. l, 6.)

Isten azért választott ki minket Fia társörököseinek.
«hogy megmutassa a jövendő időkben kegyelmének bőséges

gazdagságát hozzánk való jóvoltából Krisztus Jézusban)).
(Ef. 2, 7.)

Itt a földön mindent Jézusnak köszönhetűnk. Ű érdemelte
ki számunkra misztériumaival a megigazulás, a bűnbocsánat

a megszentelődés minden kegyelmét, amire csak szűkségünk

van. Krisztus a mi tökéletességünknek is forrása. Mint ahogy
a szőlőtő árasztja a tápláló nedvet a szőlővessszőkbe, hogy
gyümölcsöt teremjenek, úgy árasztja Krisztus is szüntelenül
a kegyelmet mindazokba, akik egyek maradnak vele. Ez a
kegyelem lelkesíti az apostolokat, világosítja meg az egyház
doktorokat. Ez erősíti a vértanúkat, ez teszi állhatatosakká a
hitvallókat, ez ékesíti a szűzeket ragyogó tisztasággal.

Odafent az égben is ugyanez a kegyelem a forrása a
szentek minden dicsőségének. Diadaluk minden ragyogása
ebből az egyetlen forrásból fakad: mert a választottak ruháját
a Bárány vére festi be, ezért oly ragyogőak. Szentségük foka
pedig attól függ, mennyire hasonlítottak isteni példaképükhöz.
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Mindenszentek ünnepén, amikor az Egyház egy dícsé
retbe foglalja az összes választottakat, az ünnepi zsolozsma
elején ezért szólít fel bennünket, hogy imádjuk az Urat, «aki
minden szentek koronája».

A mennyben meglátjuk majd, hogy Isten minden irgalma
a Kálváriától indult ki. jézus vére volt az ára annak a végtelen
boldogságnak, melyet ott majd örökre élvezünk. Ne felejtsük
el: a rnennyei jeruzsálemben majd megrészegít bennünket
az isteni boldogság. De a túláradó boldogság minden pillana
táért Krisztus jézus vérének érdemei fizettek meg. «Folyó
árja örvendezteti meg az Isten városát.» (Zs. 45, 5.) A boldogság
e folyamának forrása isteni Főpapunk áldozata. Mérhetetlen
öröm forrása lesz majd számunkra, midőn elismerjük és éne
keljük jézusnak: «Ó igen, mindent neked köszönhetünk!
Tiéd legyen ezért minden hála, hódolat és dícséret l»

Az összes választottakkal együtt mi is lába elé tesszük
majd égi koronánkat, hogy így hirdessük: tőle kaptuk.

Ez a végső célja Krisztus, a megtestesült Ige valamennyi
misztériumának. Isten azt akarja, hogy Fia, jézus örökre
magasztaltassék, mert az ő tulajdon egyszülött Fia, kiben
kedve telik; mert ez a Fiú, noha Isten volt, megalázta magát,
hogy megezentelje misztikus testét: «Ezért az Isten is igen fel~

magasztalta őt». (Fil. 2, 9.)
Mélyedjünk el mélységes hittel ezekben az isteni gondo

latokban. Ha a szenteket tiszteljük, a kegyelem hatalmát rna
gasztaljuk, mely erre a magaslatra emelte őket. Semmi sincs
kedvesebb Isten előtt, mint ha e dícséret által bensőségesen

egyesülünk szándékaival. hogy magasztaljuk Fiát: «Meg is
dicsőítettem, és újra meg fogom dicsőíteni». (Jn 12, 28.) 
Iparkodjunk mi is megvalósítani, ugyanezen kegyelem segít
ségével. Isten ránk vonatkozó elgondolását. Mert újra ismé
teljük : abban áll az életszentség, hogy tökéletesen igyekszünk
hozzáhasonulni Isten terveihez.

Ezekben a fejezetekben megkíséreltük kimutatni, meny
nyire egyesített minket az Atya Fiával, jézussal. Igyekeztünk
szemünk elé állítan i az isteni Mintaképet, e hasonlíthatatlanul
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fenséges és mégis oly könnyen megközelíthető eszményünket.
Láttuk, hogy Krisztus minden egyes misztériumát értünk
élte végig, hogy bennük a legszorosabban egyesüljön velünk
és általuk, Lelke működésével, lassanként kialakítsa bennünk
saját arcvonásait, hogy hasonlókká legyünk hozzá, isteni
rendeltetésünk határozata szerint.

Ne szűnjünk meg csodálni ezt amintaképet : Krisztus
Jézust. Ű a köztünk megjelent és velünk élő Isten, aki azért
jött, hogy mutassa nekünk az utat és elvezessen az életre. Mert
mint ő maga mondotta, abban áll az örök élet, hogy mind
ajkunkkal, mind tetteinkkel hirdessük: Atyja az igaz Isten,
és ő is vele együtt Isten. aki azonban eljött erre a világra a mi
testünkben, hogy visszavezesse Istenhez az emberiséget.

Ha egész földi életünkben hűségesen követjük Jézust,
ha minden évben hittel és szeretettel elmélkedünk róla rniszté
riumainak sorozatában, igyekezve követni őt és egyesülni vele;
legyünk meggyőződve arról, hogy szüntelen könyörgése. melyet
mint egyedüli Közbenjáró Atyjához intéz, meghallgatást nyer.
Akkor Szentlelkével kialakítja lelkünkben saját élő képmását
és az Atya az utolsó napon ránkismer majd, mint szeretett
Fiának tagjaira és társörököseivé tesz bennünket.

Akkor belépünk majd abba a közösségbe. melyről Krisztus,
a mi isteni fejünk azt akarta, hogy egészen tiszta és ragyogó
legyen. Akkor a végső diadal néWján - Szent Pál s~avai szerint
(I. Kor. 15, 24.) - bemutatja majd ezt az országot Atyjának,
mint mindenható kegyelmének csodálatos diadalmi jelét.
Bárcsak valamennyien találkoznánk ott, lelkünk legnagyobb
örömére és mennyei Atyánk dicsőségére: «••• Hogy magasz
taltassék kegyelmének dicsősége» I

Az Ige az Atya keblén igazság és élet; testet öltve útunkká lett.

Szent Ágoston:
Tract. in Joan. XXXIV. 9.

u. I. O. G. D.
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