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BEVEZETO.

Két dolog ejti gondolkodóba az embert. A Vég
telen és a Semmi. Ha kinyitja a szemét és kitágítja
elméjét, érzékei is érzik és gondolatai is megsejtik
a Végtelent és az ember eltelik a Végtelenség örö
mével.

A Végtelen felvillanása lelkünkben az ember
ragyogó szellemi erejének lendületét dícséri. De mi
a Végtelen ~ Ez már ésszel föl nem fogható!

Ha viszont az ember behúnyja szemét, vagy
megbénítja szelleme szárnyalását, sőt esetleg kiöli
belőle a magasságokba ívelés lázát, akkor a Semmi
sötét és szomorú éjszakája borul rá. De mi ez a
Semmi? Isten semmije-e, amelyből rnindent alko
tott~ Vagy valami ür és hiány, amelyet ki kellene
tölteni ~ Az előbbit ésszel szintén föl nem fogjuk!
Az utóbbit mindjg elszenvedjük, ha valami nélkül
szűkölködünk. Alacsonyságban, nyomorúságban
tengódünk!

Lelkem e sorok írása közben a Végtelenre, Isten
Semmijére és a mi szegénységiinkre gondol.

A Végtelenhez képest, aki bennünket Semmiből
alkotott, ici-picinyek vagyunk. A tökéletes nincs
telenséghez képest ellenben a Végtelenbe felfutó
életlángok.

A Végtelen szinte szembeszökő. A végtelen
nagy és a végtelen kicsiny emberi számításaink
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alá esnek. De a Semmihez, amelyb61 minden ered.
semmikép hozzá nem férhetünk. Ez a Semmi Isten
titka. A nincstelenség pedig elménk fogalma. Az
nem valami I A7. csak szomorú anyagi. vagy szellemi
szűkölködésünk jele. És egyúttal kifejezi a vágyat,
hogy a homályból a fénybe; az alacsonyságbóI a
magasságokba emelkedjünk. Többek legyünk l

A Végtelent tehát csak a végtelen Isten ismeri.
A Semmi, amelyből minden ered, szintén csak

a Végtelen rejtélye. Egyedül Ű ismeri azokat ez
ősszabályokat, amelyek szerint minden a létbe
szökött.

A nincstelenség, a homály lelkünkben jut ön
tudatra. Ott ébred föl a lelkesedés is, hogy mindig
többek, jobbak és magasabbrendűek legyünk.
E törekvésünket a Végtelen lelkesíti; segíti, neme
síti. A Végtelen Igéje, végtelen gondolata emeli az
egyént és az egész emberiséget, hogy a semmiből a
Végtelen igazi gyermeke legyen.

Akadnak azonban tudósok, akik nem ismerik a
Végtelent. de ismerni vélik azt a Semmit, amelyből
a Végtelen minden alkotott. És a Semmit. mint
világfakasztó erőt, hatalmat, sőt lényiséget kezelik.
A Semmit istenít ik. A szív és az ész nincstelensé
géből, homályából, szorongásaiból is a Semmihez
menekülnek.

Honnan eredsz? Honnan származik rninden s
A Semmiből I - felelik. Hová fut ki életpályád?
Hová rohan és rohan minden a mérhetetlen térben
és időben? A Semmibe l

Nagy háborúnk vérözönében ezer és ezer ember
a vigasztalan Semmiben hisz és eltávolodik a Vég-
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telen kegyelmes és magához. szívéhez emele5 gon
dolatától és boldog bírásától.

t.veim lassan leperegnek és az elmúlás és a
pusztulás gondolatai között kesergek ez emberi
szellem alásüllyedésén. IgazI az ember a Végtelen
hez képest szinte semmi. de a hamis bölcselők
semmijéhez képest a Végtelenből fakadó és örökre
felfelé ívelő láng. Az álbölcsek semmije az igazi
bölcselő számára üres és feneketlen pokol. amelybe
ma belezuhantunk.

Ha az ember a Végtelenré] meg nem feledkezik.
akkor nem tornyosulnak ma a pusztulások és a
romok szinte az egekig.

Mert tagadhatja-e valaki. hogy véres. zord és
borzalmas időket élünk. Kezdete messze vissza
nyúlik. vége a távoli jövő ködébe foszlik. Nagy
értékek pusztulnak el és dőlnek romba napról
napra. Emheri értékek.! Millió és millió fiatal test
fullad vérébe. Művúzi értékek.. A teremtő ész alko
tásai porlanak széjjel. Erkólcsi értékek. A jóság. az
igazság nagy eszméi elhervadnak. Jogi értékek..
A társadalmat. a családot. a közösséget fönntartó
hatalmas szellemi kapcsok szétpattannak s a szo
ciális erők teljesen csődöt mondanak. Bölcseletl
értékek.. A nagy bölcselők gondolatai füstbe men
nek; rendszereik szétmállanak. Vallási értékek..
Nagyon sokan kétségbeesve néznek az égre. az egek
Örére: mikor segít? Mikor bukik el az ördög ereje
s dől meg a gonoszság titka?

Mundus in maligno positus. Nyakig vagyunk
a bűnben s a bűn gonosz lángjai az egekig csapkod
nak. Meddig?.. Meddig?.. Minden gondol-
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kodó fő tanácstalanul néz maga elé ... S elsenyved
a gond és a bizonytalanság miatt.

Mundus in maligne positus. Igy volt ez az Úr
Jézus idejében is. Akkor is tenger volt az ember
nyomorúsága, de akkor Isten megkönyörült. Szent
Fiát küldte el, hogya világot jobb útra térítse:
megváltsa.

De az ember jobban szereti a bűnt, mint az
erényt: az állatiasság durva kitöréseit, mint a szel
lemiség gyümölcseit... Az ember boldog a
bűnben. .

Az Úr Jézus úgy váltott meg bennünket, hogy
isteni gondolkodást, szellemiséget sugárzott a
világba. Istenek helyett a jó Isten eszméjét adta.
A háborúk istene helyébe a béke boldogságát
ragyogtatta. Az állati barbárságokat a nyolc bol
dogság kegyelmeivel fékezte. A jogtalanságokat
isteni igazsággal győzte le. Az észt és a szívet meg
rontó emberi bölcseséget lsten elrejtett örök böl
cseségével nemesítette. Az emberiségért önmagát
áldozta föl. A gyűlöllcödésekért szeretetet sugárzott
az. emberi szívekbe. Az örökös bizonytalanságot és
kétkedést a saját isteni erejében és hatalmában

, gyökeredző eleven hittel helyettesítette. S a két
ségbeesést boldogító reménnyel emelte föl.

Azt mondotta: Én vagyok az út, az igazság és az
élet. És szavai nyomán új életutak. isteni igazságok
és természetfölötti életerők szövódtek az emberiség
történetébe. Megszületett az égi ember, az égi tár
sadalom, az égi keresztény államszervezet, az égi
bölcselet: szóval a keresztény világrend.

De az ember a paradicsomkert boldogságát is
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megúnja. Az ember kettős természete: az állatiság
és az eszesség zordon harcban áll egymással. Állati.
sága a földet, eszessége az eget keresi. De az állati·
ság érzéki vágyai, érzéki szemléletei, keserű és
kegyetlen szenvedélyei erőteljesebb ingerrel. erővel

hatnak rá és elhomályosítják szellemiségének finom
igényeit, eszményi lelkesedéseit.

Az állatiság nem nyugodt és meddő hatalom.
Sőt nagyon is buja és szenvedélyes hőforrása a
bűnnek, a gonosz életfölfogásnak, a téves bölcselet
nek s mindannak, ami Isten országát döngeti és az
ördög világát építi. .

Mundus in maligne positus.
Ez a mi háborús világunk az ördögi szellem

műve. Krisztusnak nincs benne semmi része.
Ez a mi háborús világunk az Istentől elfordult

bölcseség és az anyagba belebódult állati szellemiség
gyümölcse.

Az állati természetnek nem kell Isten elrejtett
örök bölcsesége. Épp azért mohó vággyal és mind
a tíz körmével az arany, a hatalom, a haszon után
tör. Mérhetetlen vaksággal és még mérhetetlenebb
kapzsisággal minden anyagi értéket megszerezm
vágy.

Ez a kor a végtelenig felfokozott hatalom- és
aranyvágy kora. A győző lesz majd a világ ura s
mindenki az ő rabszolgája. Borzalmas épp ezért az
állati erők fellángolása, gyűlölködése s kegyetlen
kedése, hogy ezt a világuralmat elnyerje. De bor
zalmas az a szenvedés, reménytelenség és szomorú
ság is, amely az emberiségre szakadt.

A tanult és tanulatlan lelkében fölébredt a két-
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ségbeesett gondolat: mi a sorsunk? ... merre me
gyünk? ... hová jutunk? . . . Hát azért élünk-e a
földön, hogy rabszolgaságban sínylődjünk? ..

Bölcs és nem bölcs szeme belémered az ismeret
len jövőbe. Lelkének mélyéről igyekszik fényt ki
csiholni, hogy lásson. .. és megértse: mi végre
vagyunk a földön.

És mikor e sorokat leírom, felhangzik a rádióm
ban Wagner muzsikája: Szigfrid halála. Csontomig
és velőmig hatnak a borzalmasan bús dallamok.
t.rzem a halálba rohanó hősök ütemes dübörgő
lépteit, a földet rengető titánok makacs, halált meg
vető hősies elszántságát és önfeláldozását. Ma e
zene a sztalingrádi hősöket ünnepli. Űk menetelnek
e bús hangok ütemeire ! . .. De hová?.. Azt
mondják, ők a Niebelungok fiai, a germán mítosz
új életre kelt megtestesítőr. A német nép ősi hősi
szellemének eszményképei és halált megvető meg
testesítői. Valóban, ez így van! De bármily meg
rázó is a zene és bármily bámulatot keltő száz és
százezer fiatal embemek halálmegvetése, mi tud
juk, hogy ez a fiatalság jórészt tényleg az ősi
mítosz pogány szellemi magvaiból kelt életre és
a mostani (nem pedig a krisztusi I) szellemet sugá
rozza. Nem az örök élet és a föltámadás hitével
rohantak a halálba, hanem azzal a bölcseleti szel
lemiséggel és öntudattal, hogy az élet és annak
egész útja sorsszerű tény és idesodródás. Miután
a sorsot megmásítani s eltéríteni nem lehet, ez a
nemzedék beleveti magát teljes elszántsággal és
bátor harcrakészséggel az ismeretlen végzet min
dent elborító és megsemmisítő hullámaiba. Szel-
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lentisége mögött a rideg Itmegváltozhatatlanll tátong,
az Itörökké ismeretlen» ködlik. A mélységes szere
tetnek. az istenien fönségesnek, a nagy krisztusi
szeretetnek és az örök életnek hite nem gyúl bennük
lángra. Ok végleg eltünnek az istenek alkonyában!

A zene hangjainál ez az utolsó érzelemhullám
rázk6dtatta meg minden idegszálamat. Elgondol
tam, hogy azért műltak-e el évszázadok, ... azért
jött-e el Krisztus, ... azért halt-e meg értünk, ...
hogy ezen nagy világégésben megint a pogány
istenek szellemisége lángoljon föl? ..

Elfeledtük-e tehát őseink hitét: mi végre va
.gyunk a földön? Elfeledtük-e, hogy a halál egy új
élet kezdete és hogy ez új életben megtisztulva
látjuk meg egymást? Elfeledtük-e, hogy a földön
is nemcsak magunkért élünk, hanem mindnyá
junkért. az egész emberiségért? ...

Tudom, hogy a rideg önzés mellett él és hat a
közösség érzése is. Sajnos ... elsősorbanés gyakor
latilag mindenki magáért él. A közösség tudata,
szolgálata ellenben inkább elv, mint döntő érv.
Kivételek kivételek maradnak.

~s az én lelki szemeim egy német bölcselőre !
Heideggerre irányulnak. Az ő bölcselete is a tiszta
önzés bölcselete. ~ mily sok volt a követője:
E pillanatban a közösség hangsúlyozáSa ót talán
háttérbe szorította. De mennyi a híve e bölcselő
nek a gyakorlati életben öntudatosan vagy öntudat
lanul! Mennyien követik őt még olyanok is, akik
nevét sohasem hallották!? Ösnönösen, a kor szel
lemétől átitatva... Heidegger sok ezer és ezer
egyén harsonája. Az ő neve azt a szellemiséget
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jelenti, amely kérdi: miért létezel?.. milyen a
Iétezésed? ... és hová fut ki a pályád? . . . Mi is
ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Krisztus szelle
mében.

Kell is ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. Hiszen
az idők szelleme nem ismer országhatárokat. Sem
tiltó táblákat. De mi nem elégedünk meg a rníto

szok példáival. Mi Krisztus szellemében élünk.
Minket nem lelkesítenek a pogány zenei hangok.
Mi az angyalok dalánál lelkesedünk : Dicsőség a
magasságban Istennek és békesség a földön a jő

akaratú embereknek!
E kis mű tehát röviden megismertet Heidegger

szinte gyakorlati pogányságával. Azután gondola
tainak kapcsán felújítjuk a krisztusi keresztény
bölcselet tanait a létezés (existencia) ágas~bogas

kérdéseire és feleleteire vonatkozólag.
Célunk: az életüket áldozó katonáinknak és az

otthonmaradottaknak vigasztalást, jó reménységet
és győzelmes krisztusi tanokat nyujtani.

E feladat nem könnyű, mert igen elvont kér
désekkel kell foglalkoznunk. Olyanokkal, amelyek
kel a hitetlen bölcselóknél nem találkozunk vagy
azokat egyszerűen tagadják és hallgatóikat a sivár
kétkedés vagy a hangzatos jelszavak karjaiba
dobják.

Főgondolataim tehát a létezés körül forognak.
Honnan a létezés? ... Ki a legfőbb létező, a tiszta
végtelen Lét?. . E Létből ered és e Lét képét
másolják a létezők mind előkelőségük szerint.
Főkép pedig az ember! Minden létező igyekszik az
lenni, ami eszméjénél fogva kell, hogy legyen!·
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Mindennek az eszméje pedig az isteni Igében
rejlik. Ott tündöklik!

Mivel ugyanis az ember nem maradt hű esz
méjéhez, az Ige emberré lett, hogy mint ember az
Ige eszméjét ragyogtassa és Isten országát a földön
megvalósítsa. Az ember feladata pedig Isten Igé
jében élni és az Ige eszméjét kialakítani. Az örök
isteni rendnek munkásává felesküdni.

Végül Isten országának szellemét óhajtom föl
vázolni és ábrázolni: miként áll meg szilárdan a
keresztény katona és a nemkatona a háború és az
élet viharai között?.. és miként küzdheti föl
magát ki-ki a mulandóságból az örökkévalóságba,
a földi élet szürkeségéből a dicsőségbe, a halálból
a föltámadásba?

A hitetlen bölcselők e kérdésekre: honnan ered
minden s ... és hová torkollik minden lét? ... 
feleletet nem adnak. Ha pedig adnak, azt mondják:
a semmiből jöttünk elő és a semmibe rohanunk.
A Ut-tel szemben ők'a Semmi tanítói.

Ez a semmi minden reménység szomorú alkonya.
A komor és rideg ősz csontig dermesztő lehellete.

De ez a nyers ősz inkább a természet fuvalma.
Az ember lelkére is ráborulhat az ősz, de ez az ősz
nem okvetlenül fagyasztó, sőt sokszor inkább derűs
és nyugodt hangulat, amely már a Végtelenség
közelségében ébredez.

Szeretném, ha ezen kis művemben alkonyodó
koromnak őszi éneke zengene.

Heidegger bölcselete, a semmi bölcselete, vál
totta ki lelkemből a reményteljes jövő himnuszát.
A Ut dicsőségét.
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A semmi semmi, Minden a Ut. A Ut a mult,
a jelen és az istenszellemű jövő végtelen termékeny
forrása. Az élet hit I Aki hisz, az hegyeket mozgat.
b az ősz ridegségében is meleg, sőt forró lélekkel
küzd a Ut diadaláért.



HEIDEGGER BÖLCSELETE.

Bármily fölkapott gondolkodó is Heidegger,
mégsem eredeti bölcselő. Ami munkáiban bölcselet,
az eszünkbe juttatja Berkeley, Kant, Stirner,
Kiergegaard stb. bölcseletét. Ami pedig a bölcse
lete keretein kívül esik, az hangulat, keserű elmél
kedés és reménytelen lemondás.

Azt mondottam, hogy Berkeleyt másolja. Ez az
angol bölcselő vallotta: solus ipse existo. Egyedül
én létezem. Amit látok, hallok, tapintek és ízlelek,
azok csak Istennek lelkünk vásznára vetített képei.
Ez a híres szolipszizmus. ~n, ~n, ~n vagyok csak!
Minden más csak látszat.

Kantot is utánozza. Vele tanítja. hogy magunkon
kívül minden csak az ~n-ben fölcsillanó jelensq.
Semmit sem ismerünk meg úgy, amint az sziIzies
önmagában létezik. Mindent csak um-zu, magunk
hoz viszonyítva, a magam lelke tükrében tükrözve
ismerek meg. De kétséges. hogy megismerem-e
magamat is valóban. Ki ismeri maradék nélkül
önmagát ji Csak a lélek. De megszólal-e bennem
a lélek mindig ónintén és a maga szGziességében ji

Főleg, ha a lelket magamból kiejtem,
Heidegger elszakította azt a fonalat, amely a

végest az első okhoz füzi. Heidegger úgy áll a
világban mint a gyermek, akit anyja játszás közben
valamiért magára hagyott a mezőn. Egyszer csak
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széttekint és elkezd keservesen sírni. Aggodal~m
[Angst], félelem fogja el és megremeg... Nem
tudja. hogyan és honnan jutott ide. t.s azt sem
tudja. mi lesz most már vele. A tengerre kidobott
hajós csónakjában tudja. hogy minden vihar és
háborgás ellenére is rajta függ Isten szeme ... és
bízik. De Heidegger tagadja Istent és az élet ten
gerén mint kidobott «holmin érzi magát. Nem tudja.
honnan ered? Nem tudja. hová viszi kalandja?
Nem tudja. mi az élet célja? Szeretné tudni a lét
egész értelmét. de elszakadt Istentől és ezért egész
lényén a szorongás (Angst) hatalmasodik el. De
azt látja. hogy minden megsemmisül és lemondóam
vallja. hogya puszta megsemmisülés. a halál az ő
létének is a célja. Sein zum T ode. De e ponton
szinte kiegyenesedik önér~ete és rnerészen tanítja:
ha már meg kell halnunk. haljunk meg hősiesen!
Vállaljuk ezt a véget (finitizmus). ezt a sorsot. mert
ez a vég hősies. heroikus (He-oiemus der End
lichkeit), sőt titánokhoz méltó (titanischer Fini
tismus). Ezen jelszó hatása alatt milhé és milli6
hitevesztett fiatalember rohan ma a halálba. Mind.
egyik titán. mint a német hőskor titánjai. ts mind
egyik magasabb cél nélkül mint a sors kitett gyer
meke pusztul el.

Heidegger bölcseletében ugyanis még a közös
ségnek magasabbrendű tudata és a közösségért való
önfeláldozás is hiányzik. Az ő szemében az ember
sors is egyszerű holmi (Zeug). a vele való viszony
az együttlét egyszerű mozzanata. A «Man)) személy
telen az ő gondolatában. t.s az ilyen emberrel
semmiféle erkölcsi személyes viszonyban nem
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vagyunk. Heidegger embere valóban teljesen egye
dül, társtalanul áll a rnindenségben és semmi egyéb
mint egy hatalmas ccZeughausbesitzerll • Ez a szolip
szizrnus, az egyedülállóság csúcsa. t.s elmondhatja
mint Stirner: Ich bin der einzige, Und die Welt ist
mein Eigentum.

Heideggerek rnindig voltak és lesznek. A túlzó
kételkedók, az t.n~imádó idealisták, az anyagimádó
gondolkodók elvesztették a Végtelennel való kap
csolatukat és a «lenni - nem lenni» keserves kínjait
élik át. Céltalanok, magasabb eszményiség nélkül
tévelygők, de azért az Isten gondolata olykor
olykor mégis megrezzen bennük. Ha Voltaire szel
leműek is l Mert isteni szikrával jöttünk e világra,
ha mindjárt e szikrát mégoly vastag hamuréteg
fedi is. De ha Mauriac parancsát teljesítjük és lel
künk eleven forrását megtisztítjuk (purifier la
source], újból föllángol lelkünkből az isteni tűz,
feltör az elfojtott forrás .. ~ és újból tudjuk: honnan
jöttünk és hová megyünk ...

Heidegger bölcselete nyomot hagyott a keresz
tény bölcseletben is. Régi fogalmak újra divatba
jöttek. Elkopott színűk új fényt nyert.

Kutatjuk, rnily értékük van .régvallott fogal~

mainknak e bölcselettel szemben?
Mi végre vagyunk a földön? Hogyan jelentünk

meg a földön? A semmi, vagy a Ut gyermekei
vagyunk~e?

TrIUI J.: SeaUnibGI • ~be. 2



A L~TEZ~S (EXISTENCIA) K~RD~SE.

Az elsó kérdés tehát: a Semmi-e a fó vagy a Lét ~
Sokféle a mai ember, mert sokféle a nevelése,

tanultsága, életszemlélete. Azután más a francia,
más a német, más az orosz és mondjuk: más a
magyar ember multja, hagyományai. irodalma,
m6vészete és bölcselete. Minden népnek más a
szellemi légköre. Igaz, hogy Európa népei nem
lcüIönültek el teljesen egymástól. Az eszmék világa
minden népen végigzúgott és hatott. Épített vagy
rombolt. De a fajok vérmérséklete más és más. És
az eszmék hatása is erősebb vagy gyöngébb itt,
mint ott.

Sajnos, a bölcselet is sokat rombolt minden nép
lelkében. A XVIII. század hitetlen bölcselete, a
XIX. század anyagelvasége túlharsogta az idealiz
mus nemes eszméit. A liberalizmus pedig. amely a
hitetlenséggel és az anyag imádásával párosult, a
gyakorlati életet is megfosztotta minden magasz
tosabb eszményiségét61. Az égbc51 is kilakoltatta
Istent l

A tudomány meg a bölcselet mellé szegcSdött.
A XIX. század természettudománya is kimarta az
Istent a természetből, a lelket a testből és az embert
az állat szintjére süllyesztette. Negyven év távlatá
ból nézem a szellemiséget. Átéltem a lélek nélküli
lélektan, az életelv nélküli természettudomány, az
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elsc:> ok nélküli vallástudomány tévedéseit. Átéltem .
Haeckelnek, a nagy lélekgyilkosnak,pusztító hatását
és a teljes atheizmus korát. Átéltem azt a szomorú
tényt, rnikép vált az istentelen szellemiség hatása
alatt a fejjel és a kézzel dolgozó munkásosztály
istentelenné s végül bolsevistává. De megéltem ezt
a szellemiséget is, amidőn a természettudós már
ismét istenhivő, a bölcselő pedig hosszú századok
után újból metafizikus. A vallás és a bölcselet újra
élednek. Az előbbi segítségére siet a bölcselőnek.
Az utóbbi pedig újból átgondolja: ki vagyoki' ...
hogyan létezemi' . .. mi a helyem a világrend.
ben i' ... Vagy általában: mi a Lét és a létezés i' .
Előttem tárul föl a létezők végtelen gazdagsága .
S mégis, ha e végtelen sokféleség eredetét keresem
és a mérhetetlennek gondolt idő homályába vissza
szállok, érzem, hogy mindennek van eredete, gya
rapodása s a térben és időben való meggyökerezése.
De hogyan szökött létbe a szervetlen és a szerves
világi' Hogyan nyert létezést (EXISTENCIÁ1)
minden e világoni' ... Annyit tudunk, hogy magá.
tól semmi sem ered, nem születik. Mindennek
van oka. De ha mindennek van oka, akkor a min
denség előtt semmi sem volt i' . .. Hogyan jött
tehát létre a semmiből a mindenség i' ...

Ime I ... így fénylik föl szemeink előtt a lenni
vagy nem lenni nagy kérdése. Ha tagadod az
6sokot, akkor nincs semmi sem előtte. De a semmi
sötét néma éj. Onnan nem virrad föl a lét. Ha belé.
fogódzol az első okba, akkor magát az örök Létet
nyered el, akinek mélységeiből az egész mindenség
létet, erőt és működési képességet nyert.



20

A tagadás nem nyit sehová sem utat. A Ut
állitása világok értelmét és kincseit nyitja meg
számunkra.

Azt mondja az Irás: «dícsérik az Urat, akik
keresik őt». Mert akik keresik, meg is találják s
azok dicsérik, akik megtalálják. S mily formában
talállak meg Uram, ez elmélkedések kapcsán? Meg
élem-e, ki vagy Te nekem? Megérzem-e, ki vagyok
én Neked? Rövid már életem fonala s ha elszakad
e földön, föllángolok-e Benned? Benned, aki min
den létnek nemcsak bölcsője, de végső boldog állo-
I· ,masa IS vagy....



ELSO R~SZ.

A létezés titka. Lenni vagy nem lenni.

Az ember rnindig ember volt. Még a mérhetet
len idő sötét távolában is, amikor a föld alkalmassá
lett az emberi élet hordozására, az ember ember
volt. Képességei az ősembernek is voltak. ~rzékei,
eszmélései őt is izgatták. Az ő lelkében is földeren
gett a létezés keletkezésének és elmúlásának a titka.
Az ősember ugyan nem a XX. század embere. de
a mai ember is őbelőle virágzott ki.

De érezte-e, hogy ő is csak a sors kitett gyer
meke - mint sok mai ember érzi. A sorsról, a vég
zetről aligha volt sejtelme. De érezte, hogy a ter
mészetben sok minden (növény, állat) él hatalma
alatt. ~rezte, hogy abban a borzalmasan rámeredő
természetben mérhetetlen erők lebegnek körülötte.
Vagyisérezte, hogy alatta és fölötte más is van mint
ő. Az alsóbbrendű lényeket hatalmába kerítette.
A felsőbbrendűek előtt tisztelettel meghajolt.

Igy alakulhatott ki lelkében az ismeretlen hatal
mak iránti hódolat, de ez még nem volt bálvá
nyozás.

A vallások földrajza ma csodálattal állapította
meg, hogy például a legkezdetlegesebb afrikai tör
zsek is hisznek égi hatalomban. Hisznek lélek~n
és a lélek halhatatlanságában. De még nem bál
ványimádók.

A bálványimádás akkor veszi kezdetét. amikor
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az eSsember a rossz eredetével kezd foglalkozni.
Amikor kérdi: Honnan ered a sok rossz a természet
ben és az emberi életben ~ ... És ébredező képzeleS
ereje rossz erőket, rossz hatalmakat költ, akik őt
sujtják, neki kárára vannak. De a rossz lényiségek
kel szemben később jó erőket is elgondol, akik őt
védik és oltalmazzák.

Ezen forrásból ered a mitológia sok-sok iste
neivel és szellemi lényeivel.

Az emberi szellem tovább kutatott. A nép közül
fölszárnyalt egy-egy kiváló szellem. És a mitolő
giát az ész ítélőszéke elé állította. És kereste: mi
igaz a nép hitében és mi nem ~ ...

Igy született meg a bölcselő. Ezt a folyamatot
Európa művelődéstörténetében a görögök szem
léltetik. Az ő néphitüket elemezték első bölcselőik.
Hol komoly prózában, hol meg költeményekben. És
eljött egyszer Szokratesz ideje is, aki az egy Isten
eszméjét hirdette a sok-isten hivővel szemben. És
ezen eszme igazságáért a méregpoharat is kiürítette.

De a nép nem tűrte, hogy hitét bántsák. Pla
tónak és Arisztotelesznek is menekülniök kellett
emiatt a halál elől. Mégis az egy Isten eszméje
győzött.

Majd másféle bölcselők is töltámadtak. Ezek a
természetet is vizsgálták és kutatták : mi lüktet a
rnindenség rnélyén ~ Isten-e) ... vagy Isten talán
nincs is ~ . .. Parmenidesz pl. kimondta, hogy
minden egy ... és Isten minden, A világ az Isten.
Személyes Isten nincs. Amit látunk vagy bármikép
érzékelünk, az mind: Isten. Isten egy és rnin
den ... Isten I Nincs semmi, ami nem Ű. Minden,
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ami csak van, az az O megjelenése. A tenger fel
színén milli6 fodor és hullám játszik, de mindez
a tenger jelensége. Ember, fű, fa, állat, kőzet, kris
tály . .. minden csak Isten jelensége. Egyedül Ű
Ll~TEZIK. Minden más létezés csak látszat. Ez a
tan az elvont rninden-istenítés.

Ellenfele Demokritosz. Ű meg kitalálta, hogy
minden anyagi parányokb61, illetőleg finomabb
vagy durvább parányok keveredéséból ered. A szel
lem is! A lélek is! Isten nem létezik. A szellemiség
és az istenség látszata is csak jelenség. A parányok
keveredésének és fölbomlásának látszata. A tör
vény, a rend és a célszerűség sem szellemi val6k,
hanem az anyag mozgásának látszata i ... Ime, a
nyers anyagelvűség!...

f; Ha előbb az ember Isten keblén pihent, most az
anyagba süllyedt. Az ember sem igazi létező, hanem
az anyag egyik létezési módja • . . Az ember is merő
anyag ...

A pantheista tehát ezek után vallja: Isten
vagyok. Az anyagelvű tanítja: anyag vagyok.

E két rendszer az egész emberiség szellemi tör
ténetén végighúz6dik. És mind a kettő megfosztja
az embert és vele együtt a mindenség összes lényeit
az igazi létezéstől (existencia-tél).

A kettő kőzőtt az igazság! Nem vagyok Isten,
csak isteni. Nem vagyok végtelen. Gyarló vagyok!
De isteni vagyok. Bennem él az istenség eszméje
és ereje.

De puszta anyag sem vagyok, csak anyagi. Mert
magamban hordozom a Végtelen eszméjét. Tehát
égi lény is vagyok!
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Ezt a tant a kinyilatkoztatás is megerősítette.
Ezen bölcseletben az ember: ember. Létezik!

Van I Nemcsak jelenség I Nem csupán látszat. Sőt
a többi más lény is valósággal van. És kitől van? ...
Az anyagtől nem ... Mert az anyag nem ismeri a
Végtelen eszméjét és szellemét. A Végtelen az «Énl)
és ez az «Énl) mindenek szülője . . . O az első ok.
Oaz első Lét. O minden okozatnak és létnek örök,
kimeríthetetlen forrása. Ezt az első létezőt Létnek
nevezem. Nagy L·lel írom. Mert Oaz első, a kezdet
és a vég is, akihez minden visszatér... Ha O
nincs, akkor a mindenség fölött csak üresség, vég
telen sötétség feszül. A semmi uralkodik gondola
taink fölött. Ha Ovan, akkor tudom, hogy minden
a Lét ölében pihen. Ott nyer életkedvet, életerőt és
életfeladatot. És így lesz a létünk színes, dallamos,
illatos és ízes. Mert a Létben minden igazság,
minden jóság és minden szépség bennpihen ...
És onnan virágzik ki ...

Ebben a Létben kegyelem lenni. Mily szépen
rnondja Szent Ágoston: Otthonod neked minden
valóság, mert nélküled semmi sem volna azokból.
ami van. Mit hivogattuk tehát, hogy jöjj hozzám?
Hiszen nem is volnék, ha bennem nem volnál.
Semmi volnék, én Istenem, semmi volnék, ha te
bennem nem volnál. Vagy inkább így igaz, hogy
semmi volnék, ha benned nem volnék, mert tőled,
általad és benned vannak mindenek. Igy IS Igaz
Uram, így is I ...l) (Vallomások I. 7. o.)
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A Lét ölén pihenni.
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Ha gondolatban a mindenséget egy szempillan
tássai átfogom, érzem a Végtelent és a végest ...
Azt, ami csak kialakulóban van és azt, ami már az
élet színpadára lépett. Sőt megfigyelem a dolgok
eltűnő változásait is. Az élet teljét . . . és a hervadást.
Mindez nagy hatással van rám és érzem a próféta
szavait: betöltöm az eget és a földet (Jer. 23, 24).

Mert minek van mindezek között gyökeres léte?
A Végtelennek I a egyszerre a Lét és a létezés. Az
a léte egy a létezéssel. a nem lett. a mindig van.
a az örök jelen. Nincs multja, nincs jövője ...
a Van. Benne minden együtt van öröktől és válto
zatlanul. a az a Lét: aki van. Haa nincs, semmi
sincs I a tart össze mindent I a tölt be mindent,
mert «magad tartod együtt az egész világot azzal,
hogy betöltöd»,

Mi az értelme tehát a semminek? ... A semmi:
semmi. Nem létező. Csak hiányt jelent. A hiány
pedig oly lények tulajdonsága, amelyek születnek,
élnek és eltűnnek ... A kicsinyből hiányzik még a
nagyság. A gyengéből az erő. A. tudatlanból az
okosság. Minden lesz, nő, fejlik, hanyatlik és össze
omlik. Az ily lény nem van, hanem lesz. De hogyan
ered? . .. Kitől jön létre?.. Nem önmagától.
Hiszen senki és semmi sem lehet önmagának az
apja-anyja. De a semmiből sem eredhet, mert ezer
nulla is csak nulla. Tehát minden csak attól szár
mazhat, aki maga a Lét, a végtelen Lét, és aki ép
ezért létesíthet is. A Lét nem halott lét. A halál
ból magától nem ered élet. A Lét a legélőbb, a leg-
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cselekv6bb Ut. A Ut forrás, kimeríthetetlen
forrás. Minden anyag: növény, állat, ember és
szellem belőle ered. Ű minden... ~s Ű mindennek
bölcs akarata szerint osztja a létet, erőt és míl
ködést ...

Aki a Végtelent tagadja, a «semmi» szakadéká
nak a sötétségében áll, jobban mondva oda képzeli
magát. De a semmi nem valóság! A «semmi» csak
hiány. Csodálatos, hogy az ész képes még a semmit
is úgy elképzelni, mintha az valami volna.

Az anyagelvű, az istentelen, a semmit tárgyia
sítja, sőt megszemélyesíti. Melléje költi a zordon
Sors élő hatalmát és fogalmát is. Mintha ez is való
ság volna. Iparkodik kívánatossá is tenni ezeket a
csinált erőket. Például a mai hitetlen ifjú a háború
zivatara között föleszmél: miért élek én ~ ...
Istenért ~ ... Az nincs! Miért élnek és szenvednek
a népek~ . . . A közösségért~ . .. De a közösség
inkább faj- vagy pártközösség, mint a népek
közössége. De talán magamért élek?.. De az
«~N» a mai korszellemben a közösségbe olvadt ...
Megmondja Heidegger, miért élek és halok. A hő
siességértl A semmiért! A semmit vállanom kell
hősiesen. Hősiesen kell a semmibe rohannom :
meghalnom! ...

A semminek tehát nincs existencia-ja. A semmi
az existencia hiánya, a létezés tagadása.

A semmi épp ezért sem az élettelen, sem az élő
világnak nem lehet oka, forrása. Sőt - józan ész
szel! - a semmi nem lehet a vágynak, a ezeretet
nek, a lelkesedésnek sem a tárgya. Csak létezők
lehetnek az akarat mozgatói, célkitűzései, vágyai.
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Az akarat csak a j6t, valami neki val6 j6t keres és
nem a semmit. A mai existencialis bölcselet, amely
a semmibe zuhan, érthetetlen és oktalan. A mi
bölcseletünk érthető és okos. Mi nem a semmihez.
mi a Léthez fohászkodunk. Ahhoz, aki mindenben
egészen ott van, mert Ű a Lét és a létet ad6. Nél
küle minden semmi I Igen, Uram I én is semmi
volnék, ha benned nem volnék. És nélküled éne
kemet sem zenghetném ell ...

A Lét fensége. A Semmi semmisége.

Ki tudná megmondani, mi minden létezik a
földön. De minden, ami van. lény'. létező. Vagyis
nem semmi. Mindennek van belső alakja. eszméje
és ennek megfelelő élete vagy létezési rnédja.

Ezek között a földi lények között a tudomány
talál kapcsolatot és hasonl6ságot. Az ásvány-, a
növény- és az állatvilág egymás mellett és egymás
fölé vagy alá vannak rendelve és egymásra utalva.
Szinte az egyik a másik nélkül meg sem áll. Épp
ezért a lények egyenkint is és összesen is végest.k,
határoltak.

De vajjon a Létet, aki mindennek az oka, a
lények közé sorolhatorn-e s - IGENIS I Ha azt
mondom: Isten lény, akkor azt állítom, hogy Ű
VAN és Ű nem semmi. Fontos ez a kijelentés az
istentelenekkel szemben, akik Űt tagadják és a
semmivel teszik egyenlővé. De még más okból is.
Vannak ugyanis gondolat-lények is. De ezek csak
a gondolatban és nem a térben és az időben létez
nek. Gondolni sok mindent lehet. És a gondolat-
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MnyrlSl (észlényről) sok mindent állíthatok is gon
dolatban, de nem a val6ságban.

Az istentagadók lelkében Isten is lehet gondolat
lény. ~ minden, amit róla tanítanak, merő gondo
latok, a képzelő ész kitalálásai... úgy, amint a
semmi is csak gondolatlény ...

Mi azt rnondjuk, hogy Isten lény és valóságban
létezik .•. Úgy mint bármely ásvány, növény, állat
vagy ember. De ezzel nem tagadjuk Isten végtelen
ségét, sem pedig a teremtett, az időben keletkezett
lények értékét nem fokozzuk föl a végtelenig. Tud
juk, hogy Isten önmagától van. Minden egyéb az
Űsök\ől ered. Ű a Teremtő, minden más teremt
mény. Ű az e'ső ok. És minden más ok az Ű
okozata.

Isten végtelensége mégis megzavart sok gondol
kodót. Félt Istent a véges lényekkel együtt emlí
teni, egy sorba helyezni: Űt szinte lefokozni. Hely
telen félelem !~ úgy a multban mint az existencia
kérdés jelenében is akadnak teológusok, akik ezt
a hasonlóságot (az analogia entis-t) tagadják. Bizo
nyára valami különleges szemléletből. Hiszen a
bölcselő ész a teológiában is majd ilyen, majd
olyan szempontból nézi a kérdéseket. Én vallom,
hogy a Végtelen és a végesek világa a lény fogalma
alá tartozik. Vallom továbbá, hogy a végtelen Lét
mindent a maga egységes egészével tölt be és érté
kessé tesz.

Azén gondolatom: kicsi és nagy csak a mi érté
kelésünk. Istenhez mérten minden kisértékű. De
Istennél nincs kicsiny vagy nagy. AzŰ világtervé
ben mindennek megvan a helye és szerepe. És az
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Ű akarata, hogy minden megállja a maga helyét.
A létezés birodalmába belépni és itt helytállni, ez
a lények legfőbb kötelessége. Minden az legyen,
aminek Isten terve szerint lennie kell.

Ha a Végtelen és a véges között ezt a szűk
hasonlóságot is elvetem, nem tudom a létezők ere
detét megmagyarázni. Ha a Végtelenhez nincs
kapcsom, hogyan lépek át a, nem-létből a létbe ~
Készakarva kerülöm a szót, hogy a semmiből a
létbe. Mert semmiből semmi sem lesz. Viszont,
ha már a létezésem küszöbe előtt vagyok, akkor
eljöhet a megszületés ideje. A létezés küszöbe a
Végtelen. akiből rninden :elindul. Akiben mint
eszme, minden öröktől fogva létezik.

A képzelet beszél például az idők méhéről, az
erők rendszeréről. amelybe minden be van ágyazva.
Ám az idők méhe csak szép szó. Az erők rendszere
viszont magyarázatot kíván. Sokféle az erő. Nehéz
kedési, mechanikai, fizikai, kémiai és élettani erők
mind erők. Mindnek ismerjük a hatását, működését
és törvényeit, de nem mondhatjuk, hogy ezek bár
melyike is világot teremtő erő. Véges mindegyik,
de végessége keretében mindegyik e világhoz tar
tozik. A Ut birodalmában működnek és a Létből
erednek, de egyik sem maga a Ut! A Utből ered
nek és ft Ut parancsát teljesítik, de nem uralkod
nak. A Ut uralkodik és működik bennük és velük.

Azt mondhatná valaki, hogy mi az összes erőket
nem ismerjük. Ez talán igaz. De az erőkből, ame
lyeket ismerünk, az ismeretlenekre is következtet
hetünk. Millió vége& erő sem egyenlő a Végtelennel.
A végesek összege is véges; a mi erőink pedig mind
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végesek; Mihelyt egy új er5t megismerünk, szol
gálatunkba hajtjuk és az, mert véges, szolgál is
nekünk.

Amikor az ok nélküli okot: Istent Utnek nevez
zük, azt akarjuk kifejezni, hogy Ű minden , Űbelőle
ered rninden erő és Űhozzá tér vissza minden erő.
Ű az Alfa: a kezdet és az Ómega: a vég. Vele rnin
dent megmagyarázunk, nélküle semmit. Ha Ű
nincs, semmi sincs! Ha Ű van, minden van I Ű az
erők ura és alkotója. Minden más teremtmény
és véges. .

De ha valaki makacsul állítja: igenis, a semmi is
lehet okI - rnit felelünk még rH ,. • '.'.;

Ki látta, hallotta, szagolta, ízlelte vagy tapin
totta a semmit? - Senki! Hisz ét semmi minden
nek a hiánya. Viszont rninden, ami van: látható,
hallható, szagolható, ízlelhető vagy tapintható.
A Szentírás kérdi: Aki a szemet teremtette, az nem
lát? Aki a fület alkotta, az nem hall? - ~ így
bizonyítja, hogy Isten rnindent lát és hall. Mi gon
dolatunkat így fogalmazhatjuk : Hogyan teremthet
az észt, akinek nincs esze? Hogyan alkothat az
érzékszerveket, aki nem érez? Hogyan hozhat létre
bármit, mikor (, maga semmi ~

Viszont a Teremtő rnindent teremthet, mert Ű
mindennek a boldog birtokosa. ~ minden, amit
Ű teremt, az Ű kezeinek, szellemének a műve és
Oreá üt. Igen I rninden Oreá üt, Hozzá hasonló,
bár nem egyenlő mértékben. Ezzel a hasonlósággal
foglalkoznak a bölcsel5k, amikor az analógia entis
címen gondolkodnak. Az alapgondolatuk: rninden
hasonló a Uthez, mert Ű rr-indenben egészen ott
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van. De azért semmi sincs a világon, ami őt egészen
be tudná foglalni. A Utnek ezen reánk val6 kiára
dása a mi nagy kegyelmünk és a mi nagy fölemel·
kedésünk. Azásvány, növény és az állat is, ha meg
sz61alhatnának, ezt a dalt zengenék: «Minden
létező a Létet másolja». S mikor minden a Létet
utánozza, másolja, ugyanakkor a Lét mindent
együtt tart, egybe foglal, hiszen mindenben az egy
isteni Lét ragyog, minden Űt utánozza és így rnin
den rokon is egymással.

A létezők a Lét utánzatai.

Hogy született meg ez a gondolat a bölcselők
lelkében~ A felelet rendkívül szép, rnély és érdekes.
Eredetét a plateni bölcseletben fedezzük föl. b
innen ment át a keresztény bölcseletbe.

Platon látja Istent és körülötte az ideák, az esz
mék világát, a mennyországot. Ám az ideák vágy
tak az anyag, a megtestesülés után és behulltak az
anyagba. És céljukat elérték. De nem érték el bol
dogságukat. Minden, ami anyagba hullt, boldog
talan és vágyik vissza az istenek szellemi honába.

A keresztény bölcseletben ez a gondolat így
m6dosult. Isten, a Végtelen, a Ut, mindent magá
ban foglal. Ű a székhelye és hazája az eszméknek,
a megval6sulásra képes létcsiráknak.

De ha minden a Utból ered, akkor minden a
Utet tükrözi. A gyermekek a szülőkre ütnek, a
lények pedig a Utre. A Ut, vagyis Isten, és a
lények között tehát megvan a hasonl6ság oka.
És ez nagydolog. Mert ha mi végeslényekvagyunk
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is. Istent mégis csak a véguekből ismerhetjük meg
a földön. A végeslények ugyanis mind Isten nyomai.
Viszont. hogy is tudnánk mi a Végtelent meg
ragadni. ha Ű nem teremtett volna bennünket erre
képeseknek. Ha nem volnánk Isten képmásai. Bár
csak ex parti bus. részenkint kúszunk föl azŰ magas
lataira. de csúcsához mégis csak közeledünk.

Isten teremtményei olyanok. mint a régi görög
római művészet maradványai. A hozzáértő a töre
dékekből is megsejti a nagy művészek teremtő
egyéniségét és alkotásaik szépségét.

Tehát eredetileg minden Isten Igéjében pihen.
A teremtés pillanatában azonban az isteni eszmék
a tér és idő keretébe lépnek, megvalósulnak ... az
ősi fészekből kirebbennek. Élő és élettelen eszméje
a testetlen Létből kiteljesedik: megtestesül és a
világrendben. a mindenség házában neki megfelelő
szerepet nyer. Ásvány, növény. állat ösztönösen és
öntudatlanul teljesítik hivatásukat. Az ember ellen
ben föleszmél és keresi helyét a rnindenségben . . .
Keresi a boldogságát I A föleszmélést keresi a bol
dogság vágya is.

Az ember tehát mérhetetlen magasban áll rnin
den más lény fölött. A föleszmélés és az öntudatra
ébredés az öntudatos és készakaratos élet alapja.

Minden olyan - amilyen az eszméje. Azember
nek is azzá kell lennie. amilyen az eszméje. Akarnia
is kell azzá lennie. Mert ő tud nem akarni is. Képes
arra. hogy a lényege mélyén szunnyad6 képessé
geket elsorvassza.

Ész és akarat világteremtő erők. Isten végtelen
ész és végtelen akarat. Az ember. bár véges ész és



A LÉTEÚSK A Ltr UTÁNZATAl 33

vétes alcarat, mégis ész ~ akarat. Igaz: nem sem»
miből teremtő ész és alcarat, de mégis aIkot6 ész és
akarat. Ez a hasonlóság Isten és ember között.
Azért mondja a Szentírás is: Isten az embert saját
képére és hasonlatosságára teremtette.

A hasonlóság azonban még távol van a teljes
val6ságt61. A Végtelen egyedül Végtelen.

A végtelen isteni lényeg: a Lét mindent magá
ban foglal. Minden teremtett lényegnek Ű az
ősalapja. Ha Ű nem volna vagy nem alcama terem
teni, semmi más lényeg, lét nem volna a világon.
Mert semmi sem szökhet a létbe önmagát6I. De az
isteni Lét akar és tud semmiből teremteni ... b
mindenben az Ű terve és eszméje valósul meg.
Főkép pedig az emberben I

Az alkotó ember műve is minden ízében, meg
jelenésében és mivoltában a művész I~nyegét
másolja, utánozza. A mG valamileép részesül a mű
vész lényegében. Az ecSetvonásrói is megismerjük
a művészt, a verselésről a költőt, a gondolat ter
mészetéből a tud6st. Ezt vallja Szent Tamás
Istenről is. «Az összes teremtményeknek megvan
a saját~ lényegük és ezen lényeg szerint részesül
nele az isteni természet hasonlatosságában.») (Iq.
15a. 2.)

«Minden dolognak létalapja az isteni lényeg. b
minden dolog az isteni lényeget utánozza. De egy
dolog sem utánozza az isteni lényeget maradék nél
kül, mert akkor az isteni lényegnek csak egyetlen
egy mása és utánzata lehetne. Másrészt azonban a
teremtett dolgok mind végesek és tökéletlenek.
Tehát csak végesen és tökéletlenül utánoznak, de

Trü:61 J.: StalPlibÖI • Wlttlobe. 3
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minden utánzat mégis az isteni lényeg másolata,
utánzata" - legyen az ásvány, növény vagy állat.

De a teremtmények között a legkiválóbb isten
kép az ember, mert ő eszes, szabadakaratos és
alkotó.

Mivel eszes, boldogan fogja föl, hogy ő Isten
képmása. Mivel akaratos, igyekszik megvalósítani
magában az isten-képet és ilyenkor ő a legnagyobb
alkotó. Mert az eleven isten-képet egy más alkotás
sem mülja fölül.

Aki pedig önmagából kialakítja az isten-képet,
az a legboldogabb. Az tudja: miért él? Az megéli,
hogy az ily élet boldogság és nem «szorongás»,
Angst.

Természelünknél fogva is óhajtunk valakihez
hasonlítani. A bölcselő a végső szépségeket és
tökéletességeket keresi. tos ajánlja, hogy azokhoz
hasonuljunk. A végső pedig, amit semmi sem múl
fölül, Isten, a Lét telje.

De most szemünk előtt folyton az existencia, a
létezés lebeg. A lények lényegüknél fogva erősek és
gyengék. Időtállók és muland6k. Halandók és hal
hatatlanok. A legmaradandóbb a földön az élet
telen anyag és azután a szellemi világ. Az anyag
évmilliók tanuja. A szellem az évmilliókat is túléli.
Az anyag magában véve maradand6, de holt és csak
így változatlan. A szellem örökké él. De nem mind
egy, hogy miképpen: Boldogan-e vagy boldog
talanul?

Csak az a szellem boldog, aki mélyen a Létben.
az isteni lényegben gyökeredzik. A hétköznapi élet
ben sokszor ezt is mondjuk: gyönge existencia



A LÉTEZ(SK A Ltr UTÁNZATAI 35 .

De leggyöngébb existencia az az ember, az a lélek;
amely Istenen kívül él Nincsen gyökere. Nincs
élettalaja. Nincs jövője A földből kiszakított
növény elpusztul. A hazájáb61, a népéből kiránga
tott ember elsenyved. Az isteni lényegből kiszakí
tott ember nyomorult . . . Micsoda bámulat fogna
el bennünket, ha Folignói Angela szemével lát
hatn6k azt, QUI EST ESSE, aki a Ut ... és lát
hatn6k, hogy ez a Lét hogyan léte minden teremt
ménynek (quomodo est ESSE omnium creatura
rum) I . .. Micsoda bizonyosság és megnyugvás
fogná el lelkünket az élet nagy szorongattatásai és
szenvedései között I . .. Hogyan karolnánk át ezt
az ESSE-t, Létet összes testi és lelki erőinkkel I .•.

Az istentelenek vakok a Léttel ésa lét forrásával
szemben. Hová menekülnek tehát, hogy erőt rnerít
senek? Hangzatos jelszavakhoz, földi boldogságot
ígérő javakhoz. elfásít6 hangulatokhoz, testi élve
zetekhez. .. Amint életüknek nincsen gyökere,
épúgy nincs Istenben boldogsága sem ...

Létezés ez? ... Istenből ugyan ki nem léphet
nek, mert ő még a poklot is betölti, de nem érzik
és nem élik meg soha: rnily édes az Úr I az O
soha el nem múl6 boldogsága, öröme .

Egész életük csak üresség. Mert akármerre
kívánkozik is az emberi lélek, mindenhol fájdalom
szegezi, ha csak Benned, Uram, nem marad. A világ
szép dolgait is hiába keresi, ha rajtad kívül keresi.
Hiszen azok nem is volnának, ha Tőled nem ered.
nének.
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Hűséa • Léthez.

A levegóbe nem lehet ingát akasztani. A sem
miben nem lehet gyökeret verni, sem életet te
nyészteni. Minden lét lelke és ápclőja a teremtő

Ut: lsten. «Erós Istenünk, téríts meg minket,
mutasd meg orcádat és megszabadulunk», (79.
Zs. 4.)

Nem minden létezés egyforma erós, egyformán
szilárd és egyenlóen boldog. Olykor megkérdezzük
egymást: hogy' vagy ~ ... ~lek1-feleli az egyik.
Hát csak tengek-lengek I - feleli a másik. De van
olyan is, aki örömet sugároz magáb61 ... Mindjárt
tudjuk, hogy j6 a sorsa ... ~Ietkedva lendítő ereje.
Emelkedés az útja . . . Ezek a boldogok. . . De a
boldogság maga sokszínű. Forrása is sokféle. ~lni
Tehet kissé ... vagy félig . . . vagy egészen aszérint.
amint az existencia (a létezés föltétele) is gyenge
vagy erősebb vagy szilárd. A «lényeges» emberek,
akik lényegük magjából élnek, kemények. . . cél.
jukat betöltók ... boldogok! Existenciá.juk szikla·
szilárdi

Beszélünk logikai igazságr61, ha valamit ezínül
tig teljesen megismerünk.

Beszélünk erkölcsi igazságr61, ha úgy beszé.
lünk és cselekszünk, amint be}sóleg érezünk és nem
képmutat6skodunk.

Végül beszélünk lényünk igazságár61, ha minden
érzésünkkel és gondolatunkkal azon vagyunk, hogy
a lényegünkból foly6 hivatásunknak eleget te
gyünk . •• ha jelszavunk: az akarok lenni, amire
teremtve vagyok.



(é Ha, pap a hivatásom, e.B~szen pap leszek. Ha
orvos a hivatásom, szívvel-lélekkel jó orvossá fej
lesztem ki magamat. Mert minél jobban valósulok
meg, annál szilárdabb a létalapom, az existenciá-m.••
annál lényegesebb az életem... annál igazabb
és önmagamhoz hűségesehb vagyok.
it Akinek nincs lényege. vagy nem él lényegéből
(természetének magjából). az híjával van annak a
természeti erőnek, amely véréből és képességeiből
fakad, lendít és a magasba tör. Annak élete nem
teljes élet.

Aki nem él lényegéből. az nem lehet boldog.
elhibázza életét. Más életet él. Nem éli a maga
életét. Nem futja ki igazi egyéniségét. Annak az
élet teher, robot ... Mert nem üdíti az a varázserő.
amely tehetségéből ered. Az nem játszva éli éle
tét. .. Az arcának verejtékével dolgozik. Élete
Elhibázott. Existenciá-jában nincs lélek•... nincs
öröm•... nincs lelki fölemelkedés, mert nem igazi
ember ...

A térben és időben minden' lényeg úgy igyek
szik megval6sulni, amint csak teheti. Ásvány.
növény. állat tényleg minden erővel olyan törekszik
lenni. ahogyan az isteni Létben mint eszme ra
gyog. Torzképpé egyik sem flljul.

Az ember - sajnos I - ellentétbe juthat a Lét
tel. ~ meghamisíthalja eszméje ig~át. S amily
mértékben torzul el. olyan mértékben gyöngül
existenciá-ja, létezési erőssége. Amily mértékben
szakad el a Léttől. oly mértékben veszít létezési
erejéből. A Lét nemcsak szülóanyánk. hanem erő,:,
forrásunk is. Akik tehát nem tudnak feleletet adni
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arra a k~rdésre: én honnan eredek)... vagy:
honnan származik az egész mindenség? . • • at a
semmibe kénytelen kapaszkodni és torzul fejezi be
életét. És torzképet alkot a rnindenség céljár61 is.

«Istenben élünk. mozgunk és vagyunk» 
mondja a Szentírás. Ű ad nekünk létet. erőt és
működést. Ez az existencié-nak, létezésünk nagy
kérdésének megoldása. Ezen pontig a platonikus
bölcselők is eljutottak a tiszta ész világánál. De mi
látni akarjuk azt is. hogyan mélyült el ez az igazság
a keresztény bölcseletben.

Könyörgök Uram. segíts rnindezt megérteni.
Nyilatkoztasd ki, mi vagy Te nekem és minden
hívednek? Mi vagy az egész rnindenségnek. Te
az örök zöldelő jelen. Te vagy mindennek bölcs ősi,
öröktől val6 kezdete. Nálad nélkül nincs kezdet és
nincs vég. Te ringattad bölcsőmet és Te tárod föl
szemem előtt az örök élet kapuját. Az alkonyat
embere ím felsír: «Mondd lelkemnek: Én vagyok
a te üdvösséged /ll
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«A Lét mint Ige».

Heidegger bölcselete hatott a hittudomdnYTQ is.
A «Semmi) dicsőítése, a «Sors» életre s halálra ható
ereje, az istennélküliség szorongó érzése, a kilátás
talan hősiesség, a megsemmisítő halál oly zordon
gondolatok, amelyek a mitológiai ember lelkét
idomíthatták, de a keresztény szellemiség öröm
teli, bizakodó, istenfiúi és halál utáni diadalmas
érzéseit ki nem elégíthették.

A keresztény bölcselő a Ut fogalmában öröm
teli gondolatokat ízlel meg, hisz Isten a Ut teljes
sége... és épp ezért Ű maga a Ut minden hiány és
tökéletlenség nélkül. De már a görög bölcseletben
is rátalálunk egy ·más fogalomra, az Ige fogalmára.
amely a Szentháromság hittitkában az Atya ha
talma mellett az örök isteni bölcseséget és tudást
személyesíti meg, míg a Szentlélek a szeretetet, a
vigasztalást. Amily végtelen az Atya, olyan végtelen
az ő harsogó, teremtő szava, Igéje, a Fiú Isten.

Mivel e kis dolgozatban nem Heidegger böl
cseletének ismertetése és elvetése a főcél, hanem a
krisztusi igazságok szembeállítása és az észt meg
a szívet nemesítő hatásainak kidomhorítása, azért
Szent János evangélista alapján fölújítom az Igéről
szóló tannak embereket és az egész világot meg
újító örvendetes, vigaszt fakasztó «új hím-ét. Főleg
szomorú háborús világunkban rászorulunk a nemes
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buzdításra, örömet gyujt6gondolatokra ~8 ercSt
fakaszt6 ígéretelcre.

Az isteni Ige az Atya erejével és a Szentlélek
életfakaszt6 tüzével mindennek a kezdete. Ezért
mondja Szent János: «Kezdetben vala az Ige».
Nem a semmi'

És ezentúl már az Ige lebeg szemeink előtt. De
'nemcsak úgy amint az örökkévalóságban boldog
isteni életét élte, hanem amiként mint Ige közöttünk
is megjelent és előkészítette Isten országának elin
dulását bennünk mindnyájunkbanés az Egyházban.

Mert az Ige megtanít arra is, milyen legyen az
ember élete Isten országában ~ Milyen legyen ez az
ország a lélekben ~ . . . rnilyen a mindennapi élet
ben ~ ... milyen a halálban? .•. és végül: milyen
a halál után, ha életünk haj6ja az isteni révbe ér ~

Isten ölén'
Ezeket az igazságokat olyan lelkes szeretettel

kell hirdetni és szívünkbe fogadni, amilyennel az
istentagad6k a maguk «semmis-re alapított élet
nézetüket vallják és' az emberfölötti hősiesség ere
jévé feszítik.

A keresztény gondolat csupa valóság. Teljesen
kézzelfoghat6, mert maga a megtestesült Ige val
lotta, tanította, halálával megszentelte és dics6séges
föltámadásával megpecsételte és ezzel zálogát adta
a mi boldog jövőnknek is'

Mily hatalmas erőforrás az Ige I . .. És mily
hatalmas lelki lendületre van szükségűnk, hogy az
Ige mélységeibe és terveibe bepillanthassunk.
Mélyülj el lelkem és rneríts erőt a -Végtelen felé
val6 repüléehez.
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«Kezdetben vala az Ige».

Szent János evangéliuma így indul el: «Kezdet
ben vala az Ige és az Ige Istennél vala és Isten vala
az Ige... Minden általa lett és semmi sem lett
Ű nélküle, ami lett. Benne élet volt és az élet volt
az emberek világossága ... És az Ige testté. lőn és
mi közöttünk lakozott. És láttuk dicsőségét telve
kegyelemmel és igazsággal».

Ugyancsak Szent János első levelében ezt
tanítja: «Ami kezdettől fogva volt. amit hallottunk,
amit szemeinkkel láttunk, amit néztünk és kezünk
tapintott az életnek Igéjéről, azt hirdetjük», ..
Majd később kijelenti: . . . «hárman vannak, akik
bizonyságot tesznek a mennyben: az Atya, az Ige
és a Szeritlélek. Ésez a három egy» . \ . Végül Szent
János a Jelenések könyvében látja a világ bíráját
«(vértől ázott ruhába öltözve. .. és a neve Isten
Igéjének hivatik ...)

Micsoda nagy élmény robbant föl Szent János
lelkében, amikor az Úr Jézust Igének nevezte I Az
ókori bölcselők is sejtettek valamit az Igéról, de
Szent János ráeszmélt arra, hogy az az Úr Jézus,
akit ő látott, hallott és tapintott, akinek keblén az
utolsó vacsorán megpihent, ez az Úr Jézus az Ige,
a Szentháromság második személye. Ű az örök
bölcseség és minden igazság eleven forrása és
minden létező teremtő ereje és benső szilárd
támasza. Ű egy az Atyával, «mert alri az Atyát látja,
az a Fiút is látja» ... És megfordítva. Ama napon
- rnondja Apostolainak - majd belátjátok, hogy
én az Atyámban vagyok, ti pedig énbennem.
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Kezdetben vala az Ige I De mi az a kezdeH
Mikor születik meg a kezdet ~ E világban élünk.
Felettünk feszül a csillagos ég. Volt id6, amikor
nem volt csillagos ég. Volt id6, amikor az egész
mindenséget, a határtalan ürt, elektronok milliérd
jai töltöbék be.Sőt volt oly idő is,amikor elektronok
sem rohantak a mindenség területein. Mi volt
akkor~ Még kezdet sem volt. Mert a kezdet azt
jelenti, hogy megindul a létezők hada ott, ahol
addig semmi sem volt. Megindul a létezők csirá
zása, kifejlődése és halála. Megindul az elektronok
nyűzsgése, keveredése és az ásvány-, növény- és
állatország létbeszökése évmilli6k alatt.

De mi indította el a kezdet folyamát ~ Mikor
a kezdet elindult, csak az Ige ereje, a bölcseség
feszült mindenütt. A világok törvényszerű kibon
takozása, a mechanikai, fizikai és kémiai igazságok
alakít6 munkássága; az élet törvényeinek felcsilla
nása, sz6val az élettelen és élő világrend talpra
állása a bölcseség műve. Mert épül-e ház, törvé
nyek és tervek, tehát igazságok nélkül. Épül-e
repülőgép, rádi6 stb. bölcs elgondolás nélkül ~ És
van-e bölcseség igazság nélkül ~ Ki hinné ezt el,
hogy a legkisebb gép, vagy a legegyszerubb alkotás
véletlenül szökik a létbe. Minden mű a művészt
és annak bölcseségét dícséri.

Mivel tehát abb6I, ami a világrendben előttünk
fekszik, valaha semmi sem volt, azért mégis kellett
oly szellemiségnek a mindenség fölött uralkodnia,
aki mindennek az ősoka, ősforr:ísa, teremtő ereje.
létbeszélítőja. Az elektronok bámulatos világá
nak is.
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~ ez az 6s ok a kezdetek kezJete. b rni ez a
kezdet ~ A láthat6 világ remek, szfnes és bámulatos
tarkaságáb61 főleg mi ragyog föl előttem és lelkem..
ben ~ A bölcseség, az örök igazságI Ez szaggatja
szét a ködöt, amely szemeim előtt a világ kezdetét
homályba borítja. És lelkesen énekelem: «Bölcsesé
ged uram a kezdet és e kezdetben teremtetted az
eget és a [öldet». Igédben, Fiadban, Erődben, Böl
cseségben, Igazságodban.

Az Ige tehát minden létező kezdete, öle és
szülője.

Lehet-e biztosabb existencia, mint Isten ölén ~...
mint az Ige tövén ~ ... mint az Ige erején ~

Lehet-e több erő, igazság és szellemiség, mint
a végtelen bölcseség keblén ~ . .. Szent János az
Úr Jézus keblén pihent, mi is az Ű szívén nyug..
szunk. Lehet-e boldogabb hely, mint az Ige
ölén ~ . .. «Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik
fáradtak és terheltek vagytok és én megenyhítlek
titeket,» Igy hív Ű magához ...

A jó szó mindig fölüdít és fölfrissft.
A jó szó annál lélekemelőbb, rnennél magasabb

helyről jön.
A jó szó annál erősftőbb erő, mennél erősebb

hatalom áll mögötte.
Van-e az Igénél gyengédebb szfv, lélekemelőbb

hang és erősebb hatalom ~ ... Varázslatosabb szó ~
Az Atya az Igével: az Ű Fiával és a Szentlélek

kel áll mellettünk, él bennünk és tart fönn minket,
Ki ad erősebb existenciá-t a Szentháromságnál ~ ...

Az ember véges lény és egymagában gyönge és
bűnös. Inkább a bűnre, mint az erényre hajlik.



InlcAbb elmerül a bGnök rengetegében. mint a
kegyelmi élet örömeiben. A történelem a rosszra

.hajM emberi természet bűneinek leírása. A törté
nelem kevés erény és tömérdek bűn történeti elbe
szélése. Nagyjaink történetében az egész világtör
ténelem visszatükröződik. A «ma» is a multnak és
talán a jövőnek is a képe. Ezt a bűnös emberi ter
mészetet már a világ kezdetén akarta és akarja az
Ige megváltani. De, amit az Ige akart, azt akarta
az Atya és a Lélek is. Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki
hisz, üdvözüljön és örök élete legyen. Azüdvösség
pedig a legigazibb existencia. Odvösség nélkül
nincs életteljes existencia, csak halál, csak a semmi I
Azért zengje minden lélek velem, a multba elvesző
szolgáddal együtt : Te váltod ki életemet a rom
Iásb6l, te koronázod meg irgalmassággal és könyö
rülettel; betöltöd jóval kívánságomat és a te hazád
ban megint ifjúvá újhodom, mint a sas.

«Isten vala az Ige.»

Szent János evangélista, Kaifás főpap ismerőse,
Isten áldotta lángész. Szelleme az isteni Ut csú
csain lebeg és látja a Szentháromság titkát: az
Atya, a Fiú és a 'Szentlélek egységét.

A Fiú az Igei Isten örök gondolatainak meg
személyesítője. Isten végtelen tudásának kincses
háza és boldog birtokosa.

Az Ige örök, mint az Atya I Örök, azaz a vég
telenség minden mozzanatában azAtyában lángol föl,
~ Atyát61 származik, az Atya bölcseségénekfénye.
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Az~rt is vala kezdetben az··lge·~ az Ige I8tenn~1
vala és Isten vala az Ige. Igen, Isten vala az Ige I

Minden emberi ige. gondolat jön, megy. Eset
leges. Az Ige Istenben öröktől fo~a egyformán
fénylik és nemcsak futó, változó jelenség, mint az
emberi ige és a gondolat. Nem múló gondolat, nem
esetleges ötlet az Ige. Az isteni Ige maga Isten I
Isten vala az Ige. Az Ige. mely «Istennél vala»,
egyenlő az Atyával, azaz «Isten vala az Ige». «Ez
vala kezdetben Istenné]».

Es mit művelt az Ige k~zdetben az Istennél ~ ...
«Minden általa lett. és semmi sem lett nélküle,

ami lett».
Más szóval: mindennek az eszméje öröktől

fogva az Igében él. Es nincs eszme az emberben és
nincs semmi észszerűség a természetben, ami
öröktól fogva nincs meg az Igében ... és nem
öröktől fogva kész megjelenni. Minden útban van
«lenni)).

Minden existencia, minden létezés ősi gyökere
és fészke az Ige. A természetben, az időben és tér
ben csak az valósul meg, ami öröktől fogva az Igé
ben él. Es akkor valósul meg, amikor azt az Ige
gondolja. Az isteni síkon {transcendentia} minden
öröktől fogva való I A földi síkon ellenben minden
időben és térben születik és meghal. Az isteni
síkon minden tökéletes. A földi síkon, a természet
ben. minden szépségét veszti, mert a természeti
tényezők sokszor gátolják az isteni eszme tökéletes
kiteljesedését, Azért panaszkodik Szent János:

Az Igében «élet)) volt. Es ez az élet volt az embe
rek világossága. Es a világosság vil'gít a sötétség-
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ben, de a sötétség nem fogadta be. ;.. «Az igal!
Világosság megvilágít minden embert, aki e világra
jön .•. A világon volt és a világ általa lett ... és a
világ nem ismerte meg Űt. Ime az Ige drámája I
Harca a sötétséggel I A tudatlansággall Az ördög
gel is I

Mikor az Ige Jézusban megtestesült, az isteni
élet ragyogott az emberek elótt és ez «az élet volt
az emberek világossága». Sajnos I - az életnek ezt
a világosságát nem fogadta be minden ember. Ez
az igaz világosság most is szakadatlanul megvilágít
minden embert, aki e világra jön. De mint Jézus
életében . . . úgy: ma sem ismeri meg ót rninden
ember. Nem ismeri meg ót a világ sem ... Pedig
csak annak a lénynek van szilárd gyökere és lét
alapja [existenciá-ja}, amely követi az 'ge eszméjét
és példáját ... Aki nem az Igére épít, a homokra
építi

Csak az a világ, az az emberiség és az az ember
építi életét szilárd talajra, amely az Igén nyugszik,
azaz Krisztusból él és Krisztus szellemében ala..
kítja ki történetét. Az a világ, az az emberi élet,
amely az Igét: Krisztust befogadja, hatalmat nyer
arra, hogy Isten fiává lehessen. Az ilyen «nem a
vér, sem a test ösztöne, sem a férfi akarata útján,
hanem Istentói születik». Ezek egyenként és össze
sen Isten gyermekei.

Szent János Istentói ihletett lángelméje így
rajzolta meg az istenies, az igés élet eredetét, rnélté
ságát és hivatását. Igy szögezte le, hogy csak azok
létezése [existencié-ja) szilárd, akik Istentói ered
nek, Istennel együtt élnek és Istenben gyökereznek
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(omnia per ipsum et cum ipso et in ipso). :b az
Úr Jézus keblén nyugvó Szent János látta és él
vezte az örök Igének, a mi örök eszményünknek és
a mi létünk biztos zálogának is életét Istenben. És
amikor az Ige testté lőn és mi köztünk lakozék,
látta az Ű dicsőségét mint az Atya egyszülöttének
dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal . . . És
ez isteni élet azért zajlott le köztünk, hogy úgy
éljünk mi is, mint a megtestesült Ige: telve kegye
lemmel és igazsággal ... É.. nem, mint a sors kitett
gyermeke!

Az ilyen élet a legbiztosabb lét. Istenre, Igére
épített élet.

«~ az Ige testté lŐD.))

«Az út, az igazság és az élet» ereje tündöklik és
erősít bennünket. Átöleli a szívnek, az észnek min
den ízét és porcikáját. És hősökké, apostolokká edz,
mint valaha a keresztény apostolokat, vértanukat
és hitvallókat. És mégis mibennünk ez igazság csak
olyan halvány fény J Az élete őszét zengő szolgád
sok csetlése-botlása között csak most érti meg,
hogy sem a jelen, sem a jövő, sem a mult, hanem
az Ige, az örök mozdulatlan örökkéva16 bölcseség,
igazította élete folyását.

.Az Ige testté lőn, hogy a tévedéseket eloszlassa,
az ember értelmét megvilágítsa és megtanítsa, mi
az ember létezésériek a célja ~ Az existencia kérdése
tehát az egész világtörténelmen végighúz6dik. Mert
Krisztus a világtörténelem világossága és alakít6ja I

A pogány világ nem ismerte az emberi lét isteni .
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hivatását, az ernbér végső eélját.A pogJny n~pek
vallásán v~gighúz6dik ez a tudatlanság. ~ ez a
tudatlanság megfosztja a népek életét minden
magasabb eszménytől és az életet szinte állati
szintre helyezi. Az ember valamikép ugyan rnindig
érezte természetfölötti eredetét és rendeltetését, de
ez a sejtés a vastag állatiságb61 nem csiszolt ki
isteni szépséget, erkölcsöt és eszményt.

Zoroaster és Sakja-Muni, 'mint vallásosüjítök is,
tanításuk közé oly tévedéseket kevertek, amelyeket
az ész és a lelkiismeret visszautasít. Még Mózes
törvényei is telve vannak tökéletlenséggel. Átme
neti munka. EI kellett tűnnie, mikor a fejlődött
ember megérett Isten országára.

A létezés nagy kérdését tehát nem Heidegger
vetette föl. Oly régi az, mint maga az emberiség.
És addig fogja az emberi észt foglalkoztatni, amíg
csak ember lesz.

ft.. létezés nagy kérdése oly nagy horderejű, hogy
az örök Ige azért testesült meg, hogy necsak taní
tással, hanem istenemberi életével is elénk vázolja:
rmt kell hinnünk és hogyan kell e hitet életté ala
kítani, hogy lelkünk és testünk léte (existenciája)
szilárd legyen.

Igen I Az Ige ezért testesült meg. Az Ige ezért
egyesült személyesen az emberrel, az Ű legreme
kebb művével.

Valamint az Ige az életet évmilli6k előtt az
anyagba zárta, majd pedig az érzést az élethez, a
gondolatot pedig az ~rzéshez kötötte, úgy az idők
teljén az emberi természetet egyesítette önmagá
val... ~8 lsten fiainak oruágát hozta le a földre.
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. Istn most má, IIlml Sion hegyir&l. nem az igJs
csipkebokorból szólal meg é. dörög az emberek'
fülébe. Ű most emberi nyelven beszél. emberi
m6don tanít. ~s főleg úgy él. hogy senki sem fed
heti meg Űt a bűn miatt.

jézus teljes világossággal tudta. hogy Ű Ige s
az Isten Fia. ~s hogy Űt Atyja e világra küldötte.
Benne ez a tudat nem az isteninek zavaros sejtelme
volt. amely a titokzatos természetűeket jellemzi.
hanem a személyes élő és Benne rejlő Istennek
világos és folyton éber öntud?ta. Az Ű isteni és
emberi természete között semmi kötvetítő nem
volt. Az emberi természet volt az eszköz; Isten,
az Ige pedig a közvetlen mozgató erő. Minden
cselekedete emberi és isteni jellegű. egyszóval
kifejezve: isten-emberi volt.

A megtestesült Ige nem szűnt meg hangsú
lyozni sem a tanítványok. sem a zsidók előtt. hogy
Űt Isten küldötte és' hogy Ű egy az Atyával. Szent
jános evangélista. az Ige harsonása, evangéliumá
ban ezt eróteljesen kiemelte. A 14. fejezetben egy
folytában olvassuk az Úr jézus bámulatos szavait.

uAma napon majd belátjátok. hogy én az Atyám
ban vagyok. ti meg énbennem és én tibennetek ..•71

«Ez a beszéd. amelyet hallottatok. nem az enyém.
hanem azé. aki engem küldött. az Atyáé. .. Ezt
mondottam nektek. ámíg nálatok voltam ... A Szé
szóló pedig. a Szentlélek, akit az Atya majd a
nevemben küld. megtanít mindenre és eszetekbe
juttat mindent, amit nektek mondottam .. » elMost
azonban elmegyek Ahhoz. aki engem küldött . . .D
«Az Atyától jöttem ki a világra ... Ismét elhagyom

TI1Ül J.: SemJalbGI • ftItHIbe. 4
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a világot és megyek az "Atyához .•.»·A Cedren
pataknál fölkiált: «Atyám. itt az éra, dicsőítsd meg
Fiadat. hogy Fiad megdicsőítsen Téged ... Ez az
örök élet. hogy megismerjenek Téged. egyedül
igaz Istent és akit küldöttél: Jézus Krisztust» ...
Majd apostolaiért imádkozik: «Amint Te küldöttél
engem a világba. úgy küldöttem el őket én is a
világba» . .. «Én őbennük. T e meg énbennem,
hogy tökéletesen eggyé legyenek és megismerje a
világ, hogy Te küldöttél engem és szeretted őket,
amint engem is szerettél, Atyám ...ll Ezek világos
szavak!

Jézus idegei sohasem túlfeszültek. Nem merül
soha önkívületi ábrándozásokba. Minden tehetsége
egyensúlyban van. Midőn Istent Atyjának nevezi,
érzi is szavainak benső igazságátés ezt nem igazolja
Önmaga előtt, mert ez tény. M6zes reszket Isten
előtt. A rettenetes Úr arcát az ember nem láthatja,
mert rögtön meghal. Jézus látja és szereti Atyját.
A pr6fétákat Jehova szava mint a villám éri és
elragadja. Űk azt mondják: Az Úr mondá nékem...
Jézus folyton hallja Isten szavát és sajátjaként közli.
A legvallásosabb szellemek elragadtatásban keresik
Isten jelenlétét és egy pillanatra érzik közelségét.
Jézus tulajdonul bírja Istent. Nem kell elragadtat
nia. Ű Istenben él és szemtől szemben látja Űt.
Magában hordozta az Igét, a Fiú-Istent. Azért az
isteni sugallat benne folytonos. nem változ6 jöveS
menő fény, hanem az a fény: az örök Ige végtelen,
mindig rag}og6 fénye, világossága.

Ez a fény egyúttal vakít6 fény. A zsid6k nem
tudták megszokni és nem voltak képesek megér-
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teni, hogy az a názáreti Jézus -Isten.~ elítélték ot
halálra. Utták cselekedeteit, hallották elragad6
szavait. fos sokat hallottak az alexandriai bölcselők
tói is az Igéről. De ők süketek, vakok maradtak.
Sem jézus tanítása, sem isteni élete és cselekedetei
nem hatoltak elméjük mélységébe s nem értek el
szívük gyökeréhez. Az Úr jézus látta konokságukat
és vakságukat. Megértette, hog}' a régi tudás nem
mindig kapocs új ismeretek befogadására. Sót sok
szor akadály, elfogultság, gátlás. Azért örült az Úr
jézus, hogy tanítását az egyszerű lelkek, a gyermeki
szívek befogadták. fos harsonázta is: ... «hacsak
nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem rnen
tek be Isten országába !l) •••

Isten országa I . .. Mikor val6sul meg ez az
ország~ . .. Mauriac egy helyen mondja: messze
van még az Isten országa. Talán igaza van. Ha a
mai világot nézzük, szornorúan keressük Isten
országát. De én a történelem folyásáb61 kiérzem,
hogy az embereknek még a hitetlenség és a téve
dések minden poklán át kell esniök... és saját
szenvedésük tüzében kell megtisztulniok... Ha
majd egyszer nem lesz eHenvetésük, akkor ébred
föl bennük a hit szelleme. Hiszen ez az igazság
már kezd erőt nyerni. Az az ember, aki mindent
tudni akart mint Isten (akár az ördög segítségével
is 1), az az ember ma már nagyon szerény. f.s a
tudását igen kevésre értékeli ... Egyik (Boutroux)
azt mondja: a tudás csak hit. A másik (poincaré)
szerint a tudomány csak fölte':és. A harmadik (Le
Roy) vallja, hogy a tudományerejel csak a. meg
egyezésból és nem föltétlen igazságb61 ered (con-

4·
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vencie). Viszont 'Vannak rendszerek, amelyek Sz_t
Ágostonnal tanítják, hogy maga az Ige látja ben..
nünk és velünk Isten műveit. Az Ige a mi látó
szemünk I

Azután a förtelmes bűnös élet ismajd egyszer
csömört támaszt. A rettenetes igazságtalanság is,
amely a társadalomban a nagy gazdagság mellett
a feneketlen szegénységet is nemzette, a krisztusi
életforma felé tereli az embereket.

Eljön az idő, mikor majd nagy átértékelés megy
végbe az emberiségben úgy, mint Krisztus tanai és
élete nyomán a római világrendben ...

Eljön az idő, mikor az Ige ismét megtestesül az
emberiség lelkében és szívében ... és az emberek
Isten fiaivá lesznek.

Krisztus a kezdet és a vég. Oa tegnap és a ma.
O mindig ugyanaz. O a Lét. Csak az ember vál
tozik .. , b hol alkalmas az isteni szellemiség
befogadására, hol pedig szinte képtelen arra. De
azért Krisztus mindig eleven valóság. Mert Űbenne
és tanításában az élő személyes Isten, amennybéli
Atya jelenik meg, akinek Ű látható élő és személyes
kifejezése. Ez az isteni erő teremt majd ismét ma..
gához méltó erős, isteni emberiséget ..•

A régi zagyva bölcseleti rendszerek mind elbuk
tak és ma a bölcselő és a nem bölcselő már csak
annak igazságában hisz, ami hasznos! Ölni hasz..
nos ~ Ölj I Népeket kiirtani hasznos? Tedd I Mi..
csoda fény fog kiszabadítani e vak sötétségből?
A te öregedő hived ~allja : Te vagy Uram elborult
lelkünk D1eIvilágositója!
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da miközt6Dk lakozék .....

A tizenkét éves jézus azt mondotta szüleinek:
Hogyan. hogy kerestetek ~ Nem tudjátek-e, hogy
nekem abban. ami AtyAméi. kell lennem ~ ..•

Az Úr jézus feladata Atyja akaratát teljesíteni
az id6k végéig. Ű úgy rendezte be a földön életét.
úgy szervezte meg egyházát. úgy ígérte meg a
SzentIeiket . . . mint aki örökké köztünk marad.
A megváltás és megszentelés műve az Ige örök
hivatása. Azért mondotta tanítványainak: Nem
hagylak árván titeket. eljövök hozzátok. Egy kevés
id6 még és a világ nem lát többé engem. Ti azon
ban láttok engem, mert én élek és ti is élni
fogto),.

Krisztus tehát él: köztünk él. Létezése tény és
nagy erő. A Heideggerek megtévedt koreszrnék
kifejezései. jönnek-mennek mint a XIX. és XX.
század sok-sok észrontő, életet sorvasztó erői ...
Krisztus ellenben minden ellenállás. tagadás elle
nére is a szívekben és az igazságban él. Az Ű léte
zési formája örök isteni. Napja az örökkéval6ság!
Az örök jelen I Az isteni lét!

Azt mondják, Krisztus csak lángelme. Mern!
O örök Isten. Akár befogadják űt a korok. akár
tagadják. mindig mint Istent szeretik vagy mint
Istent gyűlölik. A lángelme is isteni ajándék,
de az Ige-Krisztus a lángelmék ősi fészke.

Az emberi lángelme bármily nagy legyen is.
sohasem tökéletes .. , Korlátolt I Túlzó I Gyenge
és egyúttal erőszakos. Hirtelen föllángol és ismét
aláhanyatlik. Hibázik és csalatkozik. Ihletsége
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id6nkint kiapad 9 mlfve hanyatlik. AlkotAút pedig
idővel elhagyják. Ritkán időtá1l61

Krisztus szelleme más ... Szava, élete és művei
ma is köztünk hatnak és mennyei világossággal
vezetik az emberiséget. Az ég és föld elmúlnak,
de az Ű igéi el nem múlnak. Bámulatra késztetik az
észt. Kormányozzák a lelkiismeretet. Ellenállnak
a századok változandóságának és erőlködésének.

b amint eltűnt a hihetetlenül bölcselkedő XVI II.
század, amint a mulandóságba szürkült az anyag
elvű, a pozitivista és darwinista XIX. század; úgy
fog a Nietzschék, a Stirnerek, a Marxok istentagadó
kora Heideggerékkel együtt a feledésbe merülni.
Ú, Uram, ha könyvtáramon végigtekintek. szo
morúan látom, hogy korom jelességei ma már
ismeretlenek l .

Millió és millió lélek tévedt meg tanításuk ha
tása alatt. Millió és millió existencia maradt a
csatatereken «boldogítő» eszméiktől elvarázsolva ...
De az Igét nem győzikle I ... Ű örök, mint az igazság.

Az ember a történelem folyamán sokféle élet
formát öltött magára és fog még magára ölteni ...
De a legtökéletesebb életforma mindig Krisztusé
marad. Ez az életforma a legmagasabb emberi
erőket fönséges összhangba egyesíti és a legfönsé
gesebb tárgyra irányítja, melyet az emberi ész,
akarat és szabad tevékenység még elérni képesek.
Az igazság, a j6ság és az «eszményi) forrásai nemde
Isten? Istenben, az Igében, a Krisztusban élni
tehát annyit tesz, mint az igazságb61, az örök jó.
ságb61 és a tökéletes szépségből táplálkozni. Az Ige
minden erőnketfelfokozza és boldogítja ...
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Papini megírta minap Szent Ferenc titkát. ~
leleplezte, hogy szentünk szabadságért, igazSágért,
j6ságért és szép~égért lelkesedő szellemét csak
Krisztus elégítette ki. b a nagy szellemek a száza
dokon keresztül nem rnind Krisztusból rnerítet
ték-e az igazságért, nagy tettekért és szépségért
hevülő lelkesedésüket';) ... Mert Ű nemcsak többé
kevésbbé új és eredeti (és nem is elvont) eszméket
tanított, hanem mint élő és személyes Isten Ön
magát közölte. Önmagát adta közvetlenül látha
tóan, megtapinthat6an, áldást osztőan, csodákat
művelve és Önmagából erőt árasztva. b aki ót
látja, látja az Atyát is. Aki Benne hisz, az Atyában
is hisz. Ű nem csak mutatja a mennyet, hanem azt
magában is hordozza és számunkra megnyitja. De
nemcsak földi életében, isten-emberi megjelenésé
ben, de most is I ... Hiszen közöttünk él! ... Ahol
ketten vagy többen nevében összejövünk, Ű közöt
tünk megjelenik. ; . - így ígérte. b a szentrnisé
ben, meg a szentségeiben is ... Ű maga él. A hivő,
amikor vallása szertartásaiban résztvesz, egyesül
az Ű isteni lényével. Mint Isten a lelkét, a maga
Lelkét közli velünk. Ez a közlés örökké tart és
minden jóakaratú ember részesül benne.

Bibliai szempontból az emberiség két részre.
oszlott: zsidókra és pogányokra. A zsid6k hallottak
Isten országár61. de tudásuk még tökéletlen és
egyoldalú. A pogányok előtt pedig ismeretlen. Az
egész emberiség a rossz hatalma alatt nyögött. b
képtelen volt járma alól fölszabadulni.

Jézus feladata volt az emberiséggel Istennek
magának a Lelkét közölni. O egymaga legyőzi a
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rosszat •. ~ ~ ezen Ulekben kereaztel " ájj"zi11
nemcsak tsid6t. hanem minden embert. Majd
meghagyja Apostolainak: «Menjetek az egész
világra és kereszteljetek meg minden embert az
Atyának. Fiúnak és Szentléleknek nevében» ...
Kivétel nélküli... Zsid6t és pogányt egyaránt.

Jézus minden egyéni és faji elfogultság fölött
'állott. A korszellem tévedése és gyűlölete nem
ragadt rá. Eredetisége emberi külsó alatt isteni jel
legű. Egyetemes teremtő erővel bír6 .•. és vál
tozatlan. Minden faj és az egész emberiség teremtő
ereje fölött lebeg.

Bár zsidónak született, semmiben sem hasonl6
-népének zsid6s Iángeiméihez. Nem palesztinai.
nem alexandriai ... Épúgy fölötte áll a jeruzsálemi
Hillelnek. mint a görögös hatású Philónak. Szavai.
tanítása egyikre sem emlékeztet. Csak önmagához
hasonló. Ami mond, az minden időre. emberre és
népre vonatkozik faji elfogultság nélkül. Az em
berek. és nem a fajta példányképe cselekszik
Benne. Műve tekintettel van az egész emberiség
örök és lényeges igényeire ... erényeire és bűneire.
javára és kárhozatára. Mivel az emberi természet
legmélyéról szállnak föl igéit amíg az emberi ter
mészet emberi marad. igazságai is örök emberi
tulajdonságokat ölelnek MI. És jlyeneket ápolnak
vaRY metszegetnek, hogy lsten Lelke az emberi
ségben maradjon.... Isten akarata beteljesül
jön•... és lsten Lelke az egész emberiséget magá
hoz ölelje. .

De az égbe távozó Úr Jézus a maga munkáját
ma is folytatja. Közöttünk él és ápolja azt az élet-
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.formát, amely lsten orszáa't egyedülvaló,ftja fMt.
Az Úr im'jában szakadatlanul fölhangzik: «Jöjjön
el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod».
Oezt a nagy művet szüntelenül gondozza és való
sággá érleli.

ccAz én Atyám mindig munkálkodik, én is mun
kálkodom ...l) - mondotta a zsidóknak. E szavak
kal Isten és a sajátmaga lényegét is kifejezte. Az
az Isten és Ige, aki bennünk van és ákiben mi
vagyunk, Lelkét folyton közli velünk, folyton
közreműködik bennünk és Egyházában, hogy or
szága bennünk és kívülünk megvalósuljon ... Csak
akarjuk is ezt megval6sítani! ...

Főleg, hogy kivirágozzék bennünk és az egész
emberiségben az a létezési mód, alak és forma
(existeneia): amely az Ige örök gondolataiban él az
emberről, az emberiség hivatásáról és üdvösségé
ről! . .. Hogy ne gonosz emberi képzelődések,
hanem Isten örök gondolatai valósuljanak mea az
emberiségben! ...

Ö, Uram! Mennyire eltávozott a mai kor a te
boldogító elveidtől. Mily szörnyű, embertelen esz
mék bolondítják és lcorcsosítják! fos boldog-e ~
Add nekünk, Uram, magadat s vezesd vissza a kort
magadhoz, hogy életünk folyása egyenesen kebled
felé igazodjék és elborult lelkünk megvilágosodjék!

Az Ige Fiai.

«A magáéba ji)tt, de övéi nem fogadták be,»
Hogyan lehetséges ez~ Az ember test és lélek.
Anyag és szellem. Nem csak test és nem is csak
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lélek. A ketteS együttvéve. A test pedig mindig
gyöngíti a lelket.

A test lelkes test. A lélek antennája: Alkalmas
arra, hogy a lélek hatása alatt, mint az elektromos
lámpa huzala, áttüzesedjék. A lélek izzását magába
fogadja. Lelkivé váljék I De nem rnindig.

A lélek viszont szintén anyagias lélek ... Nem
tiszta lélek. Az anyagi világ csúcsa, a szellemi Világ
kezdete. A két világ küszöbén a helye. Az anyag
erői benne összpontosulnak. És képes az anyagi
világot megismerni. De szellem is... És ezért
alkalmas arra, hogy a szellemi világ hatását is föl
fogja ... Sőt, majd egyszer, a tiszta szellemekkel
szellemi m6don érintkezzék. De a földön szellemi
ereje sokszor gyönge és a test uralkodik rajta.

Az ember tehát a szellem és az anyag hatása
alatt áll... ~s a kettő között ingadozik. Testi
anyaga a földhöz húzza. ~rzeki vágyai, képességei.
szenvedélyei és testének testi követelései benne a
szellemet gyöngítik. Az emberi test nem általános,
mindenkivel egyforma anyag. A születések révén
az ősök hajlamai, képességei. szenvedélyei is benne
szunnyadoznak. .. és várnak alkalomadtán az
ébredésre ...

De a lélek sem általános lélek. A léleknek is
vannak eredeti hajlamai, belülről kigyúl61ángjai ...
és a körülményekhez képest egyéni művei. A test
a föld felé, a lélek a szellemiség felé irányul. Szent
Pál mondja: Más törvényt érzek tagjaimban és
mást a lelkemben. A kettő harcol egymás ellen ...

Az ördög az érzékiség, a test vágyait izgatja,
ébreszti és gyujtja lángra. A test vágyai pedig job.
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ban gy&ny&rkMtetnek. k&zvetlenebbül incselked.
nek. mint a szellem örömei. Amazok nyersebbek .•.
A hús ésavér lázadásai. ösztönös követelései.Emezek
szelídek. finomak. megtisztultak. Könnyebb az
ördög dolga. Nehezebb a kegyelemé, Istené. Köny.
nyebb az ördög sikere, mint az Istené. Azért széles a
pokol országútja és azért keskeny amennyországé ...

Pedig a test és a lélek értéke között óriási a
különbség I ICA lélek az, ami éltet, a test nem ér
semmit) - rnondja az OdvözítŐ. Azért testesült
meg az Ige. hogy a lelket megmentse. Megvilágít
O minden embert, aki a világra jön. A világra jött,
de a világ nem ismerte meg őt. A magáéba jött. de
övéi nem fogadták be. De akik befogadták, azok
nak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá lehessenek ...
Ok az Istentől születtek I Újra születtek I

Isten fiainak tehát újra kell születniök ICvízből
és a Szentlélekből» ... Különben senki nem mehet
be Isten országába, ~ rnondja Nikodémusnak. De
ki születik így újjá? Az, akit a lélek kegyelme meg
illet. Mert a szél (mint a Ulek) ott fúj, ahol akar.
Igy van mindenkivel, aki Ulekből született. Isten
pedig jóságosI Mert ICúgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki. aki
benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen». ~ mégis az az ítélet, IChogy a világosság
eljött a világra, de az emberek jobban szerették a
sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik
rosszak voltak ...») Mert mindenki, aki rOS$zul
cselekszik, ~űlöli a világosságot és nem megy a
világosságra, hogy cselekedeteit meg ne róják. Aki
pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra
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-megy, hogy Cselekedetei -napf~nyte juaanalc, mert
Istenben újra .zülettek.

Most azt keresem, milyennek kell lenni Isten
fiai existenciájának vagy létcéljának és életformájá.
nak . . . és rnilyen az valójában?

Utjuk, hogy az ördög a testet ápolja. Isten 
a lelket. Az ördög ismeri Istent. És főcélja, hogy az
emberek szívéből Istent és a hitet kiirtsa és önmagát
bálványoztassa. Isten a sátánt üldözi és a test
helyett a lelket menti, mert «a testnemér semmit . . .l)
«Alélek az, ami éltet,» «Ez igék, rnelyeket mondet
tam, lélek és élet», Más helyen az üdvözítő így
szól : «Tested világítója a szem. Ha szemed tiszta,
egész tested is világos lesz; de ha szemed rossz,
egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő
világosság sötétség, mily nagy lesz akkor benned
maga a sötétség ll) • •• Más szóval: a szem átvilá
gítja a testet, mint a lámpa a szobét, De ha a lámpa
nem világít, sőt sötétít, milyen sötét lesz akkor a
szoba, illetőleg a test l A lélek hajlékal

Kinek könnyebb a dolga: Istennek, vagy az
ördögnek? . .. A felelet könnyű.

Az ördög oly életcélokat és Iétformákat teremt,
amelyek a testnek élvezetesek és kedvesekI De
eredményük a halál.

Isten ellenben azért halt meg, hogy legyőzze a
halált és örök életre ébredjenek Isten fiai.

Az ördög existenciáia pokolba semmisülnek ...
A jó Istené az örök boldogságra fényesülnek. ott
az örök sötétség, itt az örök világosság. A rosszak
az ördögben, a jók Istenben élnek.

Mi már most az oka, hogy az ördög birodalma
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oly .11&11, mint & világ~ ... és Isten hfvei oly
kevesek~ ...

Már az imént érintettem e kérdést! Látom a
jót •.. és nem teszem. Látom a rosszat - és mégis
elkövetern. Mi ennek az oka) Az aránytalanság a
test, illetőleg a bűn törvénye és a szellem törvénye
között.

Mihelyt az anyagot, a testet a kísértések áthat
ják, a test (az anyag) hajlamai azonnal érvényesülni
igyekeznek. A test és a bűn törvénye nagy erő
szakkal követeli mindazt, ami a testnek kellemes,
gyönyörteljes és kielégítő. Az ember pedig, aki
szellemileg még nem ébredt öntudatra, vagy pedig
sem a szellemben, sem pedig Istenben nem hisz,
vakon követi ezen hajlamok, sőt ösztönök igényeit
mint az «élethez tartozó» és «az életet fejlesztő))
követeléseket. És ha hisz is a szellemben és az
Istenben, akkor is nehéz a csiklandozó kísértések
nek ellenállni... Hiszen milliók követik a test
unszolását, milliók szelleme hoz áldozatot a testiség
javára. Amióta pedig a világ beleveté magát az
élvezetek mámorába, egyre elfinomultrlbb testi
gyönyöröket eszel ki,... egyre több utat-módot
talál ki, hogy vágyait fokozza és kielégítse. Az
egész fizikai világot testi élvezetének kielégítésére
használja föl.

De nem elég neki a fizikai világI Szellemi erejét
is képes fölhasználni oly élvezetek hajhászására,
amelyek a testi kéjt fokozzák. A szellemi erők is
tehát a bűnt szolgálják. Azőrültek háza, a minden
féle idegkórházak a bizonyítékok, hogy az ember
saját szellemét elsorvasztja a test javára. A maia-
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sabbrenda erlSket, amelyek szellemében rejlenek,
alacsonyabbrendű céloknak, a test észbontó és
kárhozatos hajlamai szolgálatába hajszolja. Tüzet
lop az égből a pokol számára I

Az üdvözftő más életcélt és létformát (existen
eié-t) tűz az Isten fiai elé.

A test erőit óhajtja a szellem szolgálatába illesz
teni. A testet kívánja átszellemesfteni és a Szent
lélek templomává módolni . Természetesen ez az
átértékelés ellenkezik a hús és a vér igényeivel. De
az ilyen ember «új teremtmény», «Isten szántó
földjeIl, «jézusnak tagja», Isten fia I . .. Krisztus
szellemisége az égi embert, az «új embert», az
örökkévalóság polgárát szüli ... ~ sokan vannak-e
ezek~

Amint az Úr jézus (Szent Lukács szerint] ván
dorolt városról-városra (Lk. 13,22-30), egy valaki
(úgy látszik, nem volt megelégedve a követők szá
mávalI) mondá neki: Uram I Kevesen vannak-e,
akik üdvözülnek ~ - Az Úr jézus feleletét később
adom I De a tanítványok lelkében is fölmerült e
kérdés, amikor a gazdag ifjút bús-szomorün el
menni látták. «tos ki fog akkor üdvözülni~» ...
«Istennél minden lehetséges ...ll felelé az üdvö
zítő. Igen, Uram I a Te ajándékod a szeretet, amely
kigyullad bennünk és feléd sietünk. Fölfelé me
gyünk, az égi jeruzsálem békéje felé s «vigadozunk.
mikor azt mondják nekünk: az Úr házába me
gyünk.ll



AZ IGE tc; VILÁGA 63

Az Igé es világa.

Az Úr Jézus tanításában a világnak jelentése
félelmetesen rossz. A világ fejedelme az ördög 1
A világ az ördög országa. A világ Űt, az üdvözítőt,
nem ismeri. Ű nem e világból va16, rnely Űt és
övéit is gyŰlöli. A világ Űt és övéit ezerféle üldö
zéssel sujtja, de azért hirdeti: Ne féljetek, én le
győztem a világot 1 A világban szorongatás vár
rátok, de bízzatok, én legyőztem a világot I

A világ az ördög birodalma, mert az emberek
nagy száma az ördögöt követi.

Ma is ~ A megváltás után is ~ . . . Gondolkod
junk! Vegyük elő a térképet 1...

Állapítsuk meg, hogy bár a katolikusok száma
a kétmilliárdot túlhaladó emberiségben is elég
jelentékeny, de nem túlsok. Azután gondoljuk meg,
hány katolikus él... és hány nem él katolikus
módon I ...

Ugyanezt elmondhatjuk a protestánsokról, a
görögkeletiekről és Egyházunkon kívül élő meg
keresztelt egyénekről. Azután mennyi a pogányok
száma Ázsiában, Afrikában, a tengerek szigetein ~ I...
A hittérítés számára igen nagy a tér ...

Eljön talán az idő, mikor a nagy világháború az
egész föld szerkezetét megváltoztatja.

Volt idő, mikor a Földközi-tenger volt a népek
igazi tengere. Kelet nagy népei, az asszírok, a
babiloniaiak, a perzsák, az egyiptomiak mind a
Földközi-tenger felé vették országútjaikat. De egy
szép napon fölfedezték Amerikát és a gazdasági
élet az Atlanti-óceánra ment át, 8 a Földközi-tenger
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csak kis beltengerre ~al.lgorodqtt. A gazdasági élet
ma megint új medret ás magának. Előtérbe zúdul
a Csendes-óceán I Mily hatalmas népek között
terül el ez a roppant nagy és gazdag terület. Orosz
ország, mondjuk, 200 milliós nép I Kfna több mint
400 milliós. Japán (Mandzsukóval) 13u milliós.
Amerika Angliával, ki tudja rnennyi. Azután
vegyük e népek közé Indiát és a többit I A szorosan
vett Európa kis területté zsugorodik. ~ Krisztus
követői is háttérbe kerülnek I Mily hatalmas munka
vár a rengeteg pogányság között a hittérítésre.

Ám maradjunk Krisztus híveinéll . . . Krisztus
hívei között is nagy az ördög aratása.

Most nem tekintek be a zsúfolt templomokba .
Nem kérdezem meg, mennyi az áldozók száma.
Nem lesem meg, rnilyen a családok benső vallásos
sága. Fölteszem, hogy minden rendben van. De
ha azt nézem, hogyan érvényesül Krisztus szellemi
sége az államok vezetésében, a közéletben. a tör
vények hozásában, akkor igen szomorú képet
kapunk ... Milyen hatalmas és lendületes roham
mal tudta a XIX. században a liberalizmus, a sza
badkőművesség, a szocializmus és a kommunizmus
Krisztus szellemét a törvényhozásból, az egyete
mekbői, általában az iskolákból kimarni I ... Hogy'
világiasodott el a tudomány, az irodalom, a művé
szet, a bölcselet, a jog- és a társadalomtudomány,
a földművelés, ipar és a kereskedelem, szóval az
egész közélet I ... Hogyan nyomta bűnös bélyegét
még az Egyházra és papjai működésére isi Mert
hiszen a papságot is utolérte az elvilágiasodáa.
Reformra, dmélyitésre szorult lelki életünk. -
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Instaurare omnia in Christo I Kriezrusban rnindent
meg kell újítanunk I íS')' harsonázott X. Piusz pápa I

Ha végül most az existenciális bölcselet szem
pontjából nézzük világunkat és kutatjuk, rnilyen
életforma, rnilyen létcél vezeti ma is annak szel
lemét, megtaláljuk abban az összes bölcseleti rend
szerek útmutatásait Tales-től Heidegger-ig. Az
anyagelvűek a lelket tagadva mondják: ... porból
lettünk és porrá válunk. Nincs lelkünk I . .. Az
idealisták az észt istenítik bűneivel, hibáival, téve
déseivel. Heideggerék régi kiadásban azt vallják:
Sors bona nihil aliudl Fó a jó sors, más minden
semmil ...
i Az emberiség korszakonkint más-más élet- és
létcélt tűzött ki magának (existeneia). A hit és a
hitetlenség, az anyag és a szellem útjai között hin
tázott ide-oda.

Természetesen Krisztus óta változott a világ I
De az ördög is értett a saját világának fönntartá
sához. És ha az ember a nagy politikát nézi, gondol
kodni fog, hogy ma- is nem ó-e a világ ura.

Mikor az ördög Krisztust megkísértette, nagy
hibát követett el. Úgy beszélt, mintha tudná, hogy
Jézus Isten fia. Pedig nem tudta, mert az Istent
csak nem kísérti megI De megkísértette. És Jézus
a kísértést legyőzte. És ezzel iskolapéldát adott
nekünk is arra, mint gyózzük le az ördögöt és
kísértését. Mert az ördög nagyon jól tudja, mi az
ember gyöngéje és hol kell ót megfogni és hatel
mába keríteni.

Az ember bűnös módon szereti az anyagi java
kat. Tehát biztatja, hogy uralkodjék az anyag, a

Trlk'l J.: SenuuIb61 • Y~IIIbe. 5
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természet birodalma és erői fölött. Ű segíti is'
mindebben az embere.

Az ~mber telhetetlen. ~s képes az ördöggel is
szövetkezni a hatalomért, hogy hódítson, legyőzzön
egyéneket és népeket. . . megsemmisítsen. Képes
az ördögöt is imádni a «hasznosság» bölcseletének
szellemében.

Végül hír és dicsőség az ember álma. Lelkesíti
őt a győzelem mámora, mások legyőzése, a rekordok
megteremtése.

Ezek mind lét- és életcélok. Ezek a vágyak
kicsinyben és nagyban kitermelik az elhivatottakat,
az erőszakos existenciákat. ~s ezek nyomják bélye
güket a világ arcára. E három kör keretébe beillesz
kednek a híres felfedezők. A tengerek, sivatagok,
hegyek és a sarkok kutatói ... A tudósok, a kato
nák, az államférfiak, akik rnind a hármas kísértés
hatása alatt lelkesednek és boldogítják a világot.
Emlékezzünk még meg az irodalomról, színmüvé
szetről, a filmről es a rádióról. A kísértés e berkek
ben is hódít és sztárokat nevel a hiúság vásárában.

Természetesen e területeken Jézusnak is lehetnek.
hívei, akik Jézus nevében és szellemében dolgoz
nak. De az ördög ígéretei, jutalmai és varázsigéi
rnegszédítik a gyengéket.

Müvük nem Jézus keresztjének jegyét viseli.
Szellemük e világ szelleme és mozgatőjuk, ihlető
jük: az ördög. De minden, ami nem isteni, múlé
kony '" Eloszlik, mint a köd és a pára. Lehet, hogy
a történelem nevüket megőrzi. De mi a történelem
Isten örökkévalóságához és az Ű örök emlékezeté
hez képest ji ••. Az Isten képére alkotott embert az
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idők h6dolata, lelkesedése és dicsőítése nem izgatja.
És nagyravágyását nem fokozza. És nem felejti el,
hogy egyedül Istenért és D. halhatatlan lélekért
érdemes dolgozni. «Ez az örök élet, hogy meg
ismerjük Istent és az Ű Fiát)) - mondja az Úr Jézus.

Az ördög csillogó existenciái mulandók. A mi
büszke énünk is eltűnik."És a világ látni fogja, hogy
bölcseségünk esztelenség, hatalmunk csak zsarnok
ság és cselszövés, dicsőségünk forrása pusztán a
hiúság, uralkodásunk csak ideiglenes és csalfa, mert
nemsokára az önzésünk és erőszakoskodásunk által
elnyomottak bosszúja mégis csak utólér. Ez az
emberiség történeime a sátán befolyása alatt.

Az Úr Jézus követője pedig mindebból látja,
mily borzasztó hatalmakkal kell szembeszállnia,
hogy Mestere szellemébe begyökeresedjék és köte
lességét meg föladatát teljesítse. «Isten országa» 
rnondja ő - az erőszakosaké, akik harcolnak érte.
Az ördög országáért nem kell harcolni. Az mindenki
ölébe hullI

A rossz esirája az emberben benn van. Vele~
születik. Tehetségeit és testét is befolyásolja. Az
ördöghöz vonzza I

A rossz esirája mutatkozik:
abban a zsarnoki érzéki vágyban, amely életé~

nek első lehellete óta gyötri és a szenvedélyekben
virágzik ki.

Benne rejlik a gőgös hajlamokban, melyek
Istentói elválasztják és hiúságra, dicsőítésre s mind
arra bírják, ami önszeretetét növeli.

Megvan az uralkodás után való vágyban ~ a
győzelemért való ama küzdelemben, amely őt

5·
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eiseSvé, mindenki fölé emelkedővé, saját hivatás
körében központtá, kiskirállyá, mindenhat6vá emeli.

tos vannak a történelemben olyanok is, akik
maguk szinte Isten helyét igyekeznek elfoglalni.

A kísértések a jók lelkében is föllángolnak. De
a jó lélek Jézus nevében és igéivel elűzi a sátánt és
győz, ha akar. A kísértésból öröm származik és «az
angyalok jönnek és szolgálnak» a jó léleknek, úgy,
mint az üdvözítőnek a kísértés pusztájában I

De az Úr Jézus· azt is mondja : mundus in
maligne positus. A világ a gonoszságba süllyedt.
Mi vár tehát a világra?

Az Ige él az ördög.

Ahol az ember, ott az ördög. Ott van Ádám
paradicsomában és itt, a mai világban. Isten kertjé
ben és az ember száműzetésében.

Isten életformát ad Ádámnak a boldogság kert
jében. tos az ördög is átalakul «a világosság angya
lává» és távlatot nyit az ember szemében. Halál,
nyomorúság, rabság nincs Isten szellemében. Halál,
nyomorúság és rabság az ördög közelében I Nem
haltok meg sohasem, rnondja, sőt olyanok lesztek,
mint az Isten, ha parancsát megszeg.tek és esztek a
tilos gyümölcsből. ~s íme I ...

Az ember Isten akart lenni az ördög kegyéből.
tos elszakadt a fonal Isten és az ember között; meg
szilárdult a barátság az ördög és az ember között.
De ez a barátság rabság és nem szabadság. E rab
ság alatt nyög az ember kezdet óta.

Ki szabadít meg az ördög rabságából? Majd
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egy szGz fiat szül és eltiporja az ós-ldgy6t, a jó
Isten erre tesz ígéretet.

At. existenciális bölcselet már a paradicsomban
kezdődött.Ott merült föl a kérdés: mi végre vagyok
a földön? Istennek szolgálok-e, aki törvénye mel
lett szabadságot adott - vagy az ördögnek. aki
Istenné akart tenni és a bűn szolgaságába taszí
tott? ... Az ember az ördög mellé állt, mert nem
szabadság, hanem isteni hatalom kell neki, hogy
ó is rabszolgákat tarthasson.

~s Krisztus eljöveteléig tenger volt a bűn és
mérhetetlen a rabszolgaság. ~s ha papíron a rab
szolgaság meg is szűnt, az életben ma, is mindenki
rabszolga.

Mert Isten országa a zsidóknál' is csak vágy
álom. a többi népeknél pedig valóság az ördög
birodalma, a milliók rabsága egy miatt ... E ponton
álljunk meg és gondolkodjunk I ...

Miért jött el Krisztus? Hogy fölszabadftson a
bűntől és azután a rabszolgaság alól. Az ember,
Isten képmása. többre született - és nem bűnre.
hazugságra és rabszolgaságra. Eljött Krisztus, hogy
az embereket örök és isteni hivatásukra megta ..
nítsa ... és az ördög hazugságát lerontsa. Hogy az
ördögi létezési mód helyett istenit teremtsen.

Ismerjétek meg az igazságot - mondja az Úr
Jézus a zsidóknak Uán. 8, 32) - és az igazság meg
szabadít titeket. IlHa megmaradtok az én beszé
demnél és megismeritek az igazságot, az igazság
szabadokká tesz benneteket,» (U. o. 36.) Utetek
levegője a szabadság lesz. De a zsidóknak nem
kellett szabadság I
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Két zászló leng ma is a világban: az igazság és a
szabadság zászlója, meg a hazugság és a rabszolga
ság zászl6ja. Az egyik Krisztusé, a másik az ördögé.
Az egyik alatt Krisztus mintájára élnek, a másik
alatt az ördögöt követik. Szabadság Krisztussal,
rabság az ördöggel.

De a világtörténelem is bizonyítja, hogy az
ember nem becsüli a szabadságot. Bár tenger vér
folyt a szabadságért, az ember nem tud vele élni ...
és elviselhetetlenné válik számára. Igen, ... elvisel
hetetlenné, mert nyakig úszik a bűnben. Rabja
minden bűnnek. És a bűntől vár gyönyört, boldog
ságot, hatalmat, gazdagságot, tekintélyt. A világ
a bűn existenciá-jának járma alatt boldog. Az ördög
szellemiségében elégül ki. Ez nagy szerencsét
lenség I ...

Az egész ószövetség az ördög hatalmát csillog
tatja. Méltán mutathatja meg az ördög a pusztában
Krisztusnak az egész világot és mondhatja: «Ezt a
hatalmat és dicsőséget mind Neked adom. Mert
mindez az enyém. És annak adom, akinek aka
rom. Ha tehát leborulsz előttem, minden a tied
leszID

Az ördög még nem ismeri Krisztust, a Megvál
tót, az Istent. Csak mint embert ... És azért !'Izól
hozzá így. Azért akarja magának meghódítani és
Űt is rabszolgájáv. tenni ...

És ha jönne ma egy ismeretlen megváltó, annak
is eldicsekedhetne mint a világ fejedelme, mert
hisz szinte ma is ő az úr a «polgári demokráciában»
és a «faji elbizakodottságs-ben.

Ha tudni akarom, merre megy most a világ,
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sajnálattal látom, hogy az ördög m~g talán sohasem
kísértette meg úgy a világot, mint ma.
~ ha megkérdezné valaki, mit ígér ma is az

ördög a világnak? - feleletem: amit az Úr Jézus
nak ígért a pusztában. Mert az ember mindig
ugyanaz ... Ugyanazok a vágyai, reményei, álmai,
törekvései, szenvedélyei. Legföljebb mindez ma
bonyolultabb és újabb formában lebeg képzeleté
ben ... Mert az élet is, a tudás is, a szív igényei is
elterebélyesedtek . .. Finomabbak I Sokoldalúkká
váltak. .. De mind bűnösek. Rabszolgaterrnők I

Krisztus kísértésében ráismerünk az ördög
politikájára és emberismeretére . .. nagyravágyá
sára, amely mind oly örök, mint amilyen állandó
maga az emberi természet.

Krisztus kísértése egyúttal az emberiség örök
megkisértése. IIAz emberiség sorsát - rnondja
Mereskovszky - az idők kezdetétől végezetéig
helyesen találták· meg a három kísértésben.'
Krisztus azonban legyőzte a kísértést és megtaní
tott, hogyan kell azt legyőzni. A világ kísértése és
bukása máig is tart. De legalább Krisztus példája
előttünk lebeg és rnindig akadnak, akik az ördögöt
legyőzik és Krisztus életformáját veszik föl.

Az ószövetségben még nem beszéltek így:
Krisztus vagy az ördög. Ma ez ismét hatalmas
jelszó, főleg ebben az alakban: Krisztus vagy Anti
krisztus. Krisztus a szabadság hordozója, az Anti
krisztus a rabszolgaságé. Szabadság ma is csak
Krisztussal van, rabszolgaság pedig az Antikrisz
tussal. Ma is vannak Antikrisztusok bőven I Azért
van rabszolgaság is bőven ...



72 -~ ICI á AZ ORDOa,

Az lSrdag ~s sok Antikrisztus ma is Igy sz61 az
emberhez: Ha lsten Fia vagy, mondd a kőnek,
hogy váljék kenyérré. ~s felelé neki Jézus: Meg van
írva, hogy az ember nemcsak kenyérrel él, hanem
lsten minden igéjévelI

Krisztus megéhezett, azért mondja az ördög.
hogy váljék a kő kenyérré. Ma az. ördög az éhes
Krisztusnak azt mondaná: változtasd át a követ
arannyá, ezüstté, vassá, rézzé. drágakővé I ...
hiszen T e uralkodol a fizika. a kémia és a mágia
felett is. Tégy hát csodátl Az ördög ezer és ezer
tudóst és nemtudóst izgat, lelkesít: '" váljék az
anyag kezeid alatt mindenné... és elégítsd ki
tudományszomjadat, vagyon-éhségedet I De Krisz
tus ma is azt mondja: «Az ember nemcsak kenyér
rel él, hanem Isten minden igéjeveli» Nem az
anyag a fő, hanem az isteni szellemiség, ami a lelket
táplálja és Istenbe begyökerezi ...

Azután, hogyan mutogatja az ördög kinek-kinek
hajlamai szerint az erdőt, mezőt, földbirtokot.
házat stb .... Ezt a hatalmat és dicsőséget. sőt, ha
nagy emberről, nagy államférfiról van szó, ezt
az egész földkerekséget neked adom, ha leborulsz
előttem. ~s kicsinyje-nagyja leborul a kísértő előtt.
Főleg á hatalmasok, a népeket rabszolgasorsba
igázók ... és az országokat meghódít6 néphadsere
gek vezérei. Ok pusztulást és nyomort visznek
mindenfelé. Ezek az ördög rahszolgái... és az
anyag rabszolgái. Nem független, nem szabad és
föld fölé szárnyaló szellemek. A hús és a vér
hódolói I Nem a szellemiség bámulói I ...

Mil,a repülés korában az ördög «a lég fejedelme),
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.lvinnc§ az embert valami vesz~lyes helyre valY
valami veszélyes" gc§pbe "ültetné és parancsolná:
repül] I • .• Hiszen te nem félszI . . . Te már a
gépeddel egy vagyI ... Mutasd meg, mit tudsz ••..
hogy az emberek megbámuljanak I A krisztusi
ember azt felelné: ne kísértsd a te Uradat. Istene
det I Ne gúnyold ki a Gondviselést hiúságból I Ne
légy a rekordok hőse puszta játékból I ... Az ördögi
ember. aki esetleg saját ereje felől téves álmokban
ringatódzik. hallg~t az ördögre és lebukik ...

Igy tesznek mindazok, akik gőgből. önzésből,
hiúságból vagy nagyravágyásból emberfölötti csele
kedetekre vállalkoznak. A földi dicsőség. a földi
hatalom lebeg csak szemeik előtt. Az ördög szűn
telen tudja izgatni, lelkesíteni híveit. t.rtélrtelen
jutalmakat helyez nekik kilátásba, amelyek a lélek
szépségét, szellemi igényeit nem elégíthetik ki.
Sót, elterelik a lelket örök hivatásától. Megfosztják
természetfölötti látásától. hogy csak a földiekre. az
ideigvalókra ügyeljen, az örökkévalóságot pedig
elfelejtse.

Ez az ördög munkája a földön. Ilyen földi exis
tenciák, földizű, földvágyó, földön uralkodó és
elhatalmasodó lények növekednek varázskörében ...
Ezeknek különleges céljuk a megsemmisülés, mert
Isten ítélete a semmiségtől is szigorúbb büntetés ...
Az örök kárhozat.

Krisztus szelleme a kísértés alatt és után máskép
bontakozik, ki mint az ördögé. Krisztus ereje is
nagyhatalom I

Űt is eltölti az erős és bölcs vágy, uralkodni az
anyag fölött. éj a vizet borrá változtatta. Öt kenyér-
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rel ötezer embert elégített ki. A hálotfakat föltá
masztotta. Az élő és terméketlen fügefát halálra
ítélte. Igen, ... Ű is meg akarta nyerni hitének az
egész világot... És azért művelt csodákat, hogy
az emberek higgyenek tanításában... és az
Ű országának polgáraivá szegődjenek . .. De Ű
nem a maga dicsőségét kereste, hanem Atyjáét !
A szabadság, az alázatosság, az igazság meny
nyei királyságát alapította. Ű járt a tenger síma
tükrén. És repülhetett volna a levegőben angyalai
kíséretében, de puszta hiúságból ilyet nem tett.
Természetesen az ily cselekedetek, csodák a zsidók
képzeletét lebilincselték volna. Talán nagy sikere.
ket is elérhetett volna. De Ű ily eszközökhöz
feltűnésvágyból, hiúságból nem fordult. Ily.
rnődon csak a sátán uralkodott az emberek, a
zsidók fölött és ezekkel együtt az anyag fölött.

Az Úr Jézus legyőzte a kísértést. És arra taní

tott, hogy mi is legyőzzük az ördögöt. Ha nem
követjük, sorsunkat el nem kerüljük. Mert eljön
az idő, mikor a mi büszke Énünk már csak rossz
emlék; bölcseségünk esztelenség,... hatalmunk
csak cselszövés és zsarnokság,... dicsóségünk
csak mulandóság,... uralkodásunk pedig csak
mint ideiglenes és csalfa álom tűnik el. És önzésünk
és erőszakoskodásunk általlegyőzöttek és elnyomot
tak dühe néz ránk ... és jó, ha bosszújuk áldozatai
nem leszünk.

Az ördög existenciái, az ördöglelkűek rnulandé
életűek, mulandó jelenségek, az örökkévalóság
számára terméketlenek, múló pillanatok, ha még
oly csillog6 is a hatalmuk, erejük és dicsőségük I ...
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Krisztus élettársai az időben lehetnek kicsinyek.
szerények, igénytelenek. szürkék és szegények. de
az örökkévalóság számáTa annál becsesebbek ...
Dicsőségesek és halhatatlanok... Mert az a
helyes felfogás. hogy az ember Istenben örökké
való. . . és csak a földön uralkodik rajta az idet
Isten gondolatában mi öröktől fogva élünk ... Az
időben csak megtestesülünk. hogy örök hivatá
sunknak megíelelően éljünk és így a boldog örökké
valóságot kiérdemeljük. Az ördög ezt az időt hasz
nálja ki ellenünk. Mert ő is meg akarja alapítani az
időben élők között birodalmát. az ördög országát.
Valamikor az ördög is boldog lélek volt. de a próbát
nem állotta ki. Fellázadt lsten ellen és örökre el
kárhozott. «Hogyan buktál el Lucifer (világosság
hordozó). ki egy szent reggel keletkeztél?» - kér
dezi az Irás. ~ ez a Lucifer örök típusa a rossznak
és az emberrontó ördögnek és az ördögök fiainak.

Senki segondolja, hogy Lucifer jelképes lény I ...
a képzelet szűlöttje l Az Úr Jézus kísértése idejé
ben is és később is, mikor ördögöket űzött, az
ördögöt nagy hatalomként értékelte. Az evangé
liumok «ördögnek» nevezik őt, Jézus gonosznak,
sátánnak, démonnak és világ fejedelmének, Clkez
dettől fogva gyilkosnak» hívja. Minden ember érzi
végzetes támadásait kisebb-nagyobb öntudatos
sággal. Befolyása annál félelmetesebb, mennél tit
kosabb. Isten országával ellenkezik és láthatatlanul
sa~át· országa megerősítésén. diadalán dolgozik.

-Aki kétségbe vonja az ördög létezését, az nem
ismeri el Jézus nagy művét, a megvátlást. Ha nincs
sátán, akkor az Úr semmit sem adott az emberek-
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nek a földön. Egész élete küzdelem a semmivel és
a semmiért.

A küldetéséből visszatérő hetvenkét tanítvány
örömmel mondja: Uram, az ördögök is engedel
meskednek nekünk a Te neved általi jézus pedig
feleli: «Látém a Sátánt mint a villámlást lehullani
az égből. Ime ... adok nektek hatalmat, hogy ...
tapodjatok az ellenségnek minden erején» (Lukács
10, l-24). És az Úr együtt örvendett tanítványai- .
val a Szentlélekben.

Ésaz Úr jézus ma is tanítványaival együtt küzd
az ellenség minden hatalma ellen, hogy a pokol
kapui se vehessenek erőt rajtuk.

Krisztus megkisértése tehát világtörténelmi
tény. És ennek a kísértésnek, míR ember lesz a föl
dön, nem lesz vége. Sőt, az ördög három kísértésé
ben ráismerünk mindenféle rosszra a történelem
ben. Mert ez a háromféle kísértés az emberi ter
mészet gyökeréis hatol és az.,.egész emberi termé
szetből kiágazó bűnös hajlamokat lobbantja lángra
és tüzeli uralomra mindennap és órában ...

A világtörténelem ördöge va16Ságos lény, bár
arca láthatatlan. De láthatók Krisztus ellenségei,
az Antikrisztusok, akik mind azt az ős Antikrisa
tust kÖTetik, aki a kísértés hegyén először jelent
meg és jézust megkísértette, de jézus ót legyőzte.

Nagy ígéret a jóknak jézus rnegkísértése, mert
Szent Pál szerint neki is «hasonlatosnak kellett len
nie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen, mert
amennyiben szenvedett (J maga is megkl&értetvén,
segíthet azokon, akik megkl&értetnek (Zs. 2, 18).

«Nem olyan főpapunk van, aki gyarlóságainkon
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nem tudna megindulni, hanem me,klsi,tet~tt hoz
zánk hasonlóan» (U. o. 4, 15).

Aki üdvözülni akar, annak győznie is kell, mert
győznie lehet is . . . Krisztus példája szerint I

Boldog az a lélek, akinek halálos ágyán az Odvö
zítő azt mondja: győztél I

Az Ige onzága.

A zsidó nép várta Isten országának eljövetelét, de
ezen ország fogalmát, értelmét félreértette. Valami
hatalmas világbirodalomról álmodott, amelynek ve
zető népe és központja a zsidóság lett volna. Isten
örök gondolatainak helyébe saját vallási és politikai
álmaikat illesztették a sok szorongattatás közepette.
A vágyálmok a merész elgondolások szülői.

Egyedül az Úr Jézus értette és nyilatkoztatta ki
a nagy eszme értelmét és ez az eszme az ő tervét,
hivatását és tanítását áthatotta. Ez volt az Ű földi
létezésének oka, életének vezérlő eszméje és
dicsősége.

Heidegger nem tudja, honnan jön az ember és
hová megy ... Az ember csak a sors kitett gyer
meke. Az Úr Jézus ellenben számtalanszor meg
mondta: Az Atyától jöttem ki és jöttem e világra.
Ismét elhagyom e világot és megyek az Atyához
(János, 16).

Heidegger és a mindenben kételkedők mind a
halálban semmisülnek meg ... - Az Úr Jézus
tudja, hogy a világban sok a baj és sok a szoronga
tás, . . . de híveit b.ztatja: Bízzatok, én meggyőz

tem a világot I
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Az állati emberek, akik a szellemben nem hisz
nek, a földi életben keresik a boldogságot és a halál
ban a létezés kialvását, a semmit. Isten fiai itt, az
életben csak a létezés egy nehéz és komoly alakját
ismerik, amely után az örök élet vár rájuk minden
dicsőségével.

A «semmi» elbűvöli azokat, akik nem ismerik
igaz értelmét és nem mernek vele szembenézni.
Inkább beleveti k magukat önként, hogy bele ne
zuhanjanak.

Mi is mindnyájan elmondhatjuk : Az Atyától
jöttünk ki, - mert az Atya az Ű Igéjében öröktől
fogva ismert bennünket is. És eljön az óra, mikor
mindannyian érdemeink szerint visszatérünk vagy
az Atyához, vagy az ördöghöz ... 1

Miérettünk is imádkozott a megtestesült
Ige: . .. «Közöltem velük az igéket, amelyeket
rám bíztál és ők befogadták és igazán meggyőződ
tek arról, hogy Tetőled jöttem ki . .. és elhiszik,
hogy Te küldöttél. Érettük könyörgök. Nem a
világé,t könyörgök, hanem érettük, akiket nekem
adtál, mert a Tieid. És mindenem a Tiéd... és ami
a Tiéd, az az enyém..., mert megdicsőíttetem
bennük. Szentatyám, tartsd meg azokat a Te neved
ben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek,
amint mi is .•• Én közöltem velük a Te szavaidat.
És a világ gyűlölte őket, mert nem e világból valók,
ahogy én sem vagyok e világból való. És én éret
tük szentelem magamat, hogy ők is meg legyenek
szentelve igazságban» ...

Hogy ezek a szavak nemcsak a tanítványokra
vonatkoznak, a következő igék mutatják.
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aDe nemcsak őérettük könyörgök, hanem
azokért is, akik az ő szavukra hinni fognak bennem,
hogy valamennyien egyek legyenek, mint ahogy
Te, Atyám énbennem és én Tebenned, úgy ők is
mibennünk egyek legyenek. Hogy elhigyje a világ,
hogy Te küldöttél engemet, . . . és szeretted őket,
amint engemet is szerettél, Atyám, akiket nekem
adtál, akarom, hogy ők is ott legyenek velem, ahol
én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet
nekem adtál, mivel szerettél engemet a világ terem
tése előtt ...»

Ez igékből nyilvánvaló, hogya «világ» és Krisz
tus országa két különböző létezési valóság. A «világ»
és Krisztus hívei soha egyet nem képeznek. Erede
tükben, életformáikban és végső sorsukban úgy
elkülönülnek egymástól, mint az élet és a halál.
A megdicsőülés Isten országa: a megsemmisítő
letörés a pokoli Két véglegesen ellenkező örökké
valóság. Örök dicsőség és örök kárhozat. Ha ezt az
óriási kűlönbséget érző szívvel és a tiszta észnek
villámfényénél megismerjük, csontunkig és ve
lónkig megrendülünk. Heidegger majd talán azt
mondja : viseljük a megsemmisítő szerencsétlen
séget hősies lélekkelI Nézzünk bátran mi, a sors
kitett gyermekei a pokol tüzébe I Inkább legyünk
bátrak, mint gyávákI Vessük be magunkat önként,
hogy bele ne zuhanjunk önkénytelenüll De mit ér
ez a hősiesség abban a pillanatban, amikor még
nem is a szerencsétlenségek közepette, hanem csak
a kezdete előtt vagyunk.

Az Úr Jézus szemében csak az Isten országa
lebeg. Imádságában hívja: Jöjjön el a Te országod I
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Az ~z· nid6világban ezt hirdeti. Ezért lcitzd
imával, tanításával és csodáival. Ellenben a zsidók
téves felfogásai, a farizeusok ravaszkodásai és kép
mutatásai, a sz·dduceusok hitetlenségei gátolják
tekintélyét és sikereit. A tudósok lenézik, a nép hol
lelkesedik, hogy elbágyad. A papság gyűlöli ... De
O tudja, hogy igéi soha el nem múlnak. A könnyen
lelkesedők azonnal királlyá akarják Ot kikiáltani.
A gyűlölködők pedig már föllépése kezdetén a
hegyről le akarják taszítani.

Vannak, akik félénken kérdezik: «Az Isten
országa mindjárt meg fog jelenni)» b az Úr Jézus
elmondja a mínákról szóló példabeszédét ... buz
dítván, hogy a ránk bízott javakkal jól kell gazdál
kodni, mert akinek van, az kap és bővelkedni
fog. . . Akinek pedig nincs, még azt is elveszik
tőle, amije van ...

Máskor ismét fölveti a kérdést valaki: Uram,
kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? O pedig feleli
neki: Igyekezzetek a szűk kapun bejutni, mert
mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni.
de nem fognak tudni.

Ugyanezt mondotta a gazdag ifjú esetében:
Fiacskám, rnily nehéz Isten országába bejutni
azoknak, akik a pénzben bíznak. Mikor pedig a
farizeusok kérdezik: Mikor jön el az Isten or
szága? - feleli: Az Isten országa nem szemmel
láthatólag jön el. b nem is fogják mondani: íme,
itt ... 1vagy: (me, ott van. Mert «az Isten országa
bennetek van», De az Úr Jézus látta, hogy «bennük))
nincsen semmi ...

A politikus zsidók diadalmas zsidó országot
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vártak. Ró~a ·Iegyőzőjét. Ezeknek a képmutatók
nak is isteni bölcseséggel mondta: Bennetek nincs
Isten országa.

Isten országa, mondjuk hát ki, nincs bizonyos
szűk időhöz kötve. Felöleli az idők és a világok
teljességét. A földön veszi kezdetét, ahol erőszakot
szenved, azaz küzdeni kell érte, de az egeket fogja
betölteni azon időpontban, amelyet az jelöl ki, aki
tudja művének titkát és az időknek jellemét.

Isten országa a Ulek uralma a lélekben, mert
hisz azt a Ulek alapítja és az embernek előbb újjá
kell születnie a Ulekben.

Az Úr Jézus főpapi imájából kiérezhetjük,
hogy ez az ország majd mindent céljához vezet,

mert a cél elérésére Ű adja az embernek isteni min
denható erejét és világosságát;

hogy ez az ország nem e világról való, mert ez a
világ állati, érzéki úgy eszében rnint vágyaiban,
amelyek mind alsóbbak Isten Lelkénél ;

hogy ez az ország az erőszakosaké, az erős aka
ratúaké, akik képesek magukban az anyag szerete
tét, ösztöneit és bűneit levetkőzni, akik képesek
magukat fájdalommal átváltoztatni, újjáteremteni.

De mindezt mindenki megteheti, mert az ember
lelkében és lelkiismeretében Isten Lelke lakik és
az emberrel együtt működik.

Világos, hogy ez az ország örökkévaló, mert
Isten Lelke, amely azt élteti, idők és századok
fölött lebeg. Minden mulandóság és halál fölött.

Ezt az országot semmiféle hatalom meg nem
döntheti. Mert Istennel szemben ki lehet győztes.

Ez az ország a béke országa, mert lelke a szere-

TrlW J.: Scmmib61 a véttelenbe. 6
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tet. ~s ott. ahol a szeretet van. ott rend és béke
uralkodik.

Ez az ország láthatatlan királyság és mégis lát
ható társaság. mert ez az Egyház egyesíti a századok
folyamában kiválasztott lelkeket. akik megőrizték
Krisztus lelkét. szavát és hatalmát. Ebben az
országban Isten élő és személyes lelke a kormányzó.
Ű hódít meg rninden fajt és művelődést. Ű a végső
menedéke a szegényeknek. az alázatosaknak. a
sz~morkodóknak. akiket a világ elnyom és akik új
haladást várnak jóságban és igazságban. Ezek
képezik az emberiségben az elitet. a nemességet.
Ezek az Isten után vágyók. az élet mozgatói. Ezek
megértik Isten országát. hacsak mindenféle uszí
tásokkal, gyalázkodásokkal. forradalmi lázzal és
főleg hatalommal az ördög ügynökei el nem ront
ják őket.

A megelégedettek. a boldogok. az erőszakosak.
akik elnyomják a szegényeket•... a tudományuk
ban elfogultak. . . . a gőgösek. akik önmaguknak
hízelegnek. nem ismerik a Végtelen után való
vágyát. ők meg sem értik lsten országát.

Világos. hogy a világ valami egészen más. mint
Isten országa.

Más a világ existenciája, szelleme. értékelési
mődja, öröme. reménye. Más után vágyódik. Más
ban találja föl a boldogságát és másban nyugszik
meg a lelke. A világ elbámul azon. ami Jézus szelle
mében nagy. dicső és végtelen. Az állat és a «világ»
híve megegyezik abban. hogy mind a kettő tisztára
érzéki lény. érzékei után indul. A kettő azonban
különbözik is egymástól. Mert az állatban nincs
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szellem. És ezért sohasem tisztul szellemivé. Az
állati emberben azonban föl kellene a szellemnek
ébrednie. De nem tud, mert nem akarja maga az
ember, hogy szellemivé finomuljon.

De Isten akarja, hogy a fensőbbrendü ember
legyőzze magában az alsóbbat. Mert az Ige ezért
testesült meg. És Isten országát ezért alapította.
És annak mégis - bár lassan - meg kell való
sulnia. Teljesen meg kell valósulnia. «Mert Isten
előtt semmi sem Íehetetlen.»

Lassan - mondom -, mert az Isten országá
ban az értékelés egészen más, mint a világban. De
ugyanez volt a helyzet az üdvözítő eljövetele ide
jében is. A görög-római birodalomban. És az a
világ megtanulta és megszerette az ÚJ átértékelést,
mert a saját értékelése szerint a világ már nem volt
boldog. És az emberiség nagy válság előtt állott.
És azért a lemondás óriási volt I

De nem áll-e a mi romlott világunk is nagy
válság előtt~ Nem ez hangzik-e ki XII. Piusz pápa
karácsonyi beszédéből is ~ ... Vajjon a mérhetetlen
gazdagság az egyik oldalon, és a feneketlen sze
génység a másikon; a megtévesztő bölcselet és
bővérű istentelenség nem követelik-e meg, hogy
számot vessünk kultúránkkal és technikai elgépiese
désünkkel és újra fölemeljük szemeinket az ég felé,
Isten országa felé ~ ... Az igazság, a béke és a sze
retet felé~ I ...

De hogy ezt megtehessük, elő kell vennünk
Jézus életét és mint tankönyvet forgatnunk az
evangéliumokat. Meg kell figyelnünk, hogyan
értékelte ő át kora tudományát, életfelfogását, szel-

6·
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lemét ... Mikép értékelte a különféle existenciákat,
emberképleteket . .. és mikép becsülte őket föl
Isten országának szellemén keresztül ~ ...

Tanulmányom ez a része a gyakorlatban mu
tatja meg mindazt, amit elméletben eddig megfon
toltunk.

Bizony sokan fogják mondani nekünk is: «Ke
mény beszéd ez I ... Ki hallgatja meg~ 1)1 ••• Ki
hallgatja ~ A megváltozott szellemiség l Mert az
ember eszméi is divatosak. A divat harsonája
hozsannázza és kelleti a jó és a rossz szellemet. És
én ezt meggyőződésből vallom, mert negyven év
alatt szemem előtt élték ki magukat a legdivatosabb
és a leghangosabb tévedések és csiráztak ki új és
nemes eszmék.



HARMAD I K RÉSZ.

Az országépitő megtestesült Ige.

«Betelt az idő és eljött Isten országa. Tartsatok
bűnbánatot és higgyjetek az evangéliumnak I» 
írja Szent Márk evangéliuma elsősorban.És Uram I

a te szolgád is élete napjainak alkonyán újra meg
akarja élni és átérezni a te világfelújító művedet.

Ime, már megjelent az Úr Jézus és hirdeti az
evangéliumot, csodákat művel és éli köztünk isteni
életét, a mi életünknek példaképét a világ végéig I

Ez az élet isteni élet ... fenséges élet, minden-
féle életformát magában foglaló és megszentelő élet.

Az Ű élete a mi utunk 1
Az Ű országa a mi országunk 1
Az Ű szenvedése a mi szenvedésünk!
Az Ű halála a mi halálunk I
Az Ű megdicsőülése, az igaz isteni megdi

cseülés. a miénk is I
Ehhez a megdicsőüléshez ne zengjen Wagner

muzsikája, a halál mély bánata ... Ehhez az élethez
diadalt zengjen az egész természet I Minden élet
telen és élő ...1Mert nemcsak az ember, hanem az
egész mindenség felszabadul II bűn és a büntetés
kisértete alól. Egy Isten áll mellénk I Országot
alapít. .• Isten országát. Lefekteti annak alap
pilléreit. Beléhinti végtelen kegyelmét. És szemeink
előtt éli le az isteni élet példáját, hogy asmint
éljünk mi iBI •••
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Képek jelennek lelkem vásznán; a testté lett
Ige, az üdvözítő Úr Jézus életét vázolók és biz
tatók, hogy ennek az életnek útján haladjak vele
együtt nem a «Semmi», hanem a győzelmes föl
támadás felé I Segíts Uram, rnélyen átérezni ország
építő munkád minden részletét. hogy Szent Pállal
én is vágyódjam szétesni és veled együtt boldogan
élni. Átélni, mert Téged érezni, lélekben ölelni
gyönyörűség I Olyan sokan merengnek el életük
alkonyán lepergett életük kedves percein, napjain,
évein. ~n, Uram Jézus, a te áldott megváltó életed
nagy tényeit forgatom elmémben, hiszen ez az élet
vala az én életem eszményképe és buzdítője is. Ez
a kegyelemteljes élet volt életem forrása és buz
dítőja,

Szent János evangélista szerint, Uram, ezt
mondtad: ~n felülről való vagyokI Valóban az
üdvözítő eljövetelének összes körülményei égiek.
Fogamzása, születése, az angyalok dicsőítő éneke,
a pásztorok és a királyok imádása égi jelenségek.
Megjelenése a templomban, Atyja házában ... égi
jelenség. A kánai menyegző csodája ... égi jelen
ség. ~ ez az égi ragyogás mit aranyoz be~ Az
istállót, a jászolyt, a názáreti szegény házat, a mű~
helyt, szóval a szerénységet, a szegénységet és
mindazt, ami a földön nem kívánatos a világi ember, ,
szamara.

Az égi fény nem a palotákra, a gazdagokra esik,
hanem a kunyhókra, a munkásházakra, az igény~
telenekre.

Az égből jövő világosság, Krisztus világossága
a szegények otthonában gyúl ki. Ott melegít és ott
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enyhíti az élet terheit. Mindenki láthatta, hogy a
megtestesült Ige mint «fejlődik bölcseségben, kor
ban és kedvességben Istennél és az embereknél».

'Eljött azonban az idő, midőn Kéresztelő Szent
János megkezdte működését. Hirdette : «Tartsatok
bűnbánatot, mert elérkezett Isten országa». Nagy
volt a hatása, de Ö kijelentette, hogy ő nem a
Krisztus.Ű csak vízzel keresztel, de Krisztus tűzzel
és Szentlélekkel fog keresztelni. Tüzet és Lelket
fog a világba sugározni.

És eljön hozzá Krisztus is megkeresztelkedni,
«hogy beteljesedjék az Irás»: «És íme megnyíltak
neki (Jézusnak) az egek és látta a SzentIeIket mint
galambot leereszkedni és magára szállani. És egy
hang szólott az egekből : «Ez az én szeretett Fiam,
akiben kedvem telik» I

A megkeresztelt és a Szentlélekkel eltelt «jézust
a Lélek ezután a pusztába ragadta», hogy imával és
böjttel készüljön .nagy művére. Az ördög azonban
megsejtette veszedelmét és próbálta Űt megnyerni
magának. De csalódott. ((A kísértés után pedig
angyalok szelgéltak neki,»

Ez előkészület után betelt az idő és hirdetni
kezdte, «hogy eljött az Isten országa, tartsanak bűn
bánatot és higgyenek. az evangéliumnak I ...»

És az Úr Jézus megkezdte isteni működését ...
Utom a nagy jelt, mikor Szent János evangélista
szerint a jeruzsálemi templomban feltűnik s amikor
az árusoktól és a pénzváltóktól megtisztítja a
templomot. A zsidók elcsodálkoztak e bátorságon.
És valószínűleg fenyegetve kérdezték Űt: MiCIoda
jelet mutatsz nekünk. hogy ilyeneket művelsz? •..
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Jézus nem ijedt mega testi fenyítéstől, hanem
felelé: «Rontsátok le e templomot és én harmad
napra fölépítem azt I ...ll A zsidók erre zavarba
jöttek. Nem értették meg, hogy testének templomá
ról mondotta, illetve saját föltámadásáról. Ez alka
lommal sok csodát is művelt. Sokan hittek benne,
de Ű magától is tudta, kiben mi lakik.

E hivők közül kivált Nikodémus new főrangú
zsidó, aki az üdvözülésről kért tanácsot. «Bizony,
bizony mondom neked, ha csak valaki újra nem
születik, nem látja meg Isten országát III Az újjá
születés a lélekből ered. Hinni kell I De ha ti akkor,
amikor földi dolgokról beszéltem nektek - mondá
a többek között -, nem hittetek, hogyan fogtok
hinni, ha majd mennyei dolgokról beszélek nek
tek? ... «Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda érte, hogy senki el ne
vesszen, aki benne hisz, hanem örök élete legyen...»

A~ Odvözítő a világba lép, hogy meggyógyítsa
az életet, az embereket. Gyógyszere a hit az egész
világ betegségei ellen. A világ széles útján ballagók
nak a hit az erős támaszuk, menedékük és erősítő
jük. Sőt isteni szemük I Mert, aki hisz, Isten sze
mével lát.

«És eljött Llen ország••••))

Az egész világon nyugalom van. Az angyalok
dícsérete: o:békeség a földön a j6akaratú emberek
nekll -- megvalósult. A csillag a népeket nagy ese
ményekre készítette elő. Az egész világ érezte, hogy
a «világalakjall elváltozik és új létezési forma küszö.
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bén állunk. A szívek, lelkek már elő vannak
készítve. A csend a népek életében sokszor nagy
átalakulások előjele.

Betelt az idő. A pogány vallás aláhanyatlott.
A nép ugyan még kitart mellette, de a műveltek
bölcselettel pótolják. A papok helyét a bölcselők
foglalják el. De ezek nem Plátó és Arisztotelesz
hívei, hanem inkább Epikureuszé és Zeno-é,
illetve a sztoikusoké.

Ez a bölcselet nem égi, hanem földi bölcseség.
A boldogságot keresik a földön. És rettegnek a
bajoktól. A boldogság teljesen a földi énr~ irányul,
a földi élvezetekkel kielégített énre. Talán nem is
a mérhetetlen gyönyör a céljuk, mert az is bajt
hoz. .. Azt is kerülik I Csak a kellemetlen létet
tartják maguktól távol. A létezés ezen formája is
merő önzés. A halál- mondják - semmi. «Amíg
élünk, nincs halál. Halál után pedig már mi nem
vagyunk.» A halál. tehát nem baj. Ez is igazi
existenciás bölcselet, életfelfogás, de mélység és
eszményiség nélkül.

A sztoikusok komolyak, magas erkölcsi célokat
tűznek maguk elé. A vanást pótolják. Te szabad
akarattai bírsz, tehát uralkodjál magad fölött.
A boldogság is az önmagad fölött való uralomban
áll. És a fájdalom ~ I . .. Az nem létezik, Ita le
győzöd I És a halál ... és az üldözés ~ I ... Ezek se
bántsanak I ... Te létezel. Senki sem foszthat meg
téged mogadtól. Ez a bölcsnek elég. Légy az, ami
vagy I Önmagad légy I Ez a boldogság I

Ez az existenciás bölcselet, ez az élet~ és Mt~
.fonna megcsúfolja Heideggert is I A rettenthetet..
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len, büszke sztoikus bölcsek szembeszállnak a világ
üldözéseivel. És a zsarnokokat, akik őket sohasem
győzték le, megvetették

Krisztus világosságában ezek a tanok fényes
külső alatt a gőgöt, a képzelődést és a tehetetlen
séget ápolják. A borzasztó római zsarnokság és a
pogány romlottság között ezek az érces, hajthatat
lan akaratok mégis hősiesen hatnak. És ha Epik
tétre gondolunk, érezzük, hogy ez az életszernlé
let még a rabszolgákat is megragadta, a népre is
hatott. Sajnos, mind a két bölcseleti iskola csak
a földi én kultusza. Az «én» mindkettőjük utolsó
szava. De ez az «én», akár a kellemes érzésekbe,
akár az akaratba helyezzük is, borús, sőt zordon én.
Nem fénylik benne semmi magasztos: semmi esz
ményi. A pokol árnyékában szomorú. E ponton a
földi «én)) elégtelen. Az égi «én» pedig még isme
retlen. Innen ered az a nagy szomorúság, amelyet
bölcseletükból kiérzünk.

Látom, hogy betelt az idő a zsidóságban is. De
ők máskép kezelték a MegváItó személyét, A zsidó
nép romlásának fő oka nemzeti öntudatának elté
velyedése. A zsidóság föladata nem a világ poli
tikai, hanem erkölcsi meghódítása. Ok őrizték a
kinyilatkoztatásban Isten gondolatainak elrejtett
kincseit, azokat kellett volna gyakorolni és főleg az
egy Isten eszméjét ápolni. Míg a pogányok bál~
ványaikhoz tódulnak, a zsidók csak részben marad
nak hűek a világot kormányzó Istenhez, a lelkiisme
retet kötelező tízparancsolathoz és a messiási rerné
nyekhez. De ezt a nemes idealizmust is eltorzítja
bennükaz, hogy lehetőleg elzárkóznak a pogányok.
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elóI. Saját életüket élik ... szinte népet képeznek a
népek között. Mivel a zsidót sehol sem szeretik,
a rómaiak ezt a külön életet nem akadályozzák, sőt
elősegítik. Adót szedhetnek a jeruzsálemi templom
számára, nem katonáskodnak. 'És maguk között
bíráskodhatnak első fokon.

Gazdagságuk és űgyességük révén mindenhová
bejutnak, de nem alkalmazkodnak. Ellenállanak a
bálványozásnak, a bölcseletnek, a hellén művelő
désnek. az üldözésnek, sőt még saját Megváltójuk
nak is. A zsidó nép nem tért meg. Semmit át nem
alakított, de sok mindent megőrzött I

Megőrizte főleg faji érzését, összetartozását. De
megőrizte mérhetetlen gazdagodási vágyát is.
Náluk jobban senki sem ismerte a gazdagodás
mesterségét. Mert senki sem tanusított finomabb
gyakorlati érzéket, szigorúbb egyszerűséget, szívó
sabb akaratot a pénzt illetőleg. Kereskedelmi hajó
kon bejárják a világot. Mint zsibárusok fölkeresik
a népet, de nagyobb tiszteletet (legalább is nyuga
ton I) nem szereznekmaguknak. Az ily jellemű nép
lehet hű a törvényhez és fajához, de magasabb
szellemiség, égi eszményiség iránt süket és vak ...
A zsidó élet- és létforma (existencia) főleg a ró
maiaknál megvetésben részesült.

. És ily szellemiség között előlép Jézus, mert
«betelt az idő és eljött az Isten országa»,

De miben telt be? Betelt a pogány vallás leha
nyatIásában. Betelt az egész világ egy uralom alatt
való egybeforradáséban. Betelt a politikai békében
és a rendben. De betelt-e abban, hogy a világ a
föld ezeretetéről.áttérjen az égiek szeretetére s •. ,
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Elfogadja-e az epikureus, a sztoikus, vagy a
zsidó szadduceus a földi javakról való lemondás,

. az anyagi világ teremtésének, a halhatatlanságnak
és a jövő élet boldogságának a tanát ~ Mindezek
hirdetése és közkinccsé tétele Jézus műve.

De ehhez szükséges volt a teljesen anyagias
földhöz tapadt szellemiség átértékelése égi szel
lerniséggé.

Szükséges volt a politikai élet átértékelése zsar
nokságból a szabadságba.

Szükséges volt az emberi személyiség fölmagasz
talása és megvédése.

Szükséges volt a lélek értékének kihangsúlyo
zása a test és a föld rninden kincse fölött.

Szükséges volt a munkásosztály és a rabszolga
ság fölszabadítása.

Szükséges volt a föltámadás és a halhatatlanság
hirdetése.

Az Odvözítő tudta ezt. Azért volt Ű szegény.
iparos, kegyelemmel teljes már föllépése előtt.b
amikor beteljesedett az idő, akkor sem a tudósok
hoz. sem a papokhoz nem szegődött, hanem a
zsidóság mcísod,angú népéhez: a galileiekhez. Azok
között is a legegyszerűbbekhez. a halászokhoz.
((Áldalak téged, Atyám. ég és föld Ura. hogy elrej
tetted ezeket a bölcsek és az okosak ~Iől és a kicsi
nyeknek nyilatkoztattad ki. Igen, Atyám I Mert így
tetszett Neked,»

«Atyám mindent átadott nekem. senki sem
ismeri a Fiút. csak az Atya. Sem az Atyát nem
ismeri senki, csak a Fiú és az. akinek a Fiú ki akarja
nyilatkoztatni.ll Ez pedig a szegény nép I
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((Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradtok és
meg vagytok terhelve. És én megenyhítlek titeket;
Vegyétek magatokra az én igámat' És tanuljatok
tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű ... És
megtaláljátok lelketek nyugalmát. Mert az én igám
enyhe és az én terhem könnyű,» Az üdvözítő a
világ megszentelését alulról kezdte és nem felülről.

Mikor pedig gyermekeket hoztak hozzá, hogy
tegye rájuk kezét és imádkozzék (és áldja meg őket),
Jézus így szólt: «Hagyjátok a gyermekeket hozzám
jönni és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten
országa I . .. Bizony mondorn nektek: aki nem
fogadja be úgy az Isten országát, mint a gyermek,
nem megy be abba' ... És miután megölelte őket
és rájuk tette kezét, megáldotta őket) ...

Ilyen egyszerű apostolokat választott Ű magá
nak és ilyen egyszerű néphez kívánt szólani Isten
országáról. Ez a beszéd egy hegyen hangzott el.
Amint a zsidók a Sína hegyén vették a tízparan
csolatot, az ószövetség alkotmányát; épúgy a jó
Jézus is hegyről hirdette ki az újszövetség vezér
gondolatait, «új hírét».

A hegyi beszéd.

Mielőtt a beszéd a hegyen elhangzott, apostolo
kat választott magának az üdvözítő. Gazdag,
tudós, nép véne, vagy zsinagóga fejedelme egy
sincs köztük. Szerény, még hazájukban is ismeret
len férfiak ők. Talán János, aki Kaifás főpap is
merőse és Lévi, a vámos magaslik ki közöttük
tudást illetőleg.
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A tizenkettő ezentúl nem hagyja el Jézust. Lelke
bennök és fölöttük lesz. O lesz erejük, tudományuk
és hatalmuk. Ok fogják hirdetni Isten országának
igéit. És hogy küldetésüket bebizonyítsák, hatal
muk lesz a betegségeket gyógyítani és Mesterük
nevében ördögöket űzni. Gazdagságot, politikai
bölcseséget, ékesszólást vagy durva eszközöket ők
nem ismernek.

Miután a választás megtörtént, a hegyről alább
szállt, ahol nagy sokaság várta, hogy hallja az
emberi lét új és isteni formáját, az új existenciális
bölcseletet.

Lelke sugárzott ... leült és beszélni kezdett. De
azt hiszem, beszédjének tárgya meglepő és meg
döbbentő. Mindenki mást várt I Valami hatalmas
politikai vagy vallási megnyilatkozást. Igaz, hogy
az Odvözítő a boldogságról, a békéről, örömről,
vigasztalásról beszélt. De nem a bölcselők, a kato
nák, a jóllakottak boldogságáról. Nem az uralkodók
és a népek boldogságáról, hanem a földön is a leg
kisebbek boldogságáról.

Egyenként szedte elő az élet különböző szen
vedőit és alázatos rétegeit... És fölmagasztalta
őket; a boldogság részeseit I Az élet, a létezés
pedig teljesen új értelmet nyert.

«Boldogok a lelki szegények, mert övék a rneny
nyeknek országa,»

A vagyon, a kincs, a hír és dicsőség hajhászása
emésztő gonddal és felelősséggel jár. Az ember
testi és lelki erőit örök izgalomban tartja. A bör
ziánerek, a spekulánsok hogy lennének igazán
boldogok ~ I ... A telhetetlenség kísérti őket ... és
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örökös, reszkető aggodalom. Ezek mind rabok,
bálványimádói a pénznek. Boldog az, aki semmihez
sem ragaszkodik. Szegény a lelkében s a vagyona
nem szívbeli ügye. Nincs ez így~ Az ördög ganéja

a pénz, - vallotta Szent Ferenc. És egyúttal
az ördög varázsszere I A lelkiszegénység egy új
existencia, létezési forma, amelyet Jézus állított
föl. A szegénység és igénytelenség boldogsága új
ígéret.

«Boldogok a szelídek, mert ők bírják a földet.»
A szelídeket mindenki szereti már itt a földön is.

Űk mindenkit elvarázsolnak, elbájolnak. Még az
Istent is I A szelíd és alázatos, aki mint maga az Úr
Jézus. a mennyei Atya akaratát keresi s az ilyen
nyeri el a mennyországot is. A szelídség a legszebb
létezési mód a földön és az égen. A boldogság lég
körét sugározza.

«Boldogok, akik sírnak. mert ők megvigasztal
tatnak.»

Sírni sokfélekép lehet. De nem rninden sírás
vált ki vigasztalást. Isten csak azokat vigasztalja
meg. akik természetfölötti értékeket siratnak; Isten
ügyéért, országáért sírnak. Ezer okvan az ily sírásra.
Isten megbántása, az Egyház üldözése, a jók lené
zése ... számtalan alakban merül föl. De az Úr
ezeket megvigasztalja. Lelküket a vigasztaló Ulek
fölmagasztalja.

«Boldogok. akik éhezik és szomjúhozzák az igaz
ságot: mert ők megelégíttetnek,»

Az igazság nagy kincs I De a száraz emberi elme
kielégítheti-e az élő igazságot keresőket ~ . .. Az
emberi elme inkább csak holt betűket és rideg
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elvontságokat ad, de ritkán nyujt éltető szellemet.
Amire azonban az ész nem képes, azt közli Isten.
Isten titkos igazságait és az ember nyomorát pedig
csak a Lélek ismeri. Ű fénylik minden tiszta lelki
ismeret fölött. Az Ű fénysugarai pedig annál beha
tóbbak, mennél jobban vágyódunk és minél alá
zatosabb, szerényebb szívvel epedünk az igazság
után. A lángelme magában nem sokat ér. A szere
tetnek kell hevítenie az észt I A gőgösek, akik saját
rendszerükben és bölcseségükben bíznak, félre
fogják érteni az isteni igazságokat. Isten bölcseségét
dőreségnek, azt a rejtélyes erőt pedig, amely az
alázatos vágyódókat vonzza, gyöngeségnek nézik.
Aki korlátolt tudományához ragaszkodik, sohasem
vesz részt a végtelen éltető igazságban és nem is
éltet. «Akit azonban Isten küldött, Isten igéit
mondja:»~ ezek az igék «élet és lélek,»

«Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot
nyernek»

A barbár és vad szellem nem ismeri az irgalmat
sem a harctéren, sem a békében. A harctér kegyet
lenségei mindig égbekiáltók. De a magánéletben is
mindig ki volt téve az erősebb szívtelenségének az
ad6s és a gyönge... Napjainkban velőkig hat a
szívtelenség a csatatéren éppen úgy, mint azonkívül.
De él az Isten I ... A kegyetlenek nem várhatnak
irgalmat Istentől. Ű az igaz bíró. Övé a büntetés.
A véreskezűek a társadalom salakja. Undorral for
dulunk el ezektől az existenciáktól, ezektől az élet
rombolóktól. Ezek nem hősök! ... A hősök nagy
lelkűek; lovagokI Ezek - gyilkosokI ... Az Odvö
zítő életét adta, de senki életét nem vette I
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«Boldogok a tisztaszivííek, mert ők meglátják
az Istent I))

J\ tiszta szíva földi és az égi boldogság föltétele.
A tisztaszívű gyöngéd, természetszerető, rninden
nemes örömnek csengő kűtja. A virág és az állat; az
erdő és a mező; a jóérzésű emberek ... megérzik
a tiszta szív nemes erejét és szépségét, De a tiszta
szivíí önmagában is derült boldogság. Semmiféle
lelki szenny nem ködösíti légkörét. A jó lelkiismeret
legnagyobb áldását élvezik. És ők meglátják az
Istent. És ... csakis ők I ... Olyan ragyogó a léte
zésük, existenciájuk, hogy sokszor már a földön is
meglátják az Istent.

«Boldogok a békeségesek, mert Isten fiainak
hivatnak.»

A békességes természetűek atyja: Isten. És a
békességesekaz Ű fiai. Mily nagy kitüntetés I ... Az
Atya mondja nekik: Ti fiaim vagytokI - Hiszen az
üdvözítő is békét hozott. Búcsúszavaiban is békét
adott és hagyott nekünk. Ahol a békesség, ott az
Isten Lelke lebeg ...

A földi életben a béke a legnagyobb jótétemény.
Az emberek tehetségei a békében sarjadzanak ki
•.. és gyümölcsöznek. Földművelés, ipar, keres
kedelem, tudomány, irodalom, művészet, vallás,
jog és társadalmi élet, műveltség és technikai hala
dás a békében virágzanak. A legnagyobb áldás a
béke I ... És a legnagyobb nyomor a béke hiánya.
A béke a rendnek is légköre I . .. A rend pedig
szintén boldogság I ... A világ legnagyobb jótevői
a béke és a rend fenntartói és megőrzői. Szűk kör
ben és a nyilvános életben méltók arra, hogy Isten

Trikál J.: Semmib61 a véltelenbe. 7
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az O fiainak szőlítsa őket. Ragyogó, életépítő,
Istennek dolgozó erők, existenciák ők I ...

«Boldogok, akik üldözést szenvednek az jgaz
ságért, mert övék a mennyek országa,'

Az igazság itt Isten igazsága. Ma az igazság
sokszor nem igazság I ... Emberi önkény és hata
lom, ha nem tetszik neki az igazság, föllázad az
igazság ellen. Kaifás azt mondta: Jobb, ha egy
ember hal meg a népért, mintha a nép pusztul el.
~ Krisztust halálra ítélték. Napjainkban nagyon
sokan szenvednek az igazságért. A jog és a törvé
nyes igazság hívei ma a vértanuk életét élik ... De
az igazságot nem lehet halálra ítélni. Az igazak
meghalhatnak, de az igazság föltámad és újra él ...
~s az igazak is élni fognak örökké a rnennyor
szagban.

A világ szemében ma is a nyolc boldogság 
nyolc nyomorúság. Nem az élet lendítő ereje,
hanem az élet tagadása. Az érzéki, földi ember
visszariad attól. ami az égi embert lelkesíti és át
szellemiesíti. A földi ember a «földről beszél. Aki
az égből jött, arról tesz bizonyságot, amit látott és
hallott; és bizonyságát senki sem fogadja eb). Dános
3, 22-36).

A hegyi beszéd az egész életet átértékeli. A vég-
telenség szempontjából szemléli és a Végtelen-
hez vezeti. Igy lesz a kicsiny nagy és a nagy -
kicsiny. «Mert, akit Isten küldött, Isten igéit
mondja: Isten ugyanis nem mérték szerint adja a
lelket,» (U. o.)

Sem a pogány, sem a zsidó nem ismert menny
országot. A föltámadás és a halál után való élet
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is ismeretlen volt. A pogány és a zsidó a halállal
lezárt mindent. Azért nekik a nyolc boldogság
csak nyolc nyomorúság ... De annak számára, aki
a halál után várja az emberi lét kiteljesedését és
boldogságát, annak a számára a szegénység, az
alázatosság, a könnyek, az igazság gyötrő vágya, a
lemondás mindenről, ami a szív tisztaságát za
varja, . .. a béke szeretete, a minden erőszaktól
irtózó szelídség, végre az üldöztetés e világon
(amire a hatalmasok rnindig készek a gyöngékkel
szemben l), annak a számára ez az út az Isten or
szágába vezető út ... «Mert, aki hisz a Fiúban,
örök élete van; aki pedig nem hisz a Fiúnak, nem
látja meg az életet, hanem Isten haragja marad
rajta,i (U. o.)

~s amikor az apostolok azt rnondják, hogy ők
mindehhez az első lépést már megtették, az üdvö
zítő feleli: «Örüljet~k és vigadjatok, mert a ti jutal
matok bőséges a mennyekben [»

Ha a nyolc boldogság egyes pontjait szívünkkel
és eszünkkel újból és újból átgondoljuk. megértjük
annak mélységét, óriási jelentőségét és gyógyító
erejét. A vallási és társadalmi tévedések, a szabad
ság, egyenlőség és testvériség elgázolása s az ezek-

. ből származó testi és szellemi nyomorúság az életet
keserűvé tették. ~s főleg a szegényeket testileg
lelkileg keserűen sujtották. Misereor super tur
bam - mondotta az üdvözítő. Könyörülök a
népen I ~ valóban, a hegyi beszéd szavai: meg
könyörülés a népeit. De lázadás azok ellen, akik
miatt a társadalom szenved és akiknek terhe alatt
genyed az egész emberi élet. Ha a társadalom

7·
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magáévá teszi a nyolc boldogság szellemét, szabad
ság, rend és béke száll a földre. Az Odvözítő nem
tart a hegyi beszédben vádbeszédet, bár vádja a
szavak mögött meghúzódik. Ű a rend, a béke és a
szabadság szellemének köveit rakja le az igazság
nevében. Mert az igazságtalanság minden esz
ményit, magasztost, nemest, minden vallásos szel
lemet, jogot és erkölcsöt lerombol. És az életet
sarkaiból kiforgatja. És pokollá teszi az életet már
e földön is. A nyolc boldogság igazságai meanyor
szágot igérnek már e földön is... és főleg az
égben I ...

A mai ember sok hihetetlen és szinte elképzel
hetetlen nézetet és fölfogást tanulhat meg, ha
korának szellemiségével meg akar ismerkedni. És
e mai nyomorúságból, hitetlenségből és kegyetlen
ségbőI is csak a nyolc boldogság követése menthet ki.

Ez a szellemiség nemes, jó, hősies létezőket
(existenciákat) nevel ki. Istennek hőseit és lan
tosait, akik az emberi léleknek legmagasztosabb,
legelhanyagoltabb tulajdonságaihoz tértek vissza.
A szívet szikkasztó önzésből az eleven Isten igé
nyeihez lángoltak föl.

A hegyi beszédben Isten szelleme zeng föl az
ördög bölcsesége ellen. És azóta az ördög nem
szűnik az igazság ellen harcolni.

Harc az igazságért.

Korunk bölcselete is könnyelműen bánik el az
igazsággal. Harcol az igazságellen. Nincs igazság
vallja. Legalább is nincs föltétlen igazság. Csak
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vélemények, múló igazságok vannak. Az emberek
től és a korok igényeitől függ, mi az igazság. És
végül is arra a nézetre bukkant: igaz az, ami hasz
nos. A jelenlegi világháborúban is a felek ezt vall
ják. Ezt az Amerikából idejött bölcseletet I ... Igaz
az, ami hasznos. És - amíg hasznos I Ez az igazság
hasznossági elmélete.

Ilyen gondolkodók Krisztus idejében is éltek.
Mi az igazság~ - kérdezi már Pilátus. Kaifás
ráfeleli: hasznos egy embernek meghalnia a népért.
Ez az igazságI

De az Úr Jézus vallja: Én azért születtem és
azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az
igazságról. Aki az igazság híve, hallgatja az én
szómat. Róma az erőszakban. Krisztus az igazság
ban, a zsidó pedig a haszonban bízik. Melyik erő
sebb: a hatalom, vagy az igazság vagy a haszon ~
Az előbbi ideig-óráig tart, az utóbbi örök. A haszon
ingadozik I

A nyolc boldogságban az üdvözítő az élet
kicsiny és mégis alapigazságait tanítja. Azokat az
egyszerű igazságokat, amelyeken az egyén, a család
és a társadalom ereje nyugszik. Ha betartjuk ezeket
az igazságokat, akkor mi is oszlopai, erős existen
ciái vagyunk az életnek. Ellenkezőleg szétzüllik.
elemeire oszlik az egyén, a család és a társadalom.

A legfőbb igazság. hogy mindenlá legyen igazán
az. ami I Mindenlánek van hivatása. kötelesséa'e.
természetében rejl6 ereje. Mindezt ki kell futpi. ki
kell virágoztatni és így meg'Va16sulni. Aki ezt nem
teszi. az Cl*lk félember és nem fel~ ~I&sult
é~n~. Próba-t!mbe'r' ... 1
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Amint az embemek joga van arra, hogy kitelje
sedjék. épúgy a társadalomnak is kötelessége az
egyéniségek, a személyiségek kivirágzását elősegí

teni. Az egyéneknek nem az a hivatásuk, hogy
csordákat képezzenek és a csordákba beilleszked
jenek. Az egyén elsősorban önmagáért van és
azután a közért. A kiváló egyéniségek erősebb osz
lopai a köznek, mint az idomított félemberek.

Csodálatos, hogy az Úr Jézus apostolainak a
mennyek országát megígéri, de csak akkor, ha azok
lesznek, amiknek lenniök kell ... t. i. jó apostolok.

«Ti vagytok a föld sava, mondá nekik- De ha a
s6 megromlik, mivel séznak?»

«Ti vagytok a világ világossága. Nem azért
gyujtanak gyertyát, hogy a véka alá rejtsék, hanem
a gyertyatartóra, hogy mindazoknak világosodjék,
kik a házban vannak.»

«Ne véljétek, hogy fölbontani jöttem a törvényt
vagy a prófétákat, hanem beteljesíteni,»

A régi törvény holt kőbe volt vésve. Az űjat al:

élő Ulek a szívbe írja. A Ulek lehelete az új tör
vény. Az első külsőleg kötelez,.a másik belsőleg.
Az egyik ijeszt, a másik szeréteter lehel. .

Mindenkit kötelez ez a törvény. Mindenkinek
a legmagasabb fokban kell magát kiképez~ie és
köteleseéaét .teljesítenie. «Mert mondom nektek..
ha a ti igaz voltotok nem leszicülönb, mint az írás
tudóké és fanzeusoké, nem. rnentek be a mennyek
országába.»

Az. írástudók és fanzeusok képmutatók. Mást
rnutatnak, mint akik: amik. Önmaguk gonosz
lényeg~t nem tárják föl, rru:rt rútak. F~stettko-
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porsók. Külsőleg szépek, belülről undorítők. Jaj
nektek képmutató írástudók és farizeusok I Jáj
nektek I Nyolcszor ismételte meg nyolcszoros kép
mutatásaikért az Úr a «jaj«-t a fejük fölött. Űk
a nyolcféle boldogtalanság okai és terjesztói a
földön.

Igazságot követelt az Úr Jézus a beszédben is.
Ami a szívünkben van, azt rnondjuk. Ne hazudoz
zunk, mint a sátán IHamisan ne esküdjünk, sőt I ••.
«ton pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne
esküdjetek III • •• «Legyen beszédetek: igen, igen;
nem, nem. Ami ezen fölül van, a gonosztól
vanl ...ll

Igazságot hirdetett az Odvözítő a jócselekede
tekben. A jót a jóért cselekedjük Isten dicsőségére.
Csak az ilyen cselekedet jó és erényes. Ne tegyünk
jót a magunk dícséretére, hogy az emberek lássák
és magasztaljanak. «Alamizsnád rejtekben marad
jon. tos a te Atyád, aki a rejtekben lát, megfizet
neked ...11

Imádságtokat is rejtve végezzétek I ... és Ica te
Atyád, aki a rejtekben lát, megfizet neked», Ha az
emberek tetszését keressük, már elnyertük jutal
munkat.

Igazságot kíván az Úr Jézus e földi javak dol
gában. A magánvagyon kérdését nem feszegeti, de
az elv, amelyet föláUít, megoldja szíveinkben és
értelmünkben .a javak birtoklásának nehéz kér-
dését. .

. «Ne gyüjtsetek magatoknak kincseket a fölaön,
ahol a rozsda és a rnoly megemészti és ahol a tol
vajok kiássák és ellcpják, hanem" gyüjtsetek_Jnqa;.
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toknak kincseket az égben I ... Mert ahol a kincsed,
ott a szíved is,»

Tehát ne gyüjtsetek I A gyüjtés fösvénységre
vezet. A fösvénység pedig bálványozás. Ki mit
szeret, azt imád. Szereted a kincset, azt imádod!
«Nem szolgálhattok egyszerre az Istennek és a
mammonnak III Aki így gondolkodik, az a magán
vagyont nem célnak, hanem a jóra való eszköznek
tekinti. Nem imádja, hanem vele kötelességet tel
jesít. A szeretet kötelességét.

De a jócselekedetekben is fő az igazság. «Ha
alamizsnát adsz, ne kürtöltesd magad előtt, ahogy
ezt a képmutatók cselekszik.»

Az igazságot tartsuk szemeink előtt az egymás
sal való érintkezésben - legyen az akár barát, akár
ellenség I

«Hallottátok: Szeresd felebarátodat és gyűlöld
ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Sze
ressétek ellenségeiteket is, hogy fiai legyetek Atyá
toknak, aki a mennyekben van ... Legyetek töké
letesek, mint a ti mennyei Atyátok is ·tökéletes.ll

Igazság legyen a házaséletben is I Még gondolat
ban sem szabad ezt az igazságot megsérteni, ille
tőleg a házasságtörést elkövetni.

Igazságosak legyünk beszédeinkben / liNe ítél
jetek, mert amilyen ítélettel ítéltek. olyannal ítél
nek meg titelcet.D - eMit nézed a szálkát testvéred
szemében ~ a serendét a nrapd szemében~
tátod/D

eTehát amit akartok. hogy az emberek cseleked
jenek nektek. ti is mindazt cselela:d_ nekiM I
Mbrt e2 a tÖtY'é'r1Y ~ a ptMéták.ll
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«Nem mindenki, aki azt mondja nekem: Uram,
Uram l - megy be a mennyek országába, hanem
aki Atyám akaratát cselekszi, az megy be a mennyek
országába III

«Azért mindaz. aki ezen igéimet hallja és követi,
hasonló lesz a bölcs emberhez, aki házát sziklára
építette ... és a ház nem dőlt össze, mikor jöttek
a viharok»

«Mikor Jézus ezen igéket befejezte, a tömeg
álmélkodott az ő tanításán, mert úgy tanította őket,
mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az írás
tudók és farizeusok,»

Nem csoda I Az Úr Jézus szavai tiszták és vilá
gosak. És szigorúak. Nem tesz engedményeket az
érzéki embernek, mint Mózes is tett. éj nem szorul
engedményekre. éj a színültig telt igazságot hirdeti
minden bölcseleti álokoskodás és képmutatás
nélkül. Egyedül éj képes erre l Mert egyedül éj
közli a gyenge lélekkel Isten erejét és kegyelmét.
Az embert megszabadítja a zsarnokoskodó szen
vedélyektől ... A gyönyörtől, a haragtól, a bosszú
tól, a gyűlölettől, a kincsek imádásától. Szelídségre,
önmegtagadásra, jóságra és szeretetre oktatja.
Kiszalótja a földi giz-gazb6l, amelyben a lélek
kiszárad és elhal. És megtisztítja azt a lelket. És
visszaviszi az Atyához, aki a mennyekben van.
S egyedül képes az ilyet az örök életben és boldog
ságban részesíteni •.•

Nyomorult szellemiség ezt nem tudja jól föl sem
fogni, sem értékelni. A porban csúszik..mászik
bölcselete és az égre föl sem képes tekinteni. tos
h&ri~Ib'~1 I . .. H&ri hlrhilróll Mt!rt
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annak úgy is be kell következnie. Éspedig a
semmiért!

Jézus követői szemében a fájdalom, a szenvedés
nem a sors kitett gyermekének nyomora. Sőt, •..
erneltyűk, eszközök a magasabb lét felé. Akik
mindezt szívesen elviselik és lemondanak rninden
ről, Istent bírják ...

A földi embernek ez a bölcseség keserű I ... ~pp
azért, mert földi és nem tud szárnyalni. Mert nem
hatja át a hit, hogy a földi lét csak út a boldogság
felé. de nem maga a boldogság. Pedig az ember
szellemi lény is. Az érzéki kielégülés csak elher
vadé, múl6 testét édesíti, de lelkét elsenyveszti.
Pedig a lélek sorsa és útja a fő! A lélek a földi léten
csak átsurran az örökkéva16ság felé. De hogyan ~ ...
Bűnökkel terhelten-e vagy megtisztulva ~ - «(Aki
életét szereti, elveszti azt. Aki életét nem szereti,
megnyeri azt,» Ez az igazság! Ez Krisztus bölcse
sége I ... A Megvált6nak a hegyen tartott törvény
hoz6i beszéde egész szépségében e körül forog.

Az emberi bölcseség legyőzetettI ...
Amíg az ember fiatal, a vére lázadozik egy-egy

kijelentés ellen! Mikor azonban élete alkonyodik,
akkor Krisztus szemével lát és Krisztus igazsága
lelkesedik lelkében.

Isten tenyerén.

.: Isten tenyerében hordoz mindent. A végtelenben
pihen minden. De ·a rninden .nem a végtelen...
A Végtelen túlmagasztosul mindenen. Mert a
minden egy.ii.u.:is· csak véges. AVé8telen pedig.
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végtelen. A Végtelen tenyerében pihen tehát min
den. A nyolc boldogság szelleme a Végtelenhez fűz
és a lélek ott pihen, ha hisz.

És hány ember él úgy, mintha nem is Istenben
élne. És hány ember él úgy, mintha Isten nem élne
benne!? ... Pedig Isten belül és bennük él! Űk
meg Istenen kívül.

Szerencsétlenek ezek, mert azt vélik, mert azt
vallják. hogy csak magukat ismerik, ha ismerik.
És sem Istent, sem mást híven nem ismernek. Mert
nem is akarnak! A természetet, a külvilágot sem
akarják úgy megismerni, amint az önmagában van.
Hanem csak úgy, amint az nekik kívülről látszik,
tetszik. Ezek a nagy magánosok azt hiszik, hogy
egyedül ők a valóságok. Minden más csak árva
«ÉN))-jük tükrözése. Isten is csak képzeletük tük
rözése és nem valóság! Ezek igazán a sivatag sem
miségébe kivetített lények. És mégis őbennük
születnek a világok. .mert a világ az ő képzetük.
Ok a mindenben minden és nem Isten ... «Ich
bin der Einzige ! . . . - mondják StirnerreI. und
die Welt ist mein Eigentum.» Az őtenyerükön
pihen .rneg Isten, és nem ők az Istenén.

Sajnos. azért ők nem boldogok. Félnek ! Fáj a
nagy magány ! Tele vannak aggodalommal s azért
keresik a «mása-t is magukon kívül. Ha talán kép
zeletükön kívül az mégis. létezik. Egységbe óhaj
tanak iIIeszkedni a külvilággal és.az egész .minden
séggel::.. De akkor ismét «szorongés» fogja ~I őket,

mert mint ők, minden -együttvéve is véges. A vé
gesség rnély átérzése, a halál, zordon szele csapja
m~ őket., /Ja haJál pedig számukra megsemmisülés..
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Honnan jöttem ~ ... Nem tudom I Hová megyek~ ...
Nem tudom I Miért vagyok~ . .. Nem tudom I
Korunk sok-sqk ezer lelke ily bánatos, szorong6
hangulattal van tele. Elszakadtak Istentől és a
semmibe zuhant minden eszményük és reményük.
Ú, ti a sorsnak kitett gyermekei I ...

Érdemes velük foglalkozni~ ... A kort mindig
ismernünk és értékelnünk kell. Bármily sötétbe
szállunk is alá, nem baj I A mi fényünk annál fénye
sebben ragyog fel.

Mi tudjuk, honnan jöttünk és hová megyünk.
Mi nem akarunk tehetetlen és mégis teremtő
istenek lenni. Tehetetlenek, mert a semmi rnély
séges kútjáb6l nem tudnak az eleven és ragyogó
valósághoz fellángolni. Teremtők, mert abba a
képzelt semmivilágba, az örök halál birodalmába,
ők maguk szőtték be magukat.

Űk az istentagadás és az önistenítés áldozatai.
Hegel hitt Istenben, de azt tanította, hogy az Isten
az emberben jut öntudatra. Heidegger nem hisz
Istenben, mégis úgy beszél, mint aki maga a világot
elképzeló és ébren álmod6 Isten. De ha hinne, úgy
mint Hegel, lelke nem szorongana. De nem hisz I ...
Azért megborzad önmagát61, menekül önmagát6l
és szorong, bár az isteni benne is él. Hiszen szerinte
minden olyan, mintha ő teremtené. Mert a benne
élő ész varázaol eléje mindent, az egész vilé&ot ...
De milyen zord 'Világot I A SIflmmit I

A lce~ztény bölcselő lelke örammel teli. Tudje,
honnan ered a világ és honnan nyerte létét ő. Az
Úr játszi kedV'V8l -ludens in orbe terrarum-,
or6'nrtfn e1telv'e, lite'r'etette'l stkbtott rni~t. Men-
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nél gyökeresebb bennünk a hit, annállángolóbban
ragaszkodunk hozzá. Az ószövetség szent köny
vein és az Úr Jézus szavain Isten végtelen szeretete
sugárzik át.

«Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adá érte» - rnondja maga az OdvözítŐ.

És viszont az Úr Jézus a maga részéről pél
dázza: «Van-e nagyobb szeretet annál, mint mikor
valaki életét adja oda»~

És a Szentlélek pünkösdi lángolása - nem a
végtelen szeretet jele-e ~

A zsoltáros mondja: Ne aggódjál, hanem vesd
az Úrra gondjaidat és nem fogsz sohasem inga
dozni I ...

Az Úr Jézus pedig szétnéz az egész természeten,
az állatokon és a növényeken, a verebeken és a
liliomokon. És hirdeti: Ha ezeket úgy szereti és
gondozza az Atya, tirólatok megfeledkezhetik-e~ ...

Boldog az, aki hivc;> lélekkel vallja: «Benned bíz
tam, Uram, mindig és nem jövök zavarba sohasem»I

Ezentúl nincs többé hiú gond IAzember,· mint
Isten gyermeke, fiúi bizalommal fordul Atyjához.
Miért is aggódnék ~ I Hiszen az Atya gondoskodik
és titokban őrködik fölötte. Ezen bizalomtól ára
dozott Jézus lelke is vért verejtékezve I ...

Ezt a bizalmat ojtja Ű be mindnyájunk lelkébe.
És ez a bizalom a szelídség és a kenetesség kimerít
hetetlen forrása. Az ember, aki érzi, hogy Isten ót
szereti, szeretetre gyullad minden jó és nemes iránt.
Megszelidüll Alázatos és jóakaratú lesz mindenki
és minden iránt. Másokat nem ítél el. Hamarább
látja saját hibáját, mint másét.
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Aki Isten tenyerén pihen, nem hallgat a hamis
prófétákra, hanem hű marad Krisztushoz, az élet
fájához. A hamis próféták a kárhozat fája, melynek
gyümölcse halált hoz. Az Ű tanítása örök és meg
nem ingatható ... életet adó. Szikla, rnelyre gon
dolatvilágunkat építenünk kell.

Aki Isten tenyerén pihen, az boldog önmagában
és örül mások boldogságán is. A «sors kivetettjei»
számára embertársak nem léteznek. A nagy magá
nos a felebarátot nem ismeri. Embertársa is olyan
valami «Zeug», mint bármely növény vagy állat.
Ebből a rideg észből nem fakad közösségérzés. 
Ezért hagyták el Heideggert hívei.

Talán épp ezért múlta ma idejét ez a bölcselet is.
Mert föltámadt egy más életszemlélet, egészen
ellentétes. Az ÉN imádata kizárta a közösséget.
Magával volt csak elégedett. Az új közösségszem
lélet pedig úgy magába zárta az ÉN-t, hogy az
szinte megsemmisül.

Az ÉN szeretete a legnagyobb önzés. A közös
ség kizárólagos jogosultsága a legtúlzóbb ÉN
csonkítás. Az ÉN harsonása meghal. És ha már
meg kell halnia, hát hősies lélekkel viseli szomorú
sorsát. A közösség bámulója meghal, hogy fennma
radjon és tovább éljen a faj. Az ÉN elveti a közös
séget, a közösség megsemmisíti a személyeéget.

Mindkét bölcselet túlzás. A csordában nincs
kiválóság. Viszont a túlhajtott kiválóság megveti
a csordát. A csordát nevelik és átlelkesítik a ki
válóak. A csorda pedig kitermeli magából a válasz
tottakat. Nietzsche is így gondolkodott. Ma azon
ban már nincs übermensch, csak közösség.



ISTEN TENYERÉN 111

A keresztény bölcseség Krisztus lelkéből merít,
És a túlzásokat kiegyenlíti. Ki szerette jobban a
tömeget, mint Ű ~ És ki szerette jobban az egyént
is, mint Ű ~ Ű a jó pásztor, aki ismeri övéit és övéi
ismerik Űt. Ű örül a tékozló fiúnak. És Ű keresi az
elvesztett kis pénzdarabot. míg meg nem találja.
A kis pénz a kis ember.

Tanítványait is az egész világra küldi, hogy hir
dessék Isten országát, tanítsanak és ... megszen
teljenek.

A felebaráti szeretetet az ellenségre is kiterjeszti.
Mert ha csak barátainkat szeretjük, ellenségeinket
pedig gyűlöljük, miben vagyunk különben a pogá
nyoknál? ...

Közösségben nevelkedik az ember. Ezer ember
dolgozik egy-egy emberért.

De a kiválóak a közösségbe folyton sugároznak
új energiát, szellemet, erőt, eszmét. Űk a haladás
zászlósai.

Isten tenyerén minden boldogan él együtt, ha
minden befogadja az Istenből átömlő jó szellemi
séget. Isten szelleme derültté fényesíti az életet.
Hisz egyaránt fölkelti napját a jókra és gono
szakra. És egyformán ad esőt az igazaknak és a meg
tévedetteknek. Isten tenyerén érezzük a Gond
ciselés meleg szerétetét. A zsoltáros így énekel:

Az Úr az én világosságom és üdvösségem:
Kitől kellene félnem ~
Az Úr oltalmazza életemet,
Kitől kellene remegnem ~ ...
Ha táborok kelnek is ellenem,
Nem ijed meg szívem:
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Ha harc támad is ellenem,
Akkor is reménykedern. (26. Zs.)
Az Istenben bízók - hősök I Hősiesebbek, mint

a kor fiai.
«Legyetek férfiasak és bátor szívűek
Mindnyájan, kik az Úrban reménykedtek»

(30. Zs.)
Az Úr nem hagy el soha, mert szeret.
«Mert szereted mindazt, ami van,
Mit sem útálsz abból, amit alkottál.
Mert, ha gyűlöltél volna bármit is, meg sem

teremted,
Meg sem alkottad volna.
Hogyis maradhatna meg bármi, ha te nem

akarnád~
És hogyan állhatna meg, mit nem hívtál létre ~
Kímélsz mindent, mivel a tied, Uram I
~s az élőben leled örömedet I (Bölcseség k.

J l. f.)
De íme I ... Nem pusztulnak-e el a népek sze

meink előtt~ Ö, Uram, mit higyjek~ ~s Te fele
led: «~s ki illethet váddal ha elpusztulnak a né
pek~ ...1) Vajjon nem az Úr igazsága-e az igazság~

«Hisz nincsen kívüled Isten, ki gondját viselné
a mindenségnek III Tehát az Úr a felelős, ha a népek
elpusztulnak I

«~s nem vonhat kérdőre sem király, sem feje
delem azokért, kiket elvesztettél,» Hinnünk kell az
Úrban:

«Mert igaz vagy. Mindent igazságban intézesz.
Hatalmad az igazságoS3ág alapja»
Ezzel a bánásmóddal pedig arra tanítod népedet,
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«Hogy az igaznak emberségesnek is k.ell lennie»
(U. o. 12.)

Istennek nagy a fogalma az emberről I
«Nem tudjátok. hogy istenek vagytok ~»

kérdi a zsoltáros. És Icérdheti. hiszen Isten saját
képére és hasonlatosságára teremtette az embert.

Kérdheti. hisz az ördög is érezte Ádám kiváló
ságát. de ismerte nagravágyását is. És ezt még
ígérettel fokozta: «Olyanok lesztek. mint az Isten:
jót és gonoszat tudők», ha megszegitek az Úr
parancsát I

Az Úr Jézus is megismételte a mondatot : .. ; ha
ti istenek vagytok ...ll

Sőt egyszer felszólított bennünket: Legyetek
tökéletesek, mint a ti rnennyei atyátok is tökéletes.

És lehetünk is. istenek, hiszen ha jók vagyunk,
az Atya mibennünk és mi az Atyában vagyunk.

Az egész megváltás ezt az eszményt igyekszik
megvalósítani a szerétet révén.

Élt már e világon ember törvény nélkül. És
élete a háború volt. mint a vadállatoké.

Élt e világon ember a törvény vaslánca alatt.
És élete a törvény által kicsiszolt barbár élete volt,
eszménye pedig a jog és az igazság zord szigora.
A túlhajtott jog, túlhajtott igazságtalanság.
Summum ius summa iniuria.

Élnie kellene Krisztus után annak az embernek,
aki már megistenült a szeretet meleg fénye és ereje
alatt ... és eszménye a szeretet. Ez az ember nem
csak erős, nemcsak igazságos, hanem szent is.

Valaha Circe, a boszorkány. a hősöket a gyönyör
révén állatokká változtatta. Jézus a szeretet révén

Tritál J.: SemmilXlI a v~eleDbe. 8
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az állatokat istenekké szépíti és tökéletesíti. Oly
sokan, millió és milliós számban aljasodnak az
állatokhoz I Miért nem nemesedünk Istenhez ~ ...
aki azt akarja, hogy szentek legyünk I . .. Nem
arra hív föl, hogy igazak legyünk mint Isten. Sem
arra, hogy bölcsek legyünk, mint Ű. Isten Jézus
révén Atyánkká lett: Szeretetté lett. Tehát legyünk
mi Jézusban méltó fiai Atyánknak, ki szeretetét
igazakra és hamisakra egyaránt kisugározza. Igen,
fiai legyünk Atyánknak I '

Az emberek erősek, hatalmasok, kimagaslók,
emberfölötti emberek akarnak lenni. Van-e erre
a célra is magasabb eszmény, mint a jó Isten ~ I ...
Sajnos, az ember ki akar a többiek közülemelkedni,
csak éppen isteni nem óhajt lenni I . . . Mert nem
divat I

Divat istentelennek lenni - és tagadja Istent.
Divat lábbal tiporni az erkölcsöt - és erkölct
telenné süllyed. Divat a természetet imádni - és
imádni fogja a természetet. Divat a vallást változ
tatni - és csereberéli hitét. Divat spiritiszta ülé
sekre eljárni - és hinni fog a szellemekben, a
démonokban . .. és mindenféle babonában, csak
Istenben nem.

Elhagyjuk a boldogságot, amelyre születtünk,
amelyért hitünk szerint éltünk, amely a miénk és
amely boldogságot mindenütt keresünk, csak' ott
nem, ahol ezt megtalálhatjuk : Istenben I

Aki a boldogságot keresi, wdtán kívül is Istent
keresi. Mert nem keresnők a teljes boldogságot ,ha
valamiképen lelkünkben Isten fénye nem ragyogna,
mmt a teljes boldogság ígérete.
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Heidegger, és a sors kitett istentelen gyermeke
nem keresi ezt a boldogságot, mert lelke nincs
Istenre hangolva. Boldogtalan, mert istentelen I
Szent Ágoston j61 mondja: ((Magad számára terem
tettél, Uram, bennünket. És nyugtalan a mi szí
vünk, amíg Benned meg nem nyugszik». Ha a szem
érzéketlen a fény iránt, fog-e látni? Ha a szív és az
ész érzéketlen Isten fénye iránt, megrezdülnek-e
valaha is Isten kegyelemteljes érintésére? És lehet-e
boldog a süketnéma vagy vak olymódon, mint más
egészséges ember? Élvezheti-e azt a boldogságot,
amit az egészséges érzékszervűekélveznek ? Valami
féle boldogság lehet az ő osztályrésze is. De nem
az a teljes boldogság, amelyet az ép érzékszervűek
megélnek.

A sors kitett gyermekei nem tudják, mily bol
dogság az: szentnek lenni. Az ő boldogságuk az,
ha szívük nem «szorong».

De mi többre vágyunk! Az Isten bennünk van,
istenivé akarunk felfényleni. A mi bajunk, ha
Istent nem érezzük magunkban. Ha az isteni
szikrát, mint valami páncél, mélyen befalazza ben
sőnkben a bűnnek gonosz kérge. Ésa fény nem tud
betömi életünkbe. Igy azután félig emberek és
félig állatok maradunk. Kentaurok délcegség nélkül
vagy· csa1>ító szirének bájosság nélkül... Faun
pofájú és kecskelábú démonok... Erre szület
tünk-e mi, Isten képmásai? Haladhatunk-e így egy
boldogabb, szebb emberjövő felé? Nem lehetne-e
ezt az életet más életre cserélni, istenibbé finomí
tani ... és végül az eget lehozni? ... az ég tör
vényét a földre?..
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«Nem tudjátok. hogy istenek vagytok~))
Nem tudjátok. hogy ez az új é)et. ez a földi és

mégis égi világ az Isten országa~ . .. Nem len
nénk-e boldogabbak ebben az országban ~ Nem
születnék-e meg az «új föld)). amely után ~á

gyódunk~
És mi ennek a föltétele ~ A szeretet I De nem a

heidegger] szeretet I Hisz ő csak mértani viszonyo
kat lát ember és ember között melegség és belső
kötelesség nélkül. Az új föld feltétele az igazi sze
retet, mert ez önt új lelket. új eszményt az állat-

..emberbe. Ha ez a szeretet lehetetlen. üdvözlésünk
is lehetetlen. Ha ellenünkre van. sohasem leszünk
a földön sem boldogok. Sőt. a föld még nagyobb
borzalmaknak lesz színhelye, mint manapság. Az
állati ember fog még mélyebbre süllyedni. az égi
pedig elhalványulni.

A Heideggerek az átistenűlést, az átégiesítést, az
átemberiesítést ugyan soha nem fogják elősegíteni.
Az ellenség szeretete - mint eddig - őrültség
marad. Az erősebb Kain továbbra is agyonveri a
jó Ábelt.

Szép eszményeink ugyan mindig voltak. de
ezek csak az élet felszínét szépítették, Az irodalmat
és a művészetet ihlették. De. ha tettre került a sor.
az ördög az emberben újra felszabadult. És a vége
megint csak nyomor és szenvedés. . . Az eszmé
-nyek boldogságra nem vezettek. Hiányzott belőlük
az Isten szívéből fakadó szeretet.

Azt hittük. a gyönyörök tesznek boldoggá.
A legkörmönfontabb élvezetek és a legtermészet
ellenesebb gyönyörök marcangolták testünket. míg
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végre szcmorűan és kiábrándulva törtünk össze
testileg és lelkileg.

Bíztunk a tudományban. Megpr6báltuk az
észt. .. Számbavettük a .világegyetemet, megol
vastuk a csillagokat, leírtuk a növényeket, a holt és
eleven dolgokat. Összefüztük őket a fogalmak finom
fonalaival és a dolgok nem elégítették .ki tudás
vágyainkat. A legbölcsebbek bevallották, hogy nem
tudnak semmit.

No, majd a művészetek segítenek éhségünkön
és szomjúságunkon. De a legújabb művészet is a
múl6 jelenségekbe bonyolódott. Azt, ami örök, a
változhatatlan elhanyagolta. De ha akarta volna is,
a Magánval6t, az Egyetlent, a Változhatatlant, ami
egyedül boldogít, formákban - színekben kife
jezni nem tudja. A lelkünk nem pihent meg sem
miben. Szívünk tehát továbbra is csak rnindig
keres, mindig csalódottabb és egyúttal öregebb,
fáradtabb és üresebb. Semmi j6ban sem találja
meg a boldogságát, békességét és örömét. Sz6val
ott vagyunk, ahol Szent Ágoston volt: «Nyugtalan
a mi szívünk, amíg csak Benned meg nem nyug
szik, ó, Uram I» Isteninek kell lennie annak, aki
boldog akar lenni.

Ez a legkézzelfoghatóbb követelmény is. Ez
egyedül a földi életünket szabályozó elv. Heidegger
bölcselete is nemaz elvont létetfogja meg, hanem azt,
ami az én, a te á a való&ágos létet. Csak nem jut
vele semmire. Az egész önmegértésből a teljes
semmibe zuhan. Mi is magunkat teljes egészében
és valóságában a földi élet örömében és viharában
szemléljük. ~ megállapítjuk, hogy minden, ami



118 ISTEN TENYERtN

mulandó, az ember létének csak egy kis részét elé
gíti ki. Egész létét semmi boldoggá nem teszi, csak
Isten. Mert Ű a teljes Ut, a kis léteknek ősi forrása
és végső célja. Minden kicsiny a nagy, minden
hiányos a teljes felé törekszik. Máskülönben a
kicsiny még kisebb lesz. ~s Heidegger, mivel nem
emelkedik fel az Atyához és az Úmagához, a Kez
dethez és a Véghez, végül is a semmit, a megsemmi
sülést vállalja magabízottan és vitézül. Isten nélkül
csak ez marad hátra.

Szomorú, ha éppen a kiváló elméjű egyének
jutnak ily sorsra. Az Úr Jézus ugyan sohasem
csodálta a magas műveltségÜeket, de az észt ő is
becsülte. Az észt, amely megértésre és igazságra
törekszik. Az észt, amely eszeskedikés nem esztelen.
Tudja hivatását és annak meg is akar felelni.
Igyekszik mindent lehetőleg teljesen, hűen és a
valóságnak megfelelőerr megismerni. Nemcsak úgy
Heidegger módra: ... «amint én gondolom»,
hanem amint az valóban van I Az Úr Jézus sokszor
bánkódott azért, hogy őt nem értik meg. Isten
országába nem szólíthatta ő sem a hülyéket I ...

Azt mondja az Irás: «dícsérik az Urat, akik Űt
keresik», Mert, akik keresik, meg is találják s azok
dícsérik, «akik megtalálják», Kerestelek Uram és
megtaláltalak. Gondviselő, jóságos tenyereden ta
láltalak meg. Egész életem minden útja a Tiéd I
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Gondoskodás.

119

Bölcselónknek is gondja a «gondoskodás». De ő
nem szívből, hanem csak puszta ésszel gondolkodik.
Az ember, a «más» nem felebarát, csak együttlét
valakivel a térben és időben. Mégis foglalkoztatja
éSt a gondoskodás is, de ebből a gondoskodásból
sohasem lesz bensőséges kapcsolat, testvéri szeretet,
igazi barátság. Az ő gondoskodása «(Fürsorge»)
sohasem szül közösségi érzést. Az csak «um - zu»
viszony I

Pedig az existencia, a létezés, megköveteli a
gondoskodást. Emberek kölcsönös gondoskodás
nélkül nem élhetnek. És minél szeretetteljesebb a
lélek, annál gondosabb is. Közönyös lelkek önzők.
Az önzés pedig nagy bűn. Isten országának légköre
a szeretet és a gondoskodás.

Mária ott áll a jászol mellett és gondját viseli
isteni gyermekének.

Jézus a kereszt~n függ és gondját viseli isteni
anyjának és Jánosnak.

«Asszony, íme a Te fiad l»
«Ime, a te Anyád III
«Ésattól az órától a tanítvány magához vette 6t.ll
A gondoskodást megszentelte a kereszten függ6

Jézus.
A gondoskodás társadalmi és egyéni erény.

A társadalom tartozik gondoskodni tagjairól I Van
nak kötelességek, amelyeket csak a közösség telje
síthet. Ilyenek a jogvédelem, a szernélyiség testi és
erkölcsi védelme, a szegényekről való gondoskodás.
Az államnak is ezek a föladatai. Az állam van a
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polgárokért és nem a polgárok az államért. Sajnos,
ez utóbbi eset már nem gondoskodás, hanem jog
talan uralkodás. Az egyén itt megszűnik szernélyi
ség lenni, önmagát élni és tehetségeit kifejleszteni.
És ha az államfő kimondja: «az állam én vagyok»,
akkor megszűnik minden egyéni gondoskodás,
szellemiség és egyéni akarat.

A gondoskodás célja előmozdítani az emberi
szernélyiség méltóságát és jogait, nem pedig azt
lerombolni.

Az emberi gőg azonban arra is képes, hogy
magát istenné tegye és a vallás fejévé kiáltsa.

A modem állambölcselet azonban meghunyász
kodik és aljas rabszolgaszellemmel igazolni képes
még azt a hóbortot is, hogy a vezetők isteni szel
lemiségek.

Az Úr Jézus a társadalmi rendet megszentelte.
Véd.te a császárok jogait, de védte az Istenét is.
«Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Isten
nek, ami az Istené III De nem mondotta: Adjátok
meg a császárnak, ami az Istené. És azt sem rnon
dotta: Adjátok meg az Istennek, ami a császáré.
De Pilátusnak a szemébe mondotta: uSemmi hatal
mad sem volna fölöttem, hacsak fölülről nem kap
tad volnal»

Isten a császártól nem kaphat semmit, amije
nem volna. De a császár Istentől nyeri hatalmát.

A gondoskodás alulról fölfelé halad. Az élet
minden fokozatát li gyermekkortól kezdve a férfi
korig, a szegénytől a császárig átöleli. Ápolja a
haladást, a fejlődést. Ápolja az egyén és az állam
virágzását, jólétét és teljes kialakulását. A gondos-
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kodás célja nem csonkítás, hanem a személy teljes
megvalósulása.

A gondoskodás Isten szelleméből táplálkozik.
Ezért csak az egyén és a köz javára és nem a hatalom
felduzzasztására szelgálhat. Sajnos, napjainkban
e tétel megfordítottja divatos és borzalmas. A világ
és az egyén helyzete kétségbeejtő. Kiveszett a világ
szelleméből a legfőbb gondolat. ts azért a világ
helyzet javulását - rnondja XII. Piusz pápa 
csak akkor lehet elérni, ha újból visszatér olyan jogi
rendnek a tudata, amely Isten legfőbb uralmán
nyugszik és mentes minden emberi tekintettől.
Olyan rendnek a tudata, amely védő és büntető
tekintetét kiterjeszti az ember elidegeníthetetlen
jogaira és védelmezi azokat a támadások ellen ..
minden emberi erővel. .

A Szentatya itt főleg a sze~élyiség jogait hirdeti
és követeli. Ez az ő öt pontja között az első és a
legfőbb.

A gondoskodást ~ amint azt láttuk - az Úr
Jézus saját példájával szentelte meg. ts bármily egy
szeru volt is külső élete, az emberek gondoskodását
ő sem utasította el. Hiszen édesanyja őt szeretettel
ápolta. Szent József kereste számára a kenyeret
isteni gyermeksége idején. Viszont Ö engedelmes
volt nekik. Tehát a maga részéről is eleget tett
kötelességének.

Mikor föllépett, tanítványai gondoskodtak róla.
Ök őrizték a pénzt meg az adományokat. ts ők
mentek bevásárolni ...

De főleg az asszonyok vették körül szorgosko
dásukkal. Szerettek volna nővérei, szolgálói lenni,
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hogy ott legyenek mellette. Kenyérrel kínálják,
ruháit mossák, fáradt lábait és nyiratlan haját
megkenjék. Voltak is olyanok, akik követték őt és
pénzükkel segítségére voltak. Igy a Szentírás sze
rint Mária, ki Magdolnának hivatik és akiből hét
ördög ment vala ki. És Johanna, Kuzának (Heródes
gondviselőjének) a felesége. Továbbá Zsuzsanna
és még sok más, «kik szelgálnak vala neki vagyo
nukből».

Viszont az Úr Jézus gondját viseli az asszonyok
nak. Egyetlen asszonyt sem bocsát el megnyugtatás
nélkül. A betegeket meggyógyítja. A naimi özvegy
zokogása pedig úgy megindítja, hogy föltámasztja
halott fiát. A kananeusi asszony idegen, mégis
meggyógyítja. Láthatsz néha az utcán öreg, görbe
hátú anyókát ... és rnegsajnálod. Egy ily ismeret
len asszonyt, aki már tizennyolc év óta béna volt
és aki egészen meggörbült és teljességgel föl nem
nézhetett, meggyógyított...

Egy Jézus-korabeli rabbinikus közmondás azt
mondja: «Égesd el a törvény szavait inkább, de ne
tanítsd meg rájuk a nőket III Jézus ellenben a nőket
is tanítja és a szamáriai asszonyt Sichar kútja mel
lett mélységes igazságokra is oktatja. Ismerjük a
szent szavakat, hogy az Istent lélekben és igazság
ban kell imádni I

A tanítványok a városból visszatérve csodálkoz
nak, hogy az asszonnyal beszélt.

Ahol ilyen a testi és lelki gondoskodás fogalma,
ott a «semmi» valóban semmi. Ott nem a «semmis
ből jött az ember, nem a «semmis-ben zajlik le az
élete ... és nem a «semmis-ben semmisül meg;
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Ott a szeretet lángol I Szeretetből, Szeretetben
élünk és a Szeretet karjai közé rohanunk ...

Boldog vagyok Uram, mert egész életem a Te
gondoskodásodat dícséri. Mennél mélységesebben
átérzem életem letűnő napjait, annál fényesebben
lángol bennem bölcs vezetésednek él atyai szere
tetednek meglátása.

Ki vagyok?

Korunk hangulatát tartom rnindig szem előtt és
iparkodom azt Krisztus bölcsesége mellett meg
világítani.

a is megerdezte egykor tanítványait: Kinek
tartanak engem az emberek? De csak Péter (Atyától
ihletett) lángoló szelleme mondta meg: «Te vagy
Krisztus, az élő Istennek Fia I»

És kinek tart minket a Szentlélek ihlete ? Te
«Isten képmása» vagy I «Ti istenek» vagytok I Te az
uIsten magja» vagy I Te az «isteni természet részese»
vagy I Ilyen szép szavakkal illeti az embert a Szent
írás. • . És ezt vallottuk mi századokon át ...

És kinek tart bennünket Kant, korunk hangula
tának irányítója? - Az ember az a középpont. aki
körül forog az egész világ. Milyenek a növények,

.állatok és az emberek önmagukban? - Mi azt nem
tudjuk. Minden csak olyan, amilyenekké azokat
érzékszerveink és eszünk elvarázsolják. Az emberi
ész nem másolja Men a külső világot, hanem a
&aját képére és hasonlatosságára teremti ...

Igy beszéltek Kant után a XIX. század idealis
tái: Fichte, Schelling és Hegel. Igy jelentette ki
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Stirner: ... a világ az én tulajdonom. ~s helyesebb
szavakkal Schopenhauer r a világ az én képzetem.
~s ugyanez a hangulat szökik elő Heidegger egyé
niségéből, mikor elgondolja, hogy mindent csak
magamon keresztül «um - zu» és nem önmagában
ismerek meg. Az én eszem következőleg nemcsak
lernásolja, hanem teremti is a külső világot. Az
ember ezért a világ középpontja. Körülötte forog
minden - mint a föld a nap körül. Ű ad színt,
illatot, alakot és lényeget a dolgoknak. Sőt Hegel
még tovább ment! Azt mondta, hogy Isten is csak
bennünk jut öntudatra, bennünk ismeri meg
magát. Schopenhauer ezt a gondolatot tovább foly
tatta: ... Mikor pedig Isten bennünk öntudatra
jutott, belátta, hogy ő minden nuomor ok.a. ~s el
határozta, hogy többé nem teremt . .. Akaratát be
szünteti, hogy vége legyen itt minden szenvedés
nek. Ez már buddhizmus.

Heidegger Istent nem ismer! Csak az emberi
végesség köti le figyelmét, amely halálra szánt lét
(Sein rom T ode, Geworfen in den Tod). A gyönge,
olcsó és nagyon is kérdéses lét keseríti. A tökéletes
végesség tölti el szomorúsággal. Az elmúlás zord
sága hangolja le.

Ki vagy te (kérdezzük mi is) Krisztus szemén
keresztül?

Létező vagy! Létezel! Minden létező magában
véve is érték. Nem mi adjuk a létezőknek az értéket.
Az érték a létező tulajdona. Minden létező Arisz
totelesz szavával élve egy entelecheia: egy célfelé
törekvő létmag, életláng ! Ebben a magban, lángban
szunnyad az ásvány, növény és állat értékessége,
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értékkincsei. Az érték és az értéknek a hordozója
elválaszthatatlan bensőséggel forrnak egybe. Ami
lyen az érték magja, olyan értékek szöknek vagy
szökhetnek ki belőle. Más a ső, más a topáz, más
a kvarc magja. Tehát mind egész más-más érté
kek és szépségek hordozói; másféle jegecek birto
kosai.

A virágok magja szemeink előtt fekszik és tudjuk
is, mi rejlik benne; mi bontakozik ki alkalmilag
belőle; mily értékek szökne' a napfényre I

Ugyanez áll az ~lIatokról is.
Mégis a tulajdonképeni értékhordozó az ember.

Ű nemcsak értékhordozó, hanem értékfelfogó is.
Az ember értékérző, értéktudó. értékfelbecsülő és
értéktisztelő. Azember boldog, ha fölismeri értékét
és vele együtt kötelességét is. Az ember boldog, ha
kiéli rejtett képességeit, értékkincseit saját maga
és a köz javára. Ű az értékeket rangsorba is állítja
és a rangsor csúcsára magát a létet állítja. Azember
lét- és értékhordozó is egyszerre. De ha mint lét
ráismer önmagára és értékeire, képes a legbecsesebb
értékekért, például Istenért, még saját létét is föl
áldozni. Mennél kiválóbb az ember léte, _annál
pazarabb a kincsesháza. Mert ember és ember
között is van fokozat. A személyiséggé csúcsosodott
ernber érzésében, gondolkodásában cselekedeteiben
csodássá magasztosulhat ! ...

De épp ez a fő! Ráébred-e rninden ember arra:
te ki vagy? ... rnilyen kincseket hordoz a te lényi
séged? ... Szóval: rnilyenexistencia, lény vagy? ...

Keveseknek van bátorságuk és tehetségük fel
tenni így a kérdést. És még kevesebben tudnak rá
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felelni. Embertársaink, de mi magunk is, hét
pecséttel lezárt titkok vagyunk. Ismeretlenül élünk
ismeretlenek között. Számtalan nyomorúságnak
önmagunk félreismerése az oka. Akadhat király,aki
inkább szolgaszerepre hivatott. Nézd meg ezt vagy
azt a katonát. Inkább hordár, rnint tiszt. Van, aki
verseket ír és nem értette meg a benső szózatot:
neked kishivatalnoknak kellene lenned l . . . Akad,
aki drámát ír, mert örömét leli a pénzben, az arany
ban. Bátran lehetne aranyműves.Ez vagy az a had
vezér iskolamesternek született. A nagyravágyás
és a belső elégedetlenség gyakori forrása a hivatás
félreismerése. De akad boltos is, aki meg detektív
nek született. És detektív, aki jó bíró lehetne.

Nekünk árt az ilyen tájékozatlanság. Nincsenek
lelki szemeink, amelyekkel saját vagy más lelkébe
pillanthatnánk. Pályatévesztés az eredmény.

De ha a földön nem is ismerjük ki magunkat, az
ég szempontjából tudósok lehetünk. A nevelés
folytán az égiek birtokába jutunk. Tudjuk: van
Isten, lélek és halhatatlanság. Ezeket az eszméket
a bűn kiirthatja belőlünk, de akkor a bűnösök mi
magunk vagyunk.

Viszont azt is tudjuk, hogy Isten egyedül vég
telen, mi meg véges lények vagyunk. A Végtelen
szíve ugyan bennünk is dobog, de mi magunk nem
adunk Istennek «öntudata-ot. Ez káromlás I Ha
Istennek nem volna öntudata, véges volna. Az
öntudat, ez a legdrágább kincs, már nem tartozna
kincsei közé. Esztelenkednék - mint Schopen
hauer rnondja - és szellemi vaksága volna a földön
minden baj forrása. Mi eszesek vagyunk Isten
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eszessege kegyelméből, de -Isten nem vagyunkl
Ű adja eszességÜnket ...

Másrészt minden értékek között mi vagyunk a
földön a legértékesebbek. Kincseinket, amelyeket
Isten adott, ki kell használnunk, ki kell fejleszte
nünk I Sőt, kamatoztatnunk is kell a magunk és a
közösség javára. Az Úr Jézus egy példabeszédben
oktat ki erre. Egy ember, mielőtt elutazna, kin
cseket oszt szét. Az egyik szolgának öt talentumot
adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak egyet.
Kinek-kinek képessége szerint, hogy kamatoztas
sák. Aki öt talentumot kapott, még öt talentumot
nyert. A két talentumos is kettőt. Aki pedig egyet
kapott, elrejtette és nem hasznosította talentumát.
Ezért az úr megharagudott és az egy talentumot is
odaadta annak, akinek már tíz volt. «Mert, akinek
van, annak adnak és az bővelkedni fog ...l) A ha
szontalan szolgát pedig a külső sötétségre vetette.
Ott pedig lesz síriís és fogak csikorgatása.

Felelósek vagyunk tehát tehetségeinkért : testi
és szellemi kincseinkért. A mag kicsirázik. A kis
állat igyekszik megvalósulni. Annál inkább kell
«Isten magjánakl) isteni életben, tökéletességekben
és erényekben kivirágoznia.

Az ember nemcsak magános, hanem társas
lény is, tehát úgy egyéni önző mint önzetlen társas
ösztöneit, nemes érzéseit és erőit tanozik felfé
nyesíteni. Sőt, a keresztény Krisztusban és Krisz
tusb61 él. Azért Krisztus szellemében kell lelkét
szüntelen megújítani. Amint Szent Pál írja: «Emiatt
hajtom meg térdemet a mi Urunk Jézus Krisztus
Atyja előtt, adja meg nektek az ő dicsőségének
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gazdagsága szerint, hogy az Ű Lelkének erejével
a belső emberre nézve megerősödjetek, . . . hogy
Istennek egész teljességéig beteljetek», Ez az Isten
nel telt ember embertestvéreihez «rnindig aláza
tossággal és szelídséggel» járul «türelemmel elvisel
vén egymást szeretetben». ~s megőrizni igyekszik
a lelki egységet a béke kötelékében. «Egy test és egy
lélek, amint hivatástok reménye is egy.» «Mind
egyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint
adatott kegyelem» «Némelyeket apostolokká, né
melyeket prófétákká, másokat viszont evangélis
tákká. .. rendelt a szentek teljes kiképzésére,
Krisztus testének fölépítésére, míg mindnyájan
eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének
egységére, a teljes férfikorba. Krisztus teljes fej
lettségének korhatáréba,»

A krisztusi világnézet csak így nézheti az em
bert. Van olyan bölcs, aki a Wotan szellemét igyek
szik fajtestvéreibe megújítani. De mi azt mondjuk:
mindent Krisztusban kell megújítani l Az istenek
alkonya már leáldozott. Krisztus azonban ma és
örökké ugyanaz. Ezt «az igazságot követvén, a szere
tetben növekedjünk minden tekintetben. Abban,
aki a fő, t. i. Krieztusban» (Efez. 4, 1-17). «Újul
jatok meg - folytatja Szent Pál - gondolkodástok
szellemében és öltözzetek új emberbe, aki Isten
szerint van alkotva igazságban és szentségben»
(u. o. 23-24).

A mai pogány szellemiség elszakadt Krisztustól.
De tud-e fenségesebb és magasztosabb életet és élet
formát (existenciét) elénk varázsolni? .. T ud-e
szebb ésreményteljesebb jövőt képzeletünk elé támi,
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mint Krisztus követése? A mai borzalmas világban
nincs Isten- és nincs emberszeretet. Minden kegyet
lenség és hátborzongat6 véres gyűlölet abb61 az
újraföltűnt pogány világfelfogásb61 ered, amelyet
egykor Krisztus legyőzött,de most újb61 föltámadt.

De korunk barbársága is kiéli magát és gonosz
gyümölcsei majd felnyit ják a század fiainak és
leányainak a szemét. És utódaink évszázadokon
keresztül tanulni és hallani fogják, hová vezet az
Isten-tagadás és Krisztus-gyűlölet.

«Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyá
tok is tökéletes» - mondja az üdvözítő.

Isten lebegjen szemeink elótt, aki szeretettel
alkotott mindént és szeret is mindent.

«Vigyázzatok tehát testvérek, hogy óvatosan jár
jatok mint bölcsek és nem mint esztelenek. J61
használjátok föl az időt, mert rossz napokat élünk»
(u. o. 5, 15).

Ki vagyok én ~ Bárcsak kezünkben volnának
mindig Szent Pál apostol levelei I ... Hiszen rnind
egyik erre a kérdésre felel és életbölcseséget sugároz
lelkünkbe szomorú napjainkban. «Mert sokan 
sírva mondom - úgy víselkednek, mint Krisztus
keresztjének ellenségei, kiknek végük a romlás,
istenük a has és dicsőségü]; az ő gyalázatukban
áll, . .. kik a földieket hajhásszák. A mi hazánk
ugyanis a mennyekben van, ahonnan az üdvözítőt
is várjuk, a mi Urunk Jézus Krisztust, aki átalakítja
a mi gyarló testünket és hasonl6vá teszi az Ű meg-
dicsőült testéhez.» .

Ki vagyok én? A mennyek országának tagja.
Az én földi létezésemet ez a tudat magasztosítja

TrikQ J.: SemmiI>Q • vélteleobe. 9
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•.. és megdicsőíti. És erőt ad arra, hogy a kegye
lemből nyert képességeimet Isten dicsőségére és
magam égi javára kifejlesszem. Krisztusban meg
valósuljak I ...

De az a vég I ... Az a vég I ...
Heidegger teljes határozottsággal állítja, hogy

minden lét véges. De honnan erednek a lények, ha
rninden véges és Isten nincs? Ki szüli és szülte a
lényeket? Mi is tudjuk, hogy minden időben kelet
kezett és keletkezik, de a gondolatunk mögött ott
díszlik az első ok. Minden okok oka. A metafizika
Arisztotelesz óta tanítja, hogy első oknak kell len
nie, mert ha nem volna első ok, akkor még ma sem
és sohasem volna semmi létező. Mert minden a
világon véges. Ami pedig véges, az nem keletkezett
önmagától. Hiszen senki sem lehet önmagának az
apja és minden gyermeknek van szülője, Ha tehát
az egész világ véges, akkor az egész világ valakinek,
tehát a végtelen első oknak a szülöttje, Az első okot
pedig senki sem szülte. Azegyszeruen van. Ű a Lét
és . d ' l' k . Ű U L' "mm en mas etne az anyja. a t. étezésé-
nek magyarázatát önmagában bírja. A Lét, létezés
és élet benne egy. A Ut azért Lét, mert benne a
létezés összeesik a Uttel. Ha ez nem volna igaz,
akkor a Utet valaha megelőzte volna a <Semmi).
De «semmis-bői semmi sem eredhet. Ez nyilván
való. Ha «Semmi» valaha is uralkodott volna, akkor
ma is a «Semmi) uralkodnék és a Semmi birodalma
puszta volna és üres.

De mi a lét? A Szentírás megmondja! A Lét az
Isten. Az első ok. «Én vagyok, aki vagyok» 
mondja az Úr Mózesnek a csipkebokorban. És azt
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üzeni Mózessel a Fáraónak: «AKI VAN ... parari
csolja», Fáraó ezt a nyelvet megérti, mert tudja,
hogy mi a Ut. Egyiptomban a Lét nem volt titok
zatos fogalom.

Az istentelenek természetesen ezt nem értik.
Heidegger ezért vallja: Ex nihilo omne ens qua ens
fit. (Was ist Metaphisik~ 25.) Más szóval minden
létező, mint létező, a semmiből lesz. Más szóval:
Ű a «Semmis-t Utté teszi. Teremtő erővé magasz
talja. Ásvány, növény, állat és ember a Semmi ere
jéből, hatalmából és szelleméből ered. Mi· erre azt
is mondhatnánk: tehát a «Semmi» az Isten. De ő
Istent nem ismer. Egyébként is szokása, hogy nem
bizonyít. Tételeit kérdőmondatban teszi föl. Azt
akarja, hogy más feleljen neki és helyette.

Mondhatnók azt is, hogy mindazzal, amivel mi
a Ut fogalmát csak kitöltjük, ő a «Semmis-t tölti ki.
De ő ezt nem mondja I Tehát a «Semmi» csak
semmi marad.

A Ut fogalma más. A Ut minden •.. ! Sőt:
mindennél is több! A Lét végtelen. Minden a
Végtelenben van, a Végtelen pedig rnindenben.
«Isten rninden» - mondja a Szentírás. De nemcsak
minden. A világmindenségnél is nagyobb a Vég
telen, mert a rnindenség, mint ilyen, véges. De a
Végtelen: végtelen. A Lét nincs a mindenségben
bezárva. A mindenség a Ut tenyerében pihen,
mint egy porszem.

Heidegger a Semmi ölén kesereg, hogy minden
véges. Aminek az oka a «Semmi», az nem lehet más
mint véges, ha ugyan a «Semmi» szülhetne valamit.
De nem szülhet végest sem.
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De a Végtelen teremtményei is végesekI Tehát
mi is keseregjünk, hogy minden elmúlik, ... hogy
minden véges ... ';I Dehogy kesergünk I Mi tudjuk,
hogy a halál után is élni fogunk I •..

A Végtelen mindent teremthet, csak egy
önmagával azonos és egyenlő Végtelent nem.
Akkor ugyanis már két végtelen volna, illetőleg
egyik sem volna végtelen, mert a Végtelen csak egy.

De a Lét alkotásai, bár végesek, mégsem szánni
valók. Bár minden véges, mégis mindenen ott van
a Végtelen pecsétje. A változó, a véges és mulandó /
lények valamikép mind hordozhatnak föltétlen és
örök értékvonásokat. Hiszen mindenben benn van
az első OK. Sőt, Szent Pál a korinthusi levélben
azt óhajtja, hogy Isten legyen mindenben minden.
Az efezusiban pedig, hogy Isten mindenekben
mindenné teljesedjék.

Az emberi ész Isten ezen örök kézjegyeiból
következtet arra, hogy van Isten. Ezek Isten létének
bizonyságai.

Krisztus eljövetelekor az angyalok énekelték:
«Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a
földön a jó embereknek». Énekelték, mert a «jó
hír» az evangélium híre zeng már ezentúl a földön.
Elérkezett Isten országa. Isten velünk vanl Van-e
ennél biztatóbb, szívvidámítóbb hír ';II

Filozófusunk és követői elszakadtak az «út,
igazság és életl> forrásától. És egyedül maradtak.
Ök a «sernrnia-ben magára maradó és csak önmaga
talpán megállni akaró embert ábrázolják. Ök a
semmibe «vetve» és «halálnak szánva» hősiesen
akarnak meghalni. Ez nem époly nagy dolog, amin
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csodálkozni lehetne. Hiszen sokan mentek és rnen
nek az akasztófa alá is keserű jókedvvel. Vígan
halunk meg - mondják. A németek, a Niebelungok
népe tud így meghalni. A «sors» karjai közé esnek,
miután Isten gondviselőkezét elvetették. A drámá
nak itt azután vége van I

Más az élethangulata az istenes embernek. Az
istenes ember leolvassa az ásványok kristályos for
máiról, a bámulatos szép növényvilág illatából és
színeiről, az állatvilág erejéből és életnyilvánulá
sából, az embernek a Végtelen felé irányuló gon
dolataiból és lelkesedéséből, hogy van első ok.
Hogy ez a mi Atyánk, gonviselőnk és végcélunk.

A «Semmi» és a «Sors» bölcselete a legnaivabb és
legszánandóbb szellemiség. Elkeseredett élethan
gulat, elégedetlen kedélyvilág, csalódottság és benső
meghasonlás szülhet ilyen gondolatokat, hitetlen
életalakítást, dea mindennek legmélyére tekintő és
ott fürkészőbölcseleti észt ez nem elégíti ki. Semmi
féle tudós fő nem veszi föl tudományos gondolatai,
eszméi közé a «Semmi» és a «Sors» fogalmát. A köz
életben megszokásból is kimondjuk ugyan e sza
vakat, mint pl. az «izé»-t is, de jelentőséget nem
tulajdonítunk nekik. E szavak ismeretlent helyet
tesítenekl

Viszont a tudós, mennél mélyebbre hatol tudo
mányos kérdéseibe, annál világosabban felragyog
előtte az első Ok, a mindennek az Alapja, szóval az
Isten. tos ezek a kemény szavak (ok, alap) kutatásai
közben ellágyulnak. Az erő, a hatalom jósággá és
szeretetté finomulnak. Az egész mindenséget átható
gondviselés pedig Atyává magasztosul.
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~s ha mindenki, tudós és nem tudós belső
emberré finomulna és olvasni tudna lelke rezdülé
seiben, vágyaiban, fohászaiban, észrevehetné, hogy
«Isten az, aki bennünk mind a jó szándékot, mind
a véghezviteit eszközli jőakaratáből». ~s azon
lennénk, hogy «Istennek zúgolódás és habozás
nélkül kifogástalan és egyszerű gyermekei legyünk
a gonosz és elvetemült nemzedék között», .•• akik
között úgy világoskodunk mint a fényforrások és
megtartjuk az élet igéit. (Szent Pál Filip. 9,
13-15.)

A vég minket nem nyugtalanít. Tudjuk. hogy
Istentől jöttünk és Űhozzá térünk vissza. A menny
országtói pedig nem félünk. ~s azért «Isten békes
sége, amely minden értelmet meghalad, megoltal
mazzaszívünket és elménket Jézus Krisztusban» ...
~s tudom, hogy «rnindent megtehetek azáltal, aki
engem erősít,» Igy beszélt Szent Pál és ez igék har
sognak az Úr Jézus szelleméből is. Számunkra az
élet csak föltételes megállóhely és út a boldogság
felé! Szorongás (Angst) nem fog el bennünket.
A szorongás a lélek rnélyén nyugtalanító isteninek
fenyegető visszhangja a tudatban.

A vég, a vég pedig a dicsőség koszorúját lengeti
felénk. Hisszük, hogy nem a pokol feneketlen rnély
ségébe, nem a megsemmisülésbe zuhanunk. Minket
Krisztus vár az út végén!

Vigasztalják csak magukat a Niebelungok fiai
hőseik makacs és halálbarohanó hősiességével. Mi
tudjuk, hogy a krisztusi élet hősiesebb élet, mint
az ő elvilágiasodott lelkű és Isten nélküli életük.
A mi hőseink új világot alkottak és nem az éjsza-
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kába foszlottak. Ez a világ a romboló szellem rnin
den erőlködése dacára Krisztus keresztje tövén
született meg és nem az erdők borzongató mélyeiben
lépett a népek képzeletébe.

Hősies szellem.

Korunk hangulata hősies. Oly világban élünk,
amelyben a jóság és a gonoszság küzdelme egymás
ellen szinte titáni. Akik ezen írásomat olvasni
fogják, talán visszaemlékeznek majd korunk egyik
nagy államférfiának mondására: világnézet harcol
világnézet ellen. Ha a gonosz szellem a küzdő téren
marad, a világ ismét rendbe jön.

Igaz-e ez? Lehet, hogy a katonák már leteszik
fegyvereiket, de a szellemet végleg legyőzni, új
meggyőződést ojtani az ellenfelek lelkébe, vajmi
nehéz lesz.

A látható fizibi világ be van ágyazva a láthatat
len elektronok és sugarak birodalmába. Észre
vesszük-e ezt szabad szemrnel P

A látható szellemi világ is be van falazva a lát
hatatlan szellemi világba. És itt nemcsak a szívek
ben-lelkekben meghúzódó láthatatlan meggyőző
désekre gondolok, hanem a jó és gonosz szellemi
lényekre is, akik közöttünk élnek és javunkat vagy
romlásunkat okozzák. Ezek az angyalok és az
ördögök I

A világegyetemben semmi sincs elszigetelve.
Amint a bolygó eredetében, fejlődésében és leg
csekélyebb átalakulásában is az égen marad, amely
átöleli; úgy az ember gondolataival. szabadakara-
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tával, szenvedélyeivel és ösztöneivel, egész lényé
vei érintkezik a szellemvilággal, mely közte és Isten
között létezik. Ezerféle titkot, sugallatot nyerünk
tőlük és bizony a sok mindenféle rossz eredetét
e láthatatlan gonosz seregek indításaiban is keres
hetjük. Minden ember érzi a sátánnak gonosz
támadásait és kisebb-nagyobb öntudatossággal
ráeszmélhetünk arra, hogy a gőg és az érzékiség,
az önzés és a halál magvát ő hinti belénk. A démon
titkos működése ébreszti fel rendetlen ösztönein
ket és hajlamainkat. Ez rontja meg tiszta szellemi
ségünket. Innen ered lázadásunk és hitetlenségünk
Isten és minden isteni világszemlélet ellen. Mert
az ördög is a saját szellemi birodalmát igyekszik
fölépíteni. Mindennap hallunk misztikus fels6
hajtásokat arról, honnan van, miért van a világban
az a rengeteg gonoszság, vadság, gyűlölködés és
barbárság? I A sátánt611

De így volt ez már a krisztusi világban is. Azért
buzdította híveit Szent Pál: ... Öltsétek föl az
Isten fegyverzetét, hogy az ördög incselkedéseivel
szemben megállhassatok ... «Mert nem a test és a
vér ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelmek és
hatalmak, e sötét világ kormányzói ellen, a gonosz
ság szellemei ellen az égi magasságokban. Ennek
okáért ragadjátok meg Isten fegyverzetét, hogy
ellenállhassatok a gonosz napon és megállhassatok,
mert mindent megtettetek ...ll És hogyan van fel
fegyverezve Krisztus hőse Szent Pál szerint? .•
Milyen az ő katonája?

«Úgy álljatok tehát, hogy derekaitokat felövez
zétek igazsággal s rajtatok legyen az igazság véTtje,
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lábatok saruja a békeevangéliumának. hirdetésére
legyen fölkészülve!

Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát. amellyel
felfoghatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.
Azonkívül

vegyétek föl az üdvösség sisakiát és a Ulek
kardját (vagyis az Isten Igéjét)!

Mindenkor pedig Lélekben esedezzetek imád
ságban és könyörgésben»

Krisztus hőseinek fegyverzete kitűnő: A hit és
az igazsága szívben: az igazság az erkölcsi életünk
ben. a kegyelemsisakja fejünkön: Isten igéje szánk
ban és örömteljes készség lábainkban elmenni és
hirdetni Isten igéjét. Ezek a mi fegyvereinkI

Ezzel a fegyverzettel győz Krisztus katonája és
országa.

Krisztus hősei titánok. Titánok nemcsak a harc
téren. hanem a k.özéletben. a hivatalokban. a műhe
lyekben, a gyárakban. az élet egész piacán. Csak a
j6 Isten tudja. rnennyi hősies lélek halt meg
Eur6pában az elmult évtizedekben Krisztusért és
saját üdvösségéért és hitéért I ... Titánok a társa
ságban. mert szemeik előtt az üdvözítő szavai:
«Aki megvall engem az emberek előtt. azt az
Emberfia is meg fogja vallani Isten angyalai előtt.
Aki pedig megtagad az emberek előtt. az meg lesz
tagadva Isten angyalai előtt».

E titáni lelkeknek mondotta az Úr Jézus:
«Tüzet jöttem bocsátani a földre és akarok-e mást.
minthogy a föld lángra gyulladjon? !» ...

Titánoknak mondta: «Ne véljétek, hogy békét
jöttem hozni e földre. Nem békét, hanem kardot I
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Mert elválasztani jöttem az embert atyjától, a
leányt anyjától, a menyet a napától És az ember
ellenségei a tulajdon házanépe ll «Aki jobban
szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó
hozzám ..• És aki jobban szereti nálam fiát vagy
leányát, nem méltó hozzám... És aki föl nem
veszi a keresztjét és nem követ engem, nem méltó
hozzám ... Aki megtalálja életét, elveszti azt. És
aki miattam elveszti életét, megtalálja azt ...ll

Krisztus országa harcban áll örökké az ördöggel.
Krisztus vagy az ördög. Választani kell. Az elmúlt
évtizedekben Európában sokan választották az
ördögöt Atyjuk helyett. Életüket akarták megtar
tani az ördög segítségével és elárulták földi szüleiket
is és a jó Istent is.

Tüzet jöttem bocsátani a földre, hogy ez a lusta
föld föllángoljon és újra éljen I . .. Szeresse az
isteni értékeket és javakat I . . . És nem az ördög
gyönyöreit és ígéreteit I ...

Az ördög a test jólétét hirdeti. Földi paradicso.
mot ígér. Krisztus azt mondja: lIA lélek az, ami
éltet, a test nem ér semmit» ... «Mit használ, ha
az ember az egész világot megnyeri. de lelkének
kárát vallja» ... «A lélek, az, ami élet, a test nem ér
semmit» ... IIAz igék, amelyeket nektek rnondot
tam, lélek és élet ...ll A tanítványok körül is sok
nak nem tetszettek e szavak és elhagyták Jézust.
lITalán ti is el akartok hagyni?» ... - kérdezte a
tizenkettőt. Péter felelé: «Uram, kihez menjünk s ...
az örök élet igéi Nálad vannak I Mi hisszük és meg
ismertük, hogy Te vagy Krisztus, az Isten Fiall.

Krisztus titánjai tudják, miért harcolnak. Az
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örök élet igéinek igazságaiért. Nem a semmiért.
Nem a semmibe rohanásért , hanem az örök életért.
A lélekért I . .. Az igazi boldogságért, amelyet
Isten az Ű választottjainak elkészített.

Az ige ma sokféle. A könyvek, a rádió, a film,
az emberek maguk között szórják az igét. A politi
kusok harsonázzák az igéket. A propaganda meg
szervezve ámítja az embereket. De ezek nem az
örök élet igéi! ... Nem Krisztus elvei. A krisztusi
elveket hirdetik az evangélium, a tepmlomban a
papok, a jó könyvek és jó társaságok. Ezekért az
elvekért érdemes meghalni. És meg is haltak éret
tük az elmúlt tíz évben rengetegen ... !

De az ördög tábora is kész harcra és hősi halálra.
Ott is lángol az elvekért a harc. De ezek az elvek
nem«életés lélek»,hanem halál és semmi. Alélekben
ők nem hisznek, de annál inkább a földi boldog
ságban.

A harc nem szűnik meg. Az élet többé nem
álom-élet. Nem lassú tempó. Ellenkezőleg I Izga
tott cselekvés, hódítás, sőt: rekord! Ma minden
emberi tevékenység rekordra, csúcspontra törek
szik. Krisztus igazságai is valaha rekordhődításra
törekedtek és meghódították a római birodalmat.
Ez a szent láng nem hamvadhat el, hiszen ...
«tüzet jöttem bocsátani a földre)... Krisztus
igéiben ma is tűz, véres tűz lángol! Bárcsak köve
tőiben és apostolaiban is ez a tűz IángoIna! ...
A rekordig! ...

Ha az «élet és a lélek» igéi bennünk is valóban
élet és lélek, akkor majd átalakul a kor szelleme
újra ... Akkor a tudomány, a szépirodalorn, a rnű-
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vészet, a technikai fejlődés, a hősies isteni és emberi
szeretet, szóval az isteni élet követeléseit fogja
szolgálni.

Ha ellenben az ördög szelleme győz, akkor a
pusztítás, rombolás és a gyilkosság keserű eszméi
tovább is uralkodni fognak.

Ez a szellemiség nem ismer maga fölött sem
Istent, sem embert. Sem tekintélyt, sem felebarátot.
Sem egyéniséget, sem erkölcsi személyiséget. Ez a
szellem csordába tereli az egyéneket. És a csorda
szellemet neveli beléjük, a rabszolga-szellemet,
hogy ne keressék és fejlesszék önmagukat, hanem
a létért való harcban pusztuljanak el: a köznek vagy
annak a kedvéért, aki a közt képviseli. A Fáraók
világának szelleme szálln~ le a földre. A milliók
egy miatt. S a népek, a fajok közötti harc a végső
elpusztulásig fokozódnék, mint a barbárság korá
ban . .. Krisztus előtt ...

Keresztény hősökre van szükség, akik a keresz
tény értékeket megbecsülik és szívük vérével is
megvédik. A keresztény hős jelszava: «Nem halok
meg, hanem élek és az Úr tanait harsonázom ...ll

Non morior, sed vivam I
A titokzatos jövő homályába nem láthatunk. Ki

tudja, mily sors szakad ránk a nagy világégés
után ~ ... Milyen szellemiség fog majd kirobbanni
a véres harcokban kialakult katonai lelkekben?
S mily erők forgataga és vihara zúdul Krisztus
híveire és elveire ~ . . . Hősies erőnk elég lesz-e a
küzdelernre ~ ...

Szomorú sejtések és izgalmas gondolatok riadoz
nak lelkemben I Ördögi kísértéseknek és megprő-
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báltatásoknak kerülhetünk a sodrába. Azért kell
lelkünket erősítenünk, hősiesen megedzenünk, ...
Krisztus világosságával és erejével újra felvilla
nyoznunk. A gyöngék a kísértés óráiban elbuknak.
Csak a Krisztus ígéreteivel és kegyelmével átfü
töttek dacolhatnak a viharokkal és szenvedésekkel
egészen a halálig.

Krisztus érettünk szenvedett a halálig, a kereszt
haláláig. A haláláig l ... de nem a megsemmisülésig,
a semmi-ig, hanem a dicsőségbe nyíló halálig.
VállaIjuk-e mi ezt a halált is, ha elénk dobban ji •••

Ha Heidegger hívei tudnak meghalni a semmiért,
meg tudunk-e mi halni Krisztusért, az istenfiú
ságért . . . - hősiesen ji

Krisztus megjósolta, hogy az Ű hívei szenvedni
fognak az igazságért. Sőt l - mondotta: «Boldogok
vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket és
hazugui minden rosszat mondanak ellenetek rniat
tam . .. Örüljetek' és vigadjatok, mert jutalmatok
bőséges a mennyekben III ~ szenvedtek az apos
tolok I . . . ~ háromszáz éven át halálba rohantak
az üldözött keresztények: Krisztus koronájáért l ...
A keresztény ,élet minden időben hősies élet volt.
~ addig ragyogott, amíg a hősök hősiesen kűz
döttek. Mikor az élet ege kiderült és nem kellett
küzdeni, akkor a keresztény élet is ellanyhult.

De ezekben a harcokban mi nem vagyunk
egyedül l Nem küzdünk egymagunkban. Krisztus
is küzd értünk. Imádkozik értünk az Ű.Atyjához és
kegy~lmeivel eláraszt bennünket. «Atyáml - így
esdett .halála előtt - akarom, hogy akiket nekem
adtál, szintén ott legyenek velem, ahol én vagyok.
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Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem
adtál, mivel szerettél engemet a világ teremtése
előtt ...»

«Szent Atyám I Tartsd meg azokat a Te neved
ben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek,
miként mi is» .. ; «Mibennünk egyek legye
nek]»; '.

«Nem e világból valók ők, ahogy én sem vagyok
e világból való. Szenteld meg őket az igazságban.
A Te szavad igazság I»

Az élet küzdelmeiben tehát nem kell félnünk I
Krisztus ígérte, hogy velünk van. Ez az ígéret szent.
A mi hitünk Krisztus szeretetébe veti horgonyát.
~s ez a szeretet... végtelen...1

A halál fullánkja.

A halál a hivő keresztény lelkében nem félelem
ébresztő, hanem reményt gerjesztő. A halál csak
látszat, nem valóság; a halál nem megsemmisülés,
nem teljes megszűnése a létezésnek, mint azt
korunk hitetlen, a «sorstól kiveteW> bölcselői vélik.
A halál csak átmenet a lét egyik alakjából a má
sikba. A fizikai világból a szellemibe I ...

Isten nagy kegyelme, hogy mi ezt tudjuk. Mert
tudja-e a lepke, hogy ő előbb hernyó volt? ~s
tudja-e a hernyó, hogy belőle rnily remek lepke
szárnyal föl a légi világba? ...

T udja-e a béka: hányféle alakon keresztül való
sul meg?.. ~s tudják-e ezek az alakok: miből
erednek és mivé fejlődnek?

Az ember tudja, hogy ő először Isten gondola-
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taiban mint testetlen eszme élt. Aztán az erők
rendszerébe került és innen testesült meg ...

Sokáig csak ennyit vagy ennyit sem tudott az
ember.

A halál sokáig a népek lelkében mint meg
semmisülés tűnt föl. A halál mint az élet lángjainak
teljes kialvása szerepelt. A zsidók is így gondolkod
tak. A 113. zsoltár így énekel:

«Nem a holtak dicsérnek Téged, Uram I
~ egy sem azok közül, akik az alvilágba szálltak,
Hanem mi, kik élünk, dicsérjük az Urat
Most és mindenkoron ...»
Az Úr Jézus szemében pedig a halál: álom l

Mikor föltámasztja Jairus leányát, azt rnondja a
siránkozóknak: ... «A leányzó csak aluszik ...ll
Mikor Lázár halálát közlik vele, azt feleli: Lázár
csak alszik. Aki alszik, az fölébred I A z~dó és a
pogány hit még nem ismerte, hogy a halálból új
élet keletkezik. Sem a zsidó Seol-ban, sem a görög
Hadesz-ben nem volt új életrernény. Az Úr Jézus
hozta ezt a tant és'a keresztények boldogan aludtak
el az Úrban. A katakombák sírjain ily föliratok
vannak: VivasI - Élj I ...

Hitünk szerint a halál a bűn zsoldja. A Meg
váltó ezt a zsoldot megfizette s a haiál ugyan mint
álom megmaradt, de él az új életre való ébredés
reménye a lelkünkben. Azért énekeljük Róla:
•.. «aki halálunkat saját halálával lerombolta és
életünket föltámadása útján visszaszerezte»)...
Szép ez a gondolat is: «Halálod leszek, ó, haláli
És halálod leszek, ó, pokollll

A halál tehát az élet egy más alakja. A test le-
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foszlik a lélekről, a lélek kiszabadul a romlandó test
karjaiból és folytatja fényesebb életét. A lélek vár.
Várja azt az időt, mikor a romlás teste helyett a
megdicsőülés testét nyeri el.

A halál Krisztus szellemében megállóhely a
földi és a végleges mennyei, illetőleg pokoli lét
között. A jók boldogan húnyják le szemeiket.
A bűnösök ellenben szorongással.

Ez a szorongás: halálfélelem, a büntetéstől való
félelem. Kiergegaard is, Heidegger is keresztény
ősöktől származnak. Az ősök sejtjei bennük élnek,
gondolataik bennük reszketnek, szellemiségük ben
nük izgulnak. Ez az «Angst» még Voltaire-lelkét
is megrázta halálos ágyán! A semmi borzalmas,
hátborzongató, kétségbeejtő erő. Hiszen még a
sötétség is kellemetlen! Hát még az örök sötétség,
a megsemmisülés milyen hatással van az idegekre
és a szellemre ~ .' .. Érdemes ezért élni ~ ...
A semmiért ~ I

Viszont Krisztus követője a halálban fölszaba
dulást, megnyugvást talál. Várja a halált, az új élet
kapujának föltárását I ...

Eljön az idő, mikor «evilágnakalakja elmúlik»
mondja Szent Pál. Minden bűn és erény meg
szűnik és a legutolsó ellenség, amely elpusztul,
a halál lesz. Többé nem lesz szerepe a rnindenség
ben. Itt már csak élet lesz. A jók vagy a rosszak, a
nemes hősök vagy a «Semmi» hőseinek boldog vagy
elkárhozó élete. A halál fullánkját veszti I
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AIlelúja.

Az Úr Jézus szellemében a halál: álom. Az
álomból pedig van fölébredés. ~.Ietre keltek a
naimi ifjú, egy szegény asszony egyetlen fia;
Jairus előkelő zsidó leánya; végül Márta és Mária
fivére: Lázár. Egy fiú, egy leány és egy felnőtt
férfiú. És előjöttek sírjaikból sokan Jézus föltáma
dásakor is.

A halál az élet egy formája. Az anyagi test nem
lényeges. Fő a lélek. amely a föltámadáskor szel
lemi testet ölt magára.•

A tudomány nem ellenzi a föltámadást. Az
anyagelvű tudós tagadhatja, de nem tudományosan,
hanem világnézetból. Mert lOO%-os igazság a ter
mészettudományban kevés akad. Azért van helye
az egyéni föltevésnek is a tudományban. Az egyéni
föltevés viszont függ a neveléstől, az olvasmányok
tól, a környezet ráhatásától. a tanárok állásfogla
lásától, az irodalomtól s az egyén erkölcsiségétől.

Az a nemzedék, amely Heidegger szellemével
egyivású, régebben a «német» darwinista tanárok,
a rejtett vagy nyiltan anyagelvű bölcselők előtt ült.
Volt idő, mikor Haeckel, a Hertwig-testvérek,
Sigwart, Bölsche, Wundt stb. tanárok könyveit
milliók és millió példányban olvasták. Tehát növen
dékeik sem Istent, sem lelket nem ismertek. De
hol vannak ma ezek a tanárok ~ Ki hisz ma tanaik
ban ~ A hitetlenség azonban megmaradt ... Szeren
csétlen szellemi lények (existenciák) ők, mert hisz
ki vallja ma a darwinismus-t ~ . .. És ki vallja a
lélek nélküli lélektant ~ . . . (pszichologizmus.) Pe-

TriüI J.: Semmib61 • ,éIteIeabe. 10
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dig a halál utáni életnek ezek a főellenzői : az isten
és alélektagadók ; az anyagelvű szellemiség I

Ma más kérdések vannak felszínen. Egyik
modern írónk szavait átveszem: '" »Szlntelen,
hangtalan, alaktalan, fekete atomok világtalan örök
zápora a világ. És az ember színt, hangot, formát,
millió gazdagságot ad ennek a fekete özönnek. És
visszaajándékozza azt Istennek, mint az emberi
lélek csodálatos bokrétáját» ... E sorok költőiek, de
találók. Az anyagvilág tényleg a fekete atomok
vagy a még kisebb elektronok özöne, zápora. De
a világ több, mint elektron I Tele van élet- és lét
csirákkal. Már a kristály is az élet szerveződésének
kezdetleges megnyilvánulása. A növény- és az
állatvilág pedig millióféle éietcsirák, élet magok
kiteljesülése az elektronokból. lsten laboratóriumá
ban nemcsak anyag, hanem a régiek: Plátó, Arisz
totelesz, Szent Ágoston szerint ideák, entele
cheia-k, semina rationis, eszmemagok is vannak,
amelyek az elektronokból testet öltenek magukra.
Az újabb Tudósok dominansoknak (Reinke), idée
directrice - vezető eszmének (Claude Bernard)
nevezik ezeket az életcsirákat, amelyek az elektro
nokból testet öltenek. Az anyag e végtelen kis
szemcséi önmagukban az életnek, a léleknek vagy
a szellemnek még semmi jelenségeit nem csillantják.
A költőnek tehát igaza van, hogy fekete, alaktalan
stb. létezők. De arra jók, hogy a testetlen Iétmag
vaknak testet adjanak.

Ha Karlsbadban a meleg forrás medencéjébe
ibolyát vagy szegfűt teszek, bizonyos idő mulva
kemény burok veszi körül e virágot, de alakját
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megtartja. Új testet kap. Az élet őscsirái is így
testesültek meg. De finomabban ... 1

Azután tudjuk, hogy a természetben semmi el
nem pusztul. Az anyag különféle alakot nyerhet,
de meg nem semmisül. Ez az anyag megmaradásá
nak a titka.

De az energia sem semmisülhet meg. Ez az
energia megmaradásának a tana (elve).

~s csak az élet semmisülne és pusztulna el? Az
élet, a lélek és a szellem semmisülnének meg? Az
anyag, az elektronok világa nem rnutatja semmiféle
megjelenésében sem, hogy végtelen erejű. Sőt I
~p azért, mert alakot változtat, mondhatjuk, hogy
véges. ~s mert véges, bizonyos határok között
módosul. Nem hű egyik alakjához sem. Az anyag
engedelmeskedik, ha kell, a ráható erőknek. Enge
delmeskedik az életcsiráknak, amel}ek benső rnivol
tához idomul az anyag és nekik külsőt kölcsönöz.
Csak a véges engedelmes és változó. A Végtelen
változhatatlan.

Ezek az életcsirák megtestesülnek, de testi kön
tösük rövidebb-hosszabb életű. Azért gondoskod
nak, hogy a test halála után is magjaikkal új életre
ébredjenek. Meghalnak és föltámadnak. Hervadás
ból új életszínek szikráznak.

Az élet csúcsa az ember. Lelke pedig szellem.
Magára ébredő, öntudatos szellem. A növény és az
állatvilá:g lelke szigorúan az anyaghoz van kötve.
Olyan a test, amilyen a 'élek. A test lelkes anyag.
A lélek pedig anyagba ojtható élet.

Az ember lelke több, mint csak éltető lélek.
~ért. rnondjuk: az ember lelke szellem. ~ppazért

I~
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e szellemnek vannak olyan működései, amelyekben
a test nem vesz részt. Az eszmék és az értékek
világa, a tiszta matematika és geometria, az iro
dalom és költészet stb., csak a szellem művei.
A szellem tehát több, mint az állati lélek és több,
mint az egész világ. Szépek azért az említett köl
tőnk idézett szavai, hogy az ember millió gazdag
ságot ad ennek a fekete özönnek és visszaajándé
kozza Istennek, mint az emberi lélek csodálatos
bokrétáját (Szabó Dezső).

Sőt az ember ennek a néma világnak a meg
szólaltatója. Ű (Novalis szerint) a világ felmérője.
Vagyis minden fölött áll és saját szellemében színt,
hangot, alakot, fényt kölcsönöz a világnak. Fel
becsüli, értékeli a létezőket. Megállapítja rninden
nek a hivatását, rangját, becsét, hasznát. Az ember,
mint mondják, nyelvet ad a néma mindenségnek.
Lappangó erőit fölszabadítja, sőt elnyomott képes
ségeit kivirágoztatja. Az ember a növény- és az
állatvilágot, sőt sajátmagát is nemesíti, magasabb
szintre emeli, ha a fejlődés törvényeit megismeri.

Nos, ha semmi sem pusztul el a természetben,
egyedül a szellem semmisülne meg ~ I ... A szellem
is leveti ugyan ruháját, de csak azért, hogy Isten
akaratából egy szebb alakban föltámadjon.

Mi a lélekvándorlást nem tanítjuk. Az anyag
elvűekkel szemben azonban azt hirdetjük, hogy
VaD szellemi lélek és e Iélelc a baJél után tovább él.
Oe hittel valljuk au is, bogy az Or Jéz'ua tanltéa
beteljesül és lesz föltámadás. b lesz utols6 ítélet is.

Tennészetesen ez a tim Heidegger b6k:aeleté'vel
tdieren ellen~ikl O<i mi nénltSak Heideggert
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bíráljuk, hanem azokat is, akikből ő kinőtt és akik
belőle merítették bölcseletüket és életfelfogásukat.
Mert a nevek változnak, a szellemiség azonban
sokáig tovább él, ha nem a tudományban, akkor a
gonosz életben. Igen, a gonosz életben. A Szent
írás azt rnondja: az apák bűneiért a fiúk bűnhödnek.
Fichte pedig egy helyen írja: amilyen az ember,
olyan a bőlcselere. És rnilyen az ember? ... Az
ember nemcsak lélek, hanem test is. És a test bűnös
ösztönei ~ lélekben tudatos gonosz erókké forrhat
nak ki. - És ismét igazat adok fenti írónknak.
uA nő és a férfi csókjában fogan az ember. És rnin
den csókban messzi temetők és rég elfakult napok
is csókolnak. Gyilkosok és szentek, rablók és irgal
masok, paráznák és tiszták és minden más lelkek
ezrei és ezrei csókolnak minden csókban. Temetők
é, évezredek irtózatos csatája folyik az anyaméhben,
hogy kinek a formáját mutassa az újszülött, ...
rnelyik őst másolja a gyermek ...

Bizony századok szellemi és fegyveres harcai
között nemesedik vagy nemtelenedik az egész
emberiség. És ebben a forrongásban a bölcselóknek
is nagy a részük. Jó vagy rossz magvetók ők is I ...

De sem az ókorban, sem Krisztus idejében
nem akadt bölcselő, aki a föltámadást hirdette.
Teljes erővel és isteni tekintéllyel az Úr Jézus
tanította. És azt hiszem, a kereszténység győzelmé
ben a pogányság fölött a föltámadás jó híre nagy,
sőt döntő szerepet játszott I ...

Krisztus nem okoskodott, hanem kijelentett. De
szavaiban erő, hatalom, mágikus életsugárzás volt.
Érezte ezt a uhatalmat» a nép, a tömeg is. De érzi
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mindenki, aki a Szentírást olvassa. Beszéde minden
sz6nállélekhez és szívhez szélott. És erről az erőről
ismerjük meg, hogy Isten Fia sz61hozzánk. Minden
emberi bölcseség az Ű igéihez mérten emberi bal
gaság. Mert az Ű igéi isteni. És végtelenül maga
sabb mindannál, amit az emberi művészet és
bölcseség elénk állít.

«Én vagyok a föltámadás és az élet,» Kitalál
hatja-e ezt a mondatot az emberi ész i I . .. Itt új
isteni világosság és igazság fénylik föl, amelyet
csak az jelenthet ki, aki valéban maga a föltámadás
és maga az örök élet. Ember így nem beszélhet.
Amiképen a legokosabb állat sem mondhatja ; én
vagyok a bölcseség: épúgy csak egy magasabb szel
lemi lénynek a titka és magasabb szellemiségnek a
felfénylése e kijelentés: Én vagyok a föltámadás és
az élet I

Ember megérti az embert. De isteni kegyelem
kell ahhoz, hogy az ember megértse az Istent. Sem
a zsidók nem értették meg a föltámadás tanát, sem
a görögök, mikor Szent Pál előttük e nagy igazság
r61 beszélt.

A zsid6k megbotránkoztak, mikor az Úr Jézus
egy alkalommal kijelentette: «Miként az Atya föl
támasztja a holtakat és életre kelti, úgy a Fiú is
életre kelt, akit akar» ... «Bizony, bizony mondom
nektek, eljön az őra, sőt már itt is van, mikor a
halottak meghallják az Isten Fiának szavát és akik
meghallják, élnek,»

A kenyerek megszaporítása után ezekkel a sza
vakkal élt: «Az Atyának, aki engem küldött, az az
akarata, hogy ne veszítsek el semmit abból, amit
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nekem adott, hanem, hogy föltámasszam az utolsó
napon. Az én Atyám akarata az, hogy, aki látja a
Fiút és hisz benne, mindnek örök élete legyen és
én föltámasztom az utolsó napon».

Beszélt-e és beszélhetne-e ily nyelven ember I ...
Egy Istennek is, hogy higyjen neki az ember, erőt,
hatalmat, csodákat kell művelnie, amelyek isten
ségét mutatják. ~s akkor is sokan hisznek-e
majd neki? ...

De hogy az ember valóban élvezze az örök
életet, már a jelenben is az örökkévalóságban kell
élnie. Az örökkévalóságban pedig akkor él, ha a
földön eszi az örökkévalóság kenyerét, Krisztus
testét. ccAki eszi az én testemet és issza az én vére
met, örök élete van és én föltámasztom az utolsó
napon,»

Beszél-e így ember? ... Isteni kijelentés ez l ...
Azután ott látom az üdvözítőt Lázár sírjánál.

Márta már elhiszi, hogy Lázár föltámad, de csak
a föltámadáskor, az utolsó napon. Jézus most
megint isteni igéket jelent ki: «~n vagyok a föl
támadás és az élet. Mind, aki hisz bennem, még
ha meghalt is, élni fog. ~ aki él és bennem hisz,
nem hal meg soha III •••

Kérdem ismét: Beszélhet-e így ember?
Krisztus megígérte, hogy ó bennünk marad

mindig, mi meg őbenne. Az örökélet nemcsak
eljövendó állapot tehát. Attól a pillanattól, hogy
hiszünk Jézusban, már az örökkévalóságban élünk.
Hiszen Ű örökkévalóés bennünk lakik. Testünkben
ő az Élet. Lelkünkben Ű a Ulek. Hol van tehát
helye itt az örök halálnak?
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De Krisztus nemcsak mások föltámadását hir
dette, hanem önmagáét is megjövendölte. «Rontsá
tok le a templomot (és saját testére mutatott I) és
harmadnapra fölépítem azt I) A zsidók is meg
értették e szavakat és ezekkel gúnyolták Űt, a
kereszten függőt. Pilátustól pedig őröket kértek,
hogy el ne lopják testét tanítványai és hogy' ne
mondhassák: íme, valóban föltámadt I ~ mikor
föltámadt, negyven napig még tanítványaival
együtt volt.

Megteheti-e ezt az ember j)

De Krisztus saját föltámadása után meg
dicsőült testben járt-kelt. A mi testünk is meg
dicsőül a boldog föltámadásban.

Szent Pál elmondja, hogy Krisztus föltámadása
záloga a miénknek is. Ha Ű föl nem támad, akkor
mi sem támadunk föl, és hiába van a mi hitünk.
De Ű föltámadt, tehát mi is föltámadunk. Egyéb
ként:

«Igy van a halottak föltámadása. Elvettetik
romlandóságban (a test), föltámad romolhatatlan
ságban. Elvettetik nemtelenségben. föltámad dics6
ségben. Elvettetik gyöngeségben, föltámad erőben.
Elvettetik az érzéki test, föltámad a szellemi test.
Ha van érzéki test, van szellemi test is.) Szellemi,
azaz átszellemült, a szellemtől átfényesült test. .

Mi tudjuk, hogy a test is elektronokból áll.
A sejt is elektronok szövete. De ebbe a sejtszövetbe,
amelyet szüleinktől, ők pedig őseiktől örököltek,
sok bűn és szenny van beleszőve. Ezektől a tisZtÁ
talanságoktói megtisztul majd testünk és átszel
lemül a szellem fényében. «Az első ember a földből
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val6: földi. A második ember a mennyből valő r
mennyei. Tehát, ha hordoztuk a földi ember képét,
akkor hordozni fogjuk a mennyeinek a képét is,»
... ((Elnyelte a halált a diadal I ...1)

A Végtelenségben az Ige hordozott bennünket
Lelkében. Ott a mi eszménk (isteni ideánk) ragyog6 .
és tiszta volt. Mikor a földön megval6sultunk,
őseink bűnös sejtjeit is örököltük és elvesztettük
mennyei tisztaságunkat és fényünket. Földi lé
nyekké durvultunk. A föltámadásban itt hagyjuk
a földi élet salakját és mennyei szépségbe öltözünk.
Ez az Egyház tanítása.

A földi ember mindezt nem érti meg. Nincs
hozzá fogékonysága. Isten adja meg rá a készséget,
mikor isteni nyelven sz61 hozzánk. Isteni nyelven,
azaz erővel, hatalommal és cselekedetekkel, rnind
megannyi megragad6 és h6dít6 kegyelemmel. Főleg
a hit kegyelmével, amely szívünk gyökeréig hatol
és bennünk tudássá s meggyőzódéssé lángol. Ha a
Szentírást kezembe veszem, a hit szelleme mind
annyiszor megragad, átlelkesít. És érzem, hogy
minden szava isteni m6don fénylik. Ez a fény még
a hitetlent is megingatja, mert a fény isteni és
vakít6 fény-erő... és hatalmas bevillanás a lé
lekbe I . .. Isten lelkével vagyunk lát6k ... 1

A főpapok elküldték a szolgákat, hogy fogják
meg Jézust és állítsák elő. De a szolgák nem teljesí
tették a parancsot. «Miért nem vezettétek Űt elő ~l)
- Felelék a szolgák: «Soha ember úgy nem beszélt,
mint ez az ember l» Soha ember oly igazságokat
nem mondott, mint Krisztus. Isteni beszéd a Szent
írás I Minden szava isteni és végtelenűl fölülmúlja
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az emberi észt, az emberi tudományt és bölcseséget.
Az emberi könyvekből és művekből csak emberi
szellemiség árad felém és tudom, hogy minden szó
emberi. De Krisztus szavaiban az Isten ragyog
felém. És szinte nem is az a fő, hogy rögtön higyjek
neki, hanem, hogy megértsem. Mert ha megértem.
akkor tudom, hogy nem ember, hanem Isten szól
hozzám. És hiszek I «Tudom, kinek hiszek.»
(Szent Pál.)

Az istentelen szellem tagad, mert nem nyílik ki
sem a szeme, sem az esze. Az istentelen szellem
nem magas szellem. Egyszeruen kritikus és ter
méketlen szellem. Hiszen a kritikusok a tudomány
nevében tagadták Krisztus Jézus létezését is I
Tagadták a csodákat I Tagadták tanait I Gyanúsnak
találták a szent szövegek hitelességét. De hol van
nak már ezek a kritikusok? ... Ki hisz nekik? ...
Egymást csépelték agyon I . . . A Szentírást azon
ban folyton forgatják és szüntelen árad beléle Isten
szelleme, békéje, boldogsága, reménye, az örök
boldogság I ... Pedig az evangélium csak egy egy
szeruen megírt könyv, amelyet csak olvasni kell.
Nem kell bírálgatni, hanem egyszeruen elfogadni,
... és engedni, hogy szelleme a szívre árassza me
legét, az észre pedig az igazságait. Ha boncolgatni
fogod, elhomályosítod fényét és gyengíted erejét.
Nem a tudósok számára írták. A tudomány sokszor
megakadályozza, hogy megértsük. Boldogok a lelki
szegények, mert őket teljesen kielégítik az isteni
igazságok, cselekedetek és ígéretek. ~s hallom a
káromlásokat: «Az evangélium már megszűnt élni.
Számunkra már nincs semmi értelme és értéke».
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Mauriac ellenben azt mondja: (laz evan_gélium még
vár ránk. Lelki ereje még teljében van és még
sokáig nem valósul meg egészen» I

Azt inkább mondhatom, hogya hitetlen bölcse
letnek és tudománynak már vége. A hitetlenség
már minden formáját kifutotta. Sőt újból és újból
igyekezett is föitámadni. Egyideig a nagydob és a
hírverés szerzett is neki híveket, de az idő moha
mégis betemette őket. Ma a fajelmélet köpenyében
jelent meg. De mi lesz ebből az elméletből is
néhány év mulva? ..

Az igazság meztelenségében is igazság. A hazug
ság a legszebb ruhában is hazugság I

Az ördög azonban nem nyugszik és a jövőben is
fog sugalmazni űjebb és űjabb kételyeket. Ki fog
találni újabb és űjabb elméleteket, amelyekkel a
népek belső és külső életét, az egyének belső és
külső békéjét felforgatni igyekszik. Minden újabb

. téves tan: bűn és rabszolgaság. Igen sok bűnnek az
oka és a szellemi rabszolgaságnak az eszköze. Hány
millió és millió ember szenved ma is a bűn és a
tévedés rabszolgaságában ? I Hány millió és millió
ember elfordulása Krisztust61 öntözi ma a csata
tereket vérrel? I . . .

Ki szabadít meg a szellemiség rabszolgaságát61
és a tenger bűntől? ... Az üdvözítő azt mondja :
«Ha megmaradtok az én beszédemnél és megisme
ritek az igazságot. az igazság majd szabadokká tesz
benneteket», Csak az üdvözítő szabadít meg ben
nünket bajainktól, mert az ő tanítása egyedül «élet
és lélek».

Mi nem akarunk a semmibe rohanni. Mi nem
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akarunk árván maradni. Mi ragaszkodunk ahhoz a
Krisztushoz, aki legyőzte az ördögöt. Ahhoz, aki

d É k az ű • " '1rnon otta: II n vagyo az ut, az igazság es az e et»,
Ahhoz, aki vallotta, hogy velünk marad a világ
végezetéig, ... akin a pokol kapui sem vesznek
erőt. Ahhoz, aki minden erőtlennek a fülébe har
sogja: uÉn vagyok a föltámadás és az élet», És:
«jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradtak és ter
helve vagytok, én megenyhítlek titeket»,

Igy futottak Krisztushoz vissza - mint most
olvasom - a híres francia írók: Francis jammes,
Paul Claudel, Henri Gheon, Charles Péguy, Max
jacob, jacques Maritain és jacques Riviere.

De hiszen különben is észrevesszük, hogy a
világháború két csoportba osztotta a népeket. Itt
áll az ördög hadserege, amott pedig Krisztusé.
A háború végén látni fogjuk, rnilyen szellem árad
el az emberiség fölött ... A halál vagy a föltáma
dás? I . . . A semmi vagy az örök boldogság szel
leme? I ...

Heidegger eszménye: Meisterung des Lebens
zum T ode. A Sein zum T ode. Az életnek a halál
számára való kialakítása. A halálba rohanó lét ...
Ezt a bölcseletet egészséges és erőteljes egyének
ösztönösen el fogják vetni. Az egészség kerüli a
halál gondolatát. Élet, Élet kell a nagyratörő, esz
mékkel és célokkal eltelt embernek I ... Alkotni,
teremteni a vágya! Alkotni, de nemcsak ímmel
ámmal, hanem a rekordig fellángoló lelkesedéssel!...
Éppen ezért a halál sohasem lehet eszmény.

Eszmény a föltámadás I ...
Akiben erős a föltámadás hite, az hisz a halál és
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a csapások borzalmai között is az emberiség életé
ben. ~s hisz elsősorban népe időtlen életében.
A keresztény hit erővel, lelkesedéssel, hazaszere
tettel tölti el a háború veszedelmébe rohanó katona
lelkét. Tudja, hogy minden pillanatban a vérét
onthatja, de azt is tudja, hogy az ő véréből népe,
hazájának jövője virágzik ki.

Nem a semmiért harcol. Istenért és hazájáért :
... vállalja a halált. ~s harca istentisztelet és haza
szeretet egyszerre.

Igy küzdöttek századokon át a keresztény hősök.
~s én hiszem, hogy az ily hős valóban hősies, titáni
lény. Existenciája, létformája pedig az utókor szá
mára példa- és eszménykép.

*
Ha életemen végiggondolok, felvonulnak lelki

szemeim előtt a jó Isten kegyelmei. Testi és lelki
ajándékai I

Hálát kell adnom, hogy szülőim révén jó sejteket
nyertem és a mai napig megőriztem testem egész
ségét és frisseségét.

Hálát kell adnom főleg a sok lelki kegyelemért.
A hivatésért. a lelki megvilágosításokért. a kitartó
buzgalomért. Lelkemben folytonéreztem Isten erejét
(virtutem). sugalmazását (inspirationem) és azokat
a fényeket (illuminationem). amdyekről Szent
Ágoston mondjo: «Te magad vagy bennünk a látó.
mert te adtál belénk szellemet, hogy így lássuk
muveidet s szeretetre gerjedjünk iréntad», Nagy
szentünk e szavakkal féjezi be \'8llomásoit l E sza
nkat &1 átéke'm.
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Életem fonala Isten kegyelméből máris messze
haladt előre s úgy érzem, hogy ez a kis mű életem
őszének dala. Hála neked, Uram, rninden j6sá
godért. Hála, hogy gondolataimmal rnindig Téged
dícsértelek és mindig szerettelek. És azért re
ménylem is a boldog feltámadást. A fellángo
lást a semmiből a Végtelenbe.



TARTALOM.

Oldal
Bevezető 5
Heidegger bölcselete 15
A létezés kérdése............................. 20

ELSŰ Rt.sZ.
A létezés titka. Lenni vagy nem lenni....... 21
A Lét ölén pihenni 25
A Lét fensége. A Semmi semmisége . . . . . . . . 27
A létezők a Lét utánzatai .. • .. . . . .. .. . . . .. . 31
Hűség a Léthez 36

MÁSODIK RÉSZ.
A Lét mint I~e 39
«Kezdetben vala az Ig~ .. 41
«Isten vala az Igei> 44
És az Ige testté lőn....................... 47
«És miköztünk lakozéb ... .. . .. .. .. .. . . . .. . 53
Az Ige fiai. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 57
Az Ige és világa .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 63
Az Ige és az ördög....................... 68
Az Ige országa " . .. 77

HARMADIK Rt.sZ.
Az országépítő megtestesült Ige 85
És eljött Isten országa 88
A hegyi beszéd . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. 93
Harc az igazságért................ .. .. .. 100
Isten tenyerén .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . 106
Gondoskodás 119
Ki vagyok~ 123
Hősies szellem 135
A halál fullánkja..... . . .. .. .. .. . .. .. .. • 142
Allelúja 145








	Cím
	Bevezető
	Heidegger bölcselete
	A létezés (existencia) kérdése
	Első rész
	A létezés titka. Lenni vagy nem lenni 
	A Lét ölén pihenni
	A Lét fensége. A Semmi semmisége
	A létezők a Lét utánzatai
	Hűség a Léthez

	Második rész
	„A Lét mint Ige” 
	„Kezdetben vala az Ige”
	„Isten vala az Ige”
	„És az Ige testté lőn”
	„És miköztünk lakozék…”
	Az Ige Fiai
	Az Igé és világa
	Az Ige és az ördög
	Az Ige országa

	Harmadik rész
	Az országépítő megtestesült Ige 
	„És eljött Isten országa…”
	A hegyi beszéd
	Harc az igazságért
	Isten tenyerén
	Gondoskodás
	Ki vagyok?
	Hősies szellem
	A halál fullánkja
	AIlelúja

	Tartalom

