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Előszó

Miről lehetne most beszélni, ha nem a húsvéti örömről? A Nagyhét gyásza, a Mester életének
Nagypénteke csak akkor kap vigasztaló derűt, ha reáveti fényét a feltámadás reggelének hajnalcsilla-
ga. Amint már fejtegettük, Húsvétvasárnap adja meg hitünk legerősebb alapzatát. – A Húsvét utáni
hat vasárnap erőteljesen szolgálja a feltámadás gondolatait, és azért arra kellene törni, hogy ezek va-
lóban szolgálják is  a  lelkekben a feltámadás hitére támaszkodó életet. – Ez a  húsvéti  III.  rész két
alrészre oszlik: III/1.: Húsvét utáni I–VI. vasárnapok egymás után, majd III/2.: ezek a vasárnapok
külön-külön. – Azt jelezzük, hogy a III/1. részben különálló beszéd kevés van, itt tulajdonképpen azt
akarjuk most megmagyarázni, hogy miért közlünk annyi beszédláncot az egymás után következő I–
VI. vasárnapokra alkalmazhatóan értékesíthető gondolatokkal. Szerény véleményünk szerint ugyanis
ez a hat vasárnap nagyon alkalmas volna a feltámadt Krisztusban való hit gyarapítására, továbbá a
Krisztushoz térés szolgálatára, majd a húsvéti szentgyónások értelmezésére és az elsőáldozási
emlékek felidézésére. A hívek igen szívesen veszik, ha olyan gondolatokat kapnak, amelyek egység-
be fogják hitünk tanítását és így erősebben és rendszeresebben égetik lelkükbe a hit igazságait. Na-
gyon természetes, hogy Húsvét utáni időket élvén, mindig arra kell törekedni, hogy a Húsvét örömét
hangoztassuk és az örök élet reményét élesztgessük. Végül is ez az igazság: „Hiszen itt nincs mara-
dandó hazánk, inkább az eljövendő után vágyódunk” /Zsid. 13,14/. Jó ezt tenni, mert ehhez az alapve-
tő igazsághoz kell alkalmazni egész életünket. Az Úr pásztora erre nevelje Mesterének embernyáját! –
Igen lényegesnek tartjuk, hogy ezeket a beszédláncokat – az itt közlendő egybefogó rendszer sze-
rint! – maga a szónok válogassa ki az egyes vasárnapok beszédeinek szövegeihez. Azért az A/ alat-
ti beszédlánc-sorozatok és beszédláncok csak összefogást közölnek, és a kidolgozás részletesebb alak-
ja az egyes vasárnapok külön-külön tárgyalt beszédeiből egészítendők ki!

Először röviden Húsvétvasárnap–Húsvéthétfő és a Húsvét utáni vasárnapok egy sorozatban össze-
fogott jelzésével indulunk. –Azután közlünk még csatolva néhány elsőáldozásra és ennek emlékei fel-
idézésére szolgáló beszédvázlatot (e tételről máshol is találunk fejtegetéseket). B/ alatt az Evangéliu-
mokra épített beszédláncok következnek, majd C/ alatt a Szentleckékre építettek. – A III/2. rész azu-
tán az egyes vasárnapokat tartja szem előtt. Ezekben pedig ezt a rendszert követjük: A/ alatt az ünnep
jellegét kidomborító beszédvázak jönnek. B/ alatt az „írott liturgia” ilyen megosztásban kerül magya-
rázatra: B/ – a/: „kis liturgia”, B/ – b/ napi Evangélium, B/ – c/ alatt a napi Szentlecke szövegeit értel-
mezzük különálló, illetve láncokat alkotó beszédekben. Ez a beosztás megosztja az anyagot, rendsze-
resíti a beszédtételeket és egy-egy beszédre szűkíti a kevesebb fejtegetést követelő témákat és kisebb-
nagyobb beszédláncokba fogja a szélesebben fejtegetendő kérdéseket.

* * *

A/ rész: az ünnep jellegét érintő beszédláncok

a) alcsoport: Húsvétvasárnappal és Hétfővel kezdődő, Húsvét utáni VI.
Vasárnappal záródó beszédláncok

I. beszédlánc címe: A feltámadás hitének valósága

1. (Húsvétvasárnap) beszéd: Halál és élet
2. (Húsvéthétfő) beszéd: A kétkedés értéke
3. (Húsvét utáni I. vas.) beszéd: A megjelent Mester és Tamá
4. (Húsvét utáni II. vas.) beszéd: Az igazi Pásztor lelke

1. Velük akar maradni
2. Velük tud maradni.

5. (Húsvét utáni III. vas.) beszéd: Az erősödő hit érvei
1. Külsők…
2. Belsők…
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6. (Húsvét utáni IV. vas.) beszéd: A szomorkodó lélek fájdalma
7. (Húsvét utáni V. vas.) beszéd: Az imádkozó apostolok lélekkincse

1. Kopogtatnak az égen…
2. Nyiladozik az ég…
Bef.: Hinni így lehet.

8. (Húsvét utáni VI. vas.) beszéd: A hit útja és elterjedése
1. Küzdelem…
2. Diadal…

Bef.: Ez a feltámadás erős nagy érve!

*

II. beszédlánc címe: Az élet célhoz segítése

1. (Húsvétvasárnap) beszéd: A megváltás ténye
2. (Húsvéthétfő) beszéd: A feltámadás reménye
3. (Húsvét utáni I. vas.) beszéd: A kétkedés megtörése
4. (Húsvét utáni II. vas.) beszéd: A pásztori gondoskodás
5. (Húsvét utáni III. vas.) beszéd: Az atyai együttes örökkévalósága
6. (Húsvét utáni IV. vas.) beszéd: A fájdalmak enyhítése
7. (Húsvét utáni V. vas.) beszéd: A segítő Kéz biztossága
8. (Húsvét utáni VI. vas.) beszéd: Az örök kapuk feltárulása

*

III. beszédlánc címe: Az élet Urával

1. (Húsvétvasárnap) beszéd: Vele – a dicsőséges sírnál
2. (Húsvéthétfő) beszéd: Vele – az élet zarándokútján
3. (Húsvét utáni I. vas.) beszéd: Vele – az „együttes” szent keretében
4. (Húsvét utáni II. vas.) beszéd: Vele – az élet minden percében
5. (Húsvét utáni III. vas.) beszéd: Vele – még távozása esetén is
6. (Húsvét utáni IV. vas.) beszéd: Vele – a Vigasztaló erejében
7. (Húsvét utáni V. vas.) beszéd: Vele – a „kopogtatás” idején
8. (Húsvét utáni VI. vas.) beszéd: Vele – küzdelemben és dicsőségben

* *

b) alcsoport: Csak Húsvét utáni Vasárnapok

Különálló beszédek

Húsvét utáni I.: „FEHÉRVASÁRNAP”

1. beszéd: A fehér színek emlékei
(Liturgikus beszéd: A fehér színek ünnepe)

Bev.: A mai vasárnap neve: „Fehérvasárnap”. Próbáljuk beszédessé varázsolni a „fehér színek”
fogalmát, hogy isteni jelképpé, követelődző lélekindítóvá és életboldogítóvá legyen a fehér oltár, a fe-
hér lepel, a fehér kendő, a fehér ruha és a fehér lélek…

1. A „Fehérvasárnap” először a keresztség diadaláról beszél.
Ez történelem idézés.
a) Fehér ruha, gyolcs és fejtakaró Krisztusra figyelmeztető tárgyak. Példa legyen: Urunk színe-

változása. „Ott színében elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a
fény” (Mt 17,2). Veronika kendője és a sírban talált gyolcsok. Ezekről olvassuk: „…odaért Simon Pé-
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ter is, bement a sírba, és ő is látta az otthagyott gyolcsokat, meg a kendőt, mellyel fejét takarták be”
(Jn 20,6-7).

b) De a fehér ruha jelképe az ég angyalának is. Azért olvassuk: „Mária ott állt a sír mellett és sírt.
Amint így sírdogált, egyszercsak lehajolt és betekintett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste feküdt,
két fehérruhás angyal ül, az egyik fejnél, a másik lábnál” (Jn 20,11-12).

c) De a fehér szín a diadalmat jelentő zászló színe. „A győztest fehér ruhába öltöztetik” (Jel. 3,4).
Átvette az Egyház szent jelképnek, és a Mester győzelmes keze lengeti a fehér lobogót. – Sőt az újon-
nan keresztelt felnőtt egy héten át hordozta a fehér ruhát, illetve kendőt.

2. A „Fehérvasárnap” másodszor az elsőáldozásunk fehérségéről regél.
Ez élmény ébresztés. „Fehérvasárnap” a fehér színnel lélekélményeket ébreszt.
a) Fehér ruha illeti az elsőáldozót. Volt és van ilyen jelkép a keresztelésnél is. – „A trón körül hu-

szonnégy vén ült fehér ruhába öltözve, fejükön arany korona” (Jel. 4,4). Most is fehér ruhát nyújtunk a
kisdednek, hogy fehéren őrizze egész életén!!

b) De a fehér lélek a döntő és fontos. „Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett szám-
lálni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből. Ott álltak a trón és a Bárány színe előtt, fehér
ruhába öltözve, kezükben pálmaágakkal. Nagy szóval kiáltották: „Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és
a Báránynak! …Ekkor az egyik vén azt kérdezte tőlem: „Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek és honnan
jöttek?” „Te tudod Uram”, feleltem. Ő megmagyarázta: „Ezek a nagy üldöztetésből jöttek és fehérre
mosták ruhájukat a Bárány vérében” (Jel.7,9-10 és 13-14).

3. A „Fehérvasárnap” végül az ember diadaláról zenél.
Ez jövő életének képfestése.
a) A Mesterhez fordult, Aki ígért. Ószövetség: „Mikor Izrael fiai meglátták, mondák egymásnak:

Man-hu? ami annyit tesz mint: Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy micsoda. Mondá nekik Mózes: Ez a
kenyér, amelyet az Úr néktek eledelül adott” (2Móz. 16,15). – Újszövetség: „Jézus így felelt: „Bizony,
bizony mondom nektek: nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei ke-
nyeret. Az az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből és életet ad a világnak” (Jn 6,32-33). – Áhíto-
zik: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” (Mt 6,11). – „Aki eszi…: „Aki eszi az én teste-
met és issza az én véremet, annak örök élete van és én feltámasztom az utolsó napon” (Jn 6,54).

b) A Mesterrel szenvedett, Aki meghalt. „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye
föl keresztjét és kövessen engem” (Mt 16,24). „Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga urá-
nál. Elégedjék meg a tanítvány, ha olyan lesz mint mestere és a szolga, ha olyan, mint ura” (Mt 10,24-
25).

c) A Mesterrel örvend, Aki föltámadott. „…tudom, hogy Megváltóm él, s a végső napon felkelek a
földről; és ismét körülvétetem bőrömmel, és saját testemben látom meg Istenemet; én magam látom
meg őt, és önnön szemem nézi őt és nem más! E reményem van eltéve keblemben!” (Jób 19,25-27).
„Krisztus meghalt bűneinkért, amint az Írás is mondja. Eltemették és harmadnapon föltámadt. Ez is az
Írás szerint” (1Kor. 15,3-4). „Nézzétek, titokba avatlak titeket: Nem halunk meg ugyan mindnyájan, de
mindnyájan elváltozunk…” (1Kor. 15,51).

Bef.: Kéréssel zárnám. Magunk részére változtassuk meg a Fehérvasárnap nevét. Legyen szá-
munkra: lélekvasárnap. Olyan ünnep, amely a lélektisztaságnak szent ünnepe, amely a lélektisztaság
követelésének harsonázója, végül legyen olyan ünnep, amely a tiszta szeretetben egybefonódó, dia-
dalmasan örök életbe térő minden embert magunkhoz kapcsoló embertestvéreknek hazatérő allelujás
örömünnepe.

2. beszéd: Lélektudatra ébredésünk
(1957. IV. 28.)

Bev.: A mai nap, az első szentáldozások emléknapja, igen sok szép gondolatot ébreszt az ember-
ben. Válasszunk egyet: hogyan ébred égi hivatásának birtokló tudatára a fejlődő ember? Három
állomáson át jutunk lélekértékünk igazi tudatára.

1. Az első állomás: a személyiségünk tudatára való felébredésünk. Mi ennek történési folyamata?
a) Nézzük csak: milyen az újszülött emberke? Tárgy, amivel történik minden.
b) Nézzük csak: milyen lesz a növekedni kezdő emberke? Alany, aki kikezd, akar… Ez: tudatra

ébredés! „Én vagyok!” „Én az élet kiemelkedő alanya, életszigete vagyok!”
2. Második állomás: az Isten hozzánk szállásának nagy felismerése. Mi ennek a történési folya-
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mata?
a) Megindul az ember felemelkedő vágyakozása – a gyermekkorban.
b) De csodálatos felértékelést ad – az Isten hozzám ereszkedése. Ez az első szentáldozás minket

nagyra értékelő kegyelemvétele. Most már azt mondhatom: én és az Isten – egyesülhetünk.
3. A harmadik állomás: a végnélküli személyiségnek – az égi Atyával való találkozás boldogsá-

ga.
Mi ennek történési folyamata?
a) Az elpergő életben Vele élünk… De testi szemeinkkel nem láthatjuk.
b) A földi élet zárása pillanatában – színről színre látva – Vele éljük életünket. Végül azt mondhat-

juk: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne
fogunk lakni” (Jn 14,20).

Bef.: Ennek a fokozatos tudatébredésnek „feltámadói” vagyunk mindnyájan. És ezt is – a feltá-
madt Krisztus hozta számunkra!

*

Húsvét utáni II. VASÁRNAP

A „jó Pásztor” védelme alatt
(Erkölcsi beszéd: Hogyan éljen Isten báránynépe?) – (1957.)

Bev.: Az „Isten-fiúság” tudatára ébredt embernyáj hogyan járja az élet útját?… A Mester felel a
kérdésre mondván: „Én vagyok a jó pásztor” (Jn 10,11). – A kérdés most ez: milyen értelmet adhat en-
nek a tételnek a zarándokember?… Most engedtessék meg nekem, hogy két kérdés fejtegetésében
adjam meg a kívánt feleletet.

1. Az első kérdés így szól: milyen módon terelget a Mester? Egyszerűség egyszerűségével a
pásztor hasonlatát kínálja feleletül a

Megváltó. A hasonlat tartalma pedig a következő.
a) Jó pásztorként áll mellettünk az Üdvözítő. Azt mindenki tudja, hogy a pásztor éltet, irányít, zöl-

dellően terített rétasztalhoz vezet, majd karámba vezet… És a Mester?… Éltet az élet igéjével, irányít
az igazság fényével, asztalt terít a Kenyér-törésben, pihentető karámot teremt Egyháza és égi Atyja
örök otthonában. Ezért halljuk: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten
ajkáról való” (Mt 4,4). Majd ezt az igét: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár
sötétben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8,12). Továbbá ezt az ígéretet: „Bizony, bizony
mondom nektek: nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret”
(Jn 6,32). Végül: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért” (Jn 10,11-12).

b) És az Egyház láthatatlan Fejeként irányítja mindnyájunk életét. Róla ez az igazság: „Mindent
lába alá vetett és az egész Egyház fejévé tette őt (az Atya)” (Ef. 1,22). De látható fejjé Szt. Pétert és
utódait tette mondván: „Étkezés után Jézus megkérdezte Simon Pétert: Simon, János fia, jobban sze-
retsz, mint ezek?” „Igen, Uram, felelte, te tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bá-
rányaimat” (Jn 21,15). Az ő vezetésüket pedig így biztosítja isteni ígérettel: „Aki titeket hallgat, engem
hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg, aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem”
(Lk 10,16).

2. A második kérdés így követelődzik: és hogyan járja a közösség útját az ember?
Ismét az egyszerű mesteri hasonlathoz kell visszatérnünk, hogy annak elemi értelmezése adja meg

a választ.
a) A bárány nyáj közös egységben éli életét… „Ember nyáj” elemi értelmezése: a közösség szolgá-

latában peregjen életed! Azt pedig világosan érzi az ember, hogy a közösség sok súrlódása végül is az
egybesimulás finomodását adja. Szinte tétellé kívánkozik: egy mindenkiért és mindenki egyért.

b) Majd továbbá a báránynép békés együttese a békés, a vonzó kegyesség érintkezésére oktassa az
„embernyájat”. Mintha azt mondaná: legyen a kegyes, szeretetteljes érintkezés az egymást vonzó
gravitáció alapja. Jól jegyezd meg: a kegyes léleksugárzás vonz, a szeretetlen ítélkezés taszít. Ez azu-
tán mindenkire álljon! Jóra, rosszra egyaránt. Azért, mert igazság a Mester szava: „A jó pásztor életét
adja juhaiért” (Jn 10,11).

Bef.: Most azután – végezetül – a kérdésszerű magyarázatból vonjunk le egy pozitív tanulságot,
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hogy ennek fényvetése mellett járhassuk a diadalmas életutat. Az eredő pedig így hangozzék: veled
jár az élet Ura, az élő Szeretet a „jó Pásztor” képében, és te pedig a Tőle vett sugárzó szeretet
szórásával élj embertestvéreid léleknyáj-közösségében. – És így mi lesz az eredmény? Az egekből
feléd záporozó szeretet melegségével éled életed a földön és szeretetet szóró, teremtő életednek diada-
la lészen az „Isten-fiúság” kegye földön és égben.

*
Húsvét utáni III. VASÁRNAP

A csodalátás kegye
(Erkölcsi beszéd: Hogyan látható a jó?) – (1957.V.12.)

Bev.: Az Írás elhangzott szövege ezt mondja: „Rövid idő és már nem láttok engem, ismét rövid
idő és viszontláttok engem” (Jn 16,16). Ennek az isteni igének első részét igen gyakran érezzük; sőt
igen gyakran panaszoljuk… Az volna a kérdés: vajon elérhető volna-e az Úr kegyelme folytán, hogy
a csodalátó lélekszemmel nézve, állandóan velünk érezzük a Mestert? Ne félj! Lehetséges ez, mert a
Mester ígérete így szól: „Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20). – A csodála-
tos léleklátás három mozzanatot tár elénk.

1. Látni – az előttünk járó adakozó, tehetségekkel gazdagító égi Atyát.
Ez a jóval adakozó praedestinatio kegye. Mindenkit – valamire hívott! „Egyiknek öt talentumot

adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint” (Mt 25,15)…
2. Látni – a nyomában járó ember Isten rendelte kötelességeit. Ez a perfectio műve. Mindenki

állandóan ezen fáradozik. „Atyám szüntelenül munkálkodik, ezért én is munkálkodom” (Jn 5,17)…
3. És így látni – az állandóan reánk hulló isteni szeretet ajándékait. Ez a donatio sorozatos ke-

gyelmi áramlása. „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott” (Ef.
4,7).

Bef.: De csak elmélet-e ez? Nem. A legegyszerűbb lélek szinte ösztönös kirobbanása is arra utal,
hogy itt az igazságok igazságával találkozunk. – Hogyan látom? Egeknek köszönök mindent, egek
hangja szerint irányítom életemet és így mindig és mindent a szerető Atya kezéből fogadok. Így: lá-
tom, tudom és élem, hogy velem az Isten, és vezeti életemet a jó Pásztor.

*

Húsvét utáni IV. VASÁRNAP

Hol dolgozik a Szentlélek?
(Dogmatikus beszéd: A Szentlélek vételének titka) (1957.)

Bev.: A Mester szent ígéretének teljesülését várva, kérdezve kérdezem: vajon dolgozik-e az embe-
rek életében a Szentlélek? Mintha azt kérdezném: láthatók-e azok a jelek, amelyekről a Mester beszél?
Egyházban… egyes emberekben látom, de önmagamban észlelem-e? – És ha nem?… Mi az oka és ho-
gyan kellene a Szentlélek vételét biztosítanom?

1. A Szentlélek működésének – az elérkezése a feltétele.
De eljött-e hozzám?
a) Dolgoztam-e elérkezésének biztosításán? Pl.: templomépítés – nagy erőfeszítés műve… a szen-

tély kialakítás – isteni kegyelem eredője… Magam dolgoztam-e ezen?…
b) A templom az Isten háza. A Szeretet otthona! – Dolgoztam-e azon, hogy ez az otthon felépül-

jön?…
c) Az istenivé nemesedett bírja a Szentlelket! „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Is-

ten Lelke lakik bennetek?” /1Kor. 3,16/. Megtettem-e ennek kapunyitását?… Íme: ez az előkészítés és
birtokbavétel. Ez az első tevékeny lépés.

2. Ezután jön a működés észlelése: a Szentlélek működése az isteni ember feltüzesítése.
Aki bírja a Szentlelket, annak élete ilyen lészen:
a) Látó… Az égieket értékelő és a földieket szolgálatra kényszerítő.
b) Boldogan és szeretettel szolgáló. Vett az Istenből és ad mindenkinek.
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c) Fényben látja a jövőt… Az örök tájakat… az élet célját. Ezért tudja: kerüld a bűnös életet, kö-
vesd égi Mesteredet és várd atyai, diadalmas ítéletedet (Lásd: Jn 16,9-11)…

Bef.: Mi tehát a feladat? Nem siránkozó ítélkezés: nem látom a Szentlélek jelenlétét; hanem tevé-
keny lélekmunka, amely előkészíti szentélyemet a Léleknek, Aki azután isteni élet csodáit biztosítja
lelkemnek!

*

Húsvét utáni V. VASÁRNAP

1. beszéd: Az élet színpadának szereplői

Bev.: Calderon: „A világszínpad” című darabjában jelzi a világra küldöttek hivatását. Meg kell
játszaniok az életszerepet. – És az Isten tényleg ad „szerepkönyvet”? Igen! – Hivatást. Kötelességet.
Feladatot.

1. Paranccsal jövünk.
Ezt a hivatás parancsának mondhatom. Mi a színdarab címe? „Szeretetszórás”.
a) Dolgozzunk (erőfeszítés)! Magunkon! Életszeretetből. Lélekszeretetből.
b) Szórjunk (szeretetszórás)! Másnak adjunk! Földi javakat, lelki kincseket, szellemi javakat, Isten

igéit, örök javakat.
2. Szenvedést nyerünk.
Megrendülve látom a valóságos élet színpadát záró „jövő függönyének” fellibbentését. De Meste-

rem mondja, tehát igaz!
a) Kivetnek…
b) Megölnek…
Bef.: Miért? Mert le kell vetnünk a föld gúnyáját és fel kell öltenünk a Mester „véröltönyét”. – Az

Úr Megváltó! Így kellett bemennie Isten országába. – És te, ember, nem vagy Krisztus erejével ön-
megváltó? Csak ebben a köntösben nyílik előtted az örök kapu…

2. beszéd: A mélységek hangja

Bev.: A világ legnagyobb zeneművészeinek egyike, Wagner húrokra és fúvókra fogja a léleksüly-
lyedésből emelkedni vágyó ember dalát… Hosszú küzdelem után diadalmas a búgó harsonákon szóló
„zarándokok karának” éneke… És miképpen szól az emberi élet dala?

1. Zúgja a lélek pusztulásának zavaros kakofóniáját.
a) Belső szava egyveleget mutat.
b) Bűnös vágyak dalát dalolja…
2. De kisikongatja az emelkedési vágy áhítozását.
a) Vágyakozás – a belső rend után…
b) Vágyakozás – a lélekszárnyalás után…
Bef.: „De profundis…” (O. Wilde).

*

KERESZTJÁRÓ napok előtti VASÁRNAP

Ahhoz a naphoz érkeztünk, amely a könyörgő emberek körmenetes napjait előzi. Érthető tehát,
hogy a mai liturgia előfutamozza a következő könyörgő napokat és azzal a reménnyel bíztat, hogy
alázatos kérésünket teljesíteni fogja az Úr. Nevezzük el tehát ezt a vasárnapot – a „meghallgatott ké-
rések vasárnapjának”. – Ha mármost ezzel a gondolattal és boldogító hittel kezdjük a mai áldozatot
bemutató liturgiánkat, akkor örömmel fogunk arra a meggyőződésre jutni, hogy Egyházunk szent szer-
tartása felébreszti, felfokozza és diadalmassá teszi azt a boldogító hitünket, hogy könyörgő szavunk-
ra meghallgatással felel az Úr.

Az Introitus – szinte a választott nép életére tekintve vissza – azt hirdeti: hirdessétek diadalének-
kel a világ négy tája felé, hogy az ég Ura megsegítette és megszabadította szenvedéseitől a könyörgő
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népet.
Majd az Oratio következik. Itt egyenesen útmutatást ad az Egyház arra, hogy egeket ostromolva

ostromló imádságunk mindig kettőt kérjen: lássuk a követendő életutat és tapossuk az isteni ösvénye-
ket. Ezt pedig az isteni kegyelem adja minékünk.

A Graduale valóban – ének. A könyvátvitel alatti evangéliumi előkészület hirdeti ezt az isteni
dalt. Figyeld csak! Ma is örömre hangol és azzal készíti előre lelkünket, hogy azt dalolja: Krisztus fel-
támadott, Krisztus „hazatért”, de újból eljön, hogy mindig veletek legyen és teljesítse kéréseiteket.

Azután az Evangélium igéi következnek. Ennek az égi hangnak ez a mondat a vigasztaló tartalma:
„Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megadja nektek” (Jn
16,23). Ember részére nincs ennél vigasztalóbb hír, mert hiszen igényes gyarló életünk, de kielégülő
az isteni Mester ígéretéből. – De még egy gondolatot közöl az Evangélium. Azt a még vigasztalóbb
igazságot: „Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged, hogy valaki is kérdezzen téged.
Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél” (Jn 16,30-31). Ez pedig azt jelenti: bízva bízhatsz, ember, a Mester
szavaiban, mert az Istentől jött és így az Isten üzenetét hozza számunkra. – Ilyen tudat mellett biztosan
járhatjuk az élet útját, mert velünk van az élet Ura.

Ezután az Offertorium imáját mondja csendesen az Úr szolgája. De ti hallassátok hangosan, mert
most is arra hivatkozik: dicsőítsétek nemzetek az Urat, mert hallja kéréseimet és nem fordítja el tőlem
arcának kegyességét.

A Secreta csendes fohásza is arra figyelmeztet: imáinkat és felajánlott áldozati tárgyainkat fogadd
kegyesen, égi Atyánk, hogy ennek erejében biztosan és boldogan járhassuk az örök élet ösvényeit.

A szentmise végéhez közeledünk. A Communio fohásza csak ujjongó felhívás, melynek szövege
így szól: „Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek napról-napra segítségét!” (Zsolt. 95,2).

De a Postcommunio már visszatér a kérés és meghallgattatás gondolatához; azonban a visszaté-
rés arra figyelmeztet, hogy egekbe szálló kéréseink elsősorban arra terjedjenek ki, hogy az isteni ki-
nyilatkoztatást megismertető égi fényt vegyük és az isteni életútjárás erősítő kegyelmében részesed-
jünk.

Befejezésül kérdezzük: és most mit vigyünk magunkkal a szent liturgia tanításából? A felelet ez:
csak egyetlen mondatot! De ez legyen örvendeztető, felemelő és erőt sugárzó. A mondat pedig így
szól: boldog lehetsz, ember, mert kérő imáidat meghallja és teljesíti az Isten!

*

Húsvét utáni VI. VASÁRNAP

A keresztviselő

Bev.:  Mit  mutat  a  keresztviselés?  Vajon  csak  büntetést?  Valójában  –  az  Evangélium fényében  –
Krisztust követést. – Mégpedig hogyan?

1. Vagy hív és figyelmeztet…
Első indítása – a pásztor szava a nyájhoz. De indít másképpen is.
a) Bünteti a bűnös népet… Jeruzsálemnek szörnyű végét hirdeti és büntetésből le is romboltatja. –

Büntethet engemet is!
b) Próbára tette Jóbot… Elszakítások a próbák. „Aki hozzám jön és nem gyűlöli atyját és anyját,

feleségét és gyermekeit, testvéreit és nővéreit, sőt önmagát is, nem lehet az én tanítványom” /Lk
14,26/. Mert a szeretet nagy igényünk. Próbára tevés ez! – Próbára tehet engemet is! Hátha engem is
így szakít el a földiektől?… Ezek mind isteni hívások.

2. Vagy előtted halad a Mester…
Így a kereszt – megváltás szent jele. Helyes úton járás jelzése.
a) Megváltás Keresztjét Ő hordozza.
b) Magam megváltásom keresztjét hordozom én is. Így a kereszt – megváltás jele. Így a kereszt – a

helyes járás jelzése. Erre azután áll a Zsoltáros szava: „Megtaláltam Dávidot, a szolgámat, felkentem
őt szent olajommal, és kezem lesz a segítsége, karom az ő erőssége. Semmit sem tehet vele az ellen-
ség, és nem árthat majd neki a gonoszság fia” (Zsolt. 88,21-23).

Bef.: Mi lesz a kereszthordozás diadala? A Mester töviskoszorúja – diadal koronája lett; a te ke-
resztviselésed is olyan lészen, hogy reád is áll ez a mondat: „…eléje siettél boldogító áldással, fejére
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drágakőből koronát helyeztél” (Zsolt. 20,4).

* *

Beszédláncok

Ez a beszédlánc-sorozat nincs tekintettel a napi evangéliumi szövegre, hanem a feltámadás kér-
déseit érinti.

I. beszédlánc címe: Hitünk alapja – az Úr feltámadása

Ennek a beszédláncnak az volna az alapgondolata: Krisztus Urunk feltámadása nélkül nem
volna alapozott hitünk. – A témavezetés szerint üdvtörténelmi, világ- majd egyháztörténelmi és
végül megváltás-lélektani vonatkozásai lesznek a beszédek tárgyai. A fő és vezető gondolat; hitünk
és életünk alapja: a feltámadás. „Ha nincs föltámadás, akkor Krisztus sem támadt föl. Ha pedig Krisz-
tus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek” (1Kor. 15,14). – Ez a be-
szédlánc igazolja az Úr feltámadását (dogmatikai beállítás!)!

1. beszéd: A feltámadás előkészítése

Bev.: Jézus Maga is beszél – feltámadásáról.
1. Post res dies resurgam! „Harmadnapra föltámadok” (Mt 27,64).
2. „Rontsátok le a templomot, és harmadnapra fölépítem azt” (Jn 2,19).
Bef.: Istenember lehet áldozat, de nem lehet élettörmelék.

2. beszéd: Az Úr valóságos halálának ténye

Bev.: Mondjuk el a szívet átszúró lándzsa halált okozó jellegét…
1. Halált okoz a szívet átjáró vas.
2. Halált jelez a szívből csorduló vér és víz.
Bef.: Igen szépen idézhető: „Mikor már estére járt az idő – készület napja vagyis szombat előtti

nap volt – jött arimateai József, egy előkelő tanácsos, aki maga is várta Isten országát. Bátran bement
Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Pilátus meglepődött, hogy már meghalt. Magához hívatta a száza-
dost és megkérdezte, hogy csakugyan meghalt-e már. Amikor a százados útján meggyőződött róla,
odaadta a testet Józsefnek” (Mk 15,42-45).

3. beszéd: A feltámadás történelmi ténye

Bev.: A tapasztalat magyarázata…
1. Szemtanúk állítják.
a) Halálát: „Aki ezt látta, tanúskodik róla és tanúsága igaz. Ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is

higgyetek” (Jn 19,35).
b) Feltámadását: „Az angyal így szólt az asszonyokhoz: „Ne féljetek! Tudom, Jézust keresitek,

akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Föltámadt, amint megmondta” (Mt 28,5). Egyszerre csak Jézus jött
szembe velük és így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” (Mt 28,9).

2. Életükkel igazolják.
Az apostolok meghaltak ezért az igazságért.
Bef.: Alkalmazható: a történelmi tények beszélnek.

4. beszéd: Az elterjedő Egyház érve

Bev.: Egyházunk fundamentuma –Krisztus feltámadásának hite. „Ha pedig Krisztus nem támadt
föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk és hiábavaló a ti hitetek” (1Kor. 15,14).

1. Ezen áll az Egyház élete.
2. Ma is növekedő az Egyház ereje.
Bef.: Christus vincit!
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5. beszéd: Krisztus csak így győzhetett

Bev.: Vegyük, mit mondanak a próféták? „Kapuid állandóan nyitva maradnak, sem éjjel, sem nap-
pal nem zárják be őket, hogy behordják hozzád a nemzetek kincseit, és királyaikat bevigyék hozzád...
És ha ők az Úrhoz kiáltanak szorongatójuk miatt, Ő megmentőt és oltalmazót küld nekik, hogy meg-
szabadítsa őket” (Iz. 60,11 és 19,20).

1. Írások szerint – ez a győzelem útja.
„A gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás prófétáét. Amint

ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld
szívében három nap és három éjjel” (Mt 12,39-40).

2. Az Írás szerint – ez a halál megtörése.
„A győzelem elnyelte a halált, halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?” (1Kor.

15,55).
Bef.: Alapgondolat lehet: halálból – élet fakad.

6. beszéd: Mi is így, ezen az alapon győzünk

Bev.: Mi a mi életünk útjának vége? Látszat szerint: halál.
1. Küzdelmes harc az ár.
„Aki hisz bennem, annak szívéből, az Írás szava szerint, élő víz forrásai fakadnak” /Jn 7,38/.
2. Örök diadal vár.
„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van és én föltámasztom az utolsó

napon” (Jn 6,54).
Bef.: Mi az életünk vége? Valóságban: végnélküli élet. – A földi és a bűnös életnek vége: „El is

pusztít érte az Isten végképpen. Kigyomlál és hajlékodból kiköltöztet téged, kitépi gyökeredet az élők
földéből” (Zsolt. 51,7), de az Istenbe vetett élet így zárul: „Én azonban olyan vagyok, mint a termé-
keny olajfa az Isten házában, bízom az Isten irgalmában, mindörökkön örökké” (Zsolt. 51,10).

*

II. beszédlánc címe: Életünk vigasza: életünk végnélkülisége

Ez a beszédlánc az előbb közölt tárgyi és történelmi megvilágítás után az Úr feltámadásának
alanyi, reánk vonatkozó kapcsolatait akarja megmagyarázni. – Bár látszólag távolabb esik az Úr fel-
támadásának öröm tényénél, mégis arra építkezik. Ezért igen szépen kihasználható. Hiszen egészen
érthető: az emberi élet végnélkülisége és örök boldogsága csak Krisztus feltámadásával nyer diadal-
mas élettartamot. Ez a beszédlánc tehát olyan előadássorozatban is használható, ahol az emberi lélek
végnélküli értéke nyerne hangsúlyozást. Épp ezért nincs tekintettel a mai Evangéliumra.

1. beszéd: Mit használ nektek...?

Bev.: Végesség és végnélküliség bölcseleti magyarázata...
1. Minden elmúlik...
„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak” (Mt 24,35).
2. Az élet örök...
„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van és én föltámasztom az utolsó

napon” (Jn 6,54).
Bef.: A végnélküliség nagy örömének színezése...

2. beszéd: Qui manducat – vitam aeternam...?

Bev.: A táplálkozás fontossága...
1. Föld búzája testet táplál.
„Majd mondá az Isten: „Íme nektek adtam minden füvet, mely magot hoz, a földön, s minden fát,
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melynek benn a gyümölcsében van fajának megfelelő magva, hogy eledeltekre legyen” (1Móz. 1,29).
2. Lélek Kenyere lelket erősít.
„...nemcsak kenyérből él az ember, hanem minden igéből, mely az Isten szájából jő” (5Móz. 8,3).

„Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában és mégis meghaltak. Itt a mennyből
alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon” (Jn 6,48-50).

Bef.: Vehető abból a gondolatból, hogy a lélektáplálás a legfontosabb.

3. beszéd: Quis est dux?

Bev.: Mi a vezért és katona kapcsolata? Kicsoda a mi vezérünk?
1. Csak: noster Magister?
2. Valóban: Resurgens Rex.
„Fulget crucis mysterium”:
Bef.:  Igaz  örök  Vezérünk  a  feltámadt  Mester. Vele kell kapcsolatot tartanunk, hogy igaz legyen

életünkben: „Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és föltámadt, akkor Isten azokat is, akik Jézusban
hunytak el, vele együtt föltámasztja” (1Tessz. 4,14).

4. beszéd: „In Te Domine speravi”
(Te Deum)

Bev.: Boldog lehet az az ember, akit állandóan vezet a Vezér.
1. Földön segítesz.
„Megnyitod kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal” (Zsolt. 144,16).
2. Égbe vezérelsz.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fo-

gunk lakni” (Jn 14,23)
Bef.: Örömhirdetése legyen annak, hogy a mi Vezérünk ilyen.

5. beszéd: Tamás és az emmausziak

Bev.: Inoghatunk, de erőt kapunk. „Ha kiáltanak az igazak, őket az Úr meghallgatja, és minden
szorongatásukból kiszabadítja” (Zsolt 33,18). – A szenvedő és meghaló Mester láttára:

1. Hitetlenkedünk Tamással.
„Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát és ujjaimmal a szegek helyét nem érintem, kezemet

pedig oldalába nem teszem, nem hiszem” (Jn 20,25).
2. De a feltámadt Krisztus jelenlétét élvezzük az emmauszi tanítványokkal.
„Mikor asztalhoz ültek, kenyeret vett kezébe, megáldotta, megtörte és odanyújtotta nekik. Erre

megnyílt szemük és fölismerték” (Lk 24,30-31).
Bef.: Azért vigasztalódunk, mert találkozunk a Mesterrel. Ezért énekelhetjük: „Örvendjetek az úr-

ban és vigadjatok, igazak, egyenes szívűek, mindnyájan ujjongjatok” (Zsolt. 31,11).

6. beszéd: Apostolok és diadalmas mártírok

Bev.: A véráldozat erős hitre vall.
1. A gyengékből erőseket alkotott a hit.
„Hiszen kegyelméből üdvözültetek a hit által. S ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka.

Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék” (Ef. 2,8).
2. A vért áldozókat áldozatra indította a remény.
„Az igazak lelkei azonban Isten kezében vannak, a halál kínja nem éri őket...” (Bölcs. 3,1).
Bef.: A kiontott vér végnélküli életre fakasztó (Pl.: „Parsifal” –, a pezsdülő „Grál” ereje...).

*

III. beszédlánc címe: Vita aeterna
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Ez a beszédlánc azt akarná, hogy dogmatikailag és lélektanilag alapozza meg az előző alanyi
gondolatokat. Fontos ugyanis, hogy alapozott legyen ez a hitünk: amit alanyilag igényeltünk, azt
tárgyi valóságban megtaláljuk. Ez a beszédlánc is arra tör, hogy a húsvéti öröm gondolatát a követ-
kező hat vasárnapon át elmélyítse. Bele akarja vésni az emberi lelkekbe annak a tudatát, hogy életünk
útja  a  végnélküli  világ  felé  vezet.  – Legyen életünk rövid, de boldogító gondolata ez: születtél és
nem „halsz” meg soha! Ebből azután természetes következtetés ez a tétel: úgy élj tehát, hogy a
végnélküli élet örömeibe vezessen át az Isten küldötte „halál angyala”.

1. beszéd: Creatus est homo

Bev.: Isten az ember Teremtő Atyja. „Meg is teremté az Isten az embert: a maga képére, az Isten
képére teremtette, férfiúnak, és asszonynak teremtette” (1Móz. 1,27). – Mit teremt az Isten?

1. Corpus.
„Isten az embert földből teremtette, s a maga képére alkotta... Az emberek is mindnyájan agyagból

és földből vannak, melyből Ádám teremtetett” (Sir. 17,1 és 33,10).
2. Et animam.
„Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét és élő-

lénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7).
Bef.: Legyen ez lelki öntudatunk rugója: Tőle – Hozzá!

2. beszéd: Moritur corpus

Bev.: Írjuk le a temetés gyászát...
1. Földből jött.
„Az emberek is mindnyájan agyagból és földből vannak, melyből Ádám teremtetett” (Sir. 33,10).
2. Földbe tér.
„Arcod verejtékével edd a kenyeredet, míg vissza nem térsz a földbe, amelyből vétettél, – mert por

vagy s vissza kell térned a porba!” (1Móz. 3,19). – Példa lehet a hamvasztás...
Bef.: Rajzoljuk meg a sírnál sírók könnyhullatását... De úgy, hogy a fejfakereszt jelentsen vala-

mit... és mit? A feltámadás jelét!

3. beszéd: Quid de anima?

Bev.: A tudomány kérdései az emberről... „Animal rationale”.
1. Spiritus.
„...arcára lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7).
2. Imago Dei.
„Meg is teremté az Isten az embert: a maga képére, az Isten képére teremtette” (1Móz. 1,27).
Bef.: Azt a boldogságot fejtegessük, amely a felbonthatatlan lélek létéből származik (Példa lehet:

„állatember”-e az ember? – Darwin – Fejlődő „állat”-e az ember? – Häckel –).

4. beszéd: Revertitur ad Deum

Bev.: Isten az ember Teremtő Atyja.
1. Onnét jött – lényegileg.
2. Odatér – lényegileg.
Mégpedig úgy, hogy a földi szenvedés nincs arányban az égi boldogsággal. „Az a véleményem,

hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, mely nyilvánvalóvá lesz rajtunk”
(Róm. 8,18).

Bef.: Legyen mindig ez a lelki öntudatunk rugója: Tőle – Hozzá!

5. beszéd: Sed post actiones in vita terrestis

Bev.: Az ember „sáfárkodásra” küldetett!
1. Facta perficienda...
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„Előhívta tíz szolgáját és átadott nekik tíz minát: Kereskedjetek vele, mondta, amíg visszatérek”
(Lk 19,13).

2. Perfecta facta salvificantia...
„De valaki azt mondhatná: Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim. Mutasd meg nekem tet-

tek nélküli hitedet, akkor én tetteimből bizonyítom hitemet” (Jak. 2,18).
Bef.: „Amilyen a földi élet, olyan a végnélküli” (Bellarmin).

6. beszéd: Ad gloriam aeternam

Bev.: Folytassa az előző befejezést...
1. Qualis vita terrestis...
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek, hogy munkátok-

kal gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt” (Jn 15,16).
2. Talis vita aeterna...
„Az Úr színe előtt drága dolog, hogy meghaljanak a jámborok” (Zsolt. 115,15). Ez pedig: élet.
Bef.: Igennel erősítse az örök élet boldogságát! – „Aki szeret engem, megtartja tanításomat.

Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).

*

IV. beszédlánc címe: Vita gaudiosa

Ez a beszédlánc azért íródott, hogy a szónoknak indítást adjon arra, hogy a húsvéti feltámadásra
támaszkodó „boldog élet örömeiről” is szólhasson. – Azt hiszem, nagyon jól kihasználható az az
igazság, hogy az Urunkhoz térő ember földi és örök életében birtokosa lehet az élet örömeinek. –
Nem volna tehát helyes úgy szólni a „vita gaudiosa”-ról, hogy a földi élet minden örömének és békés
szeretetteljes boldogságának romjain érhető el... Ne felejtsd: „Ültette pedig az Úr Isten kezdettől fogva
a Gyönyörűség paradicsomát: ebbe helyezé az embert, akit alkotott” (1Móz. 2,8). – A földi élet lélek-
boldogsága és a végnélküli élet kiteljesült boldogsága együttesen adják az élet igazi tartalmát. – A
lélek a fontos; de a lélek boldogsága már a földön is megközelíthető és elérhető (megnyugvás, önát-
adás, szeretetszolgálat stb. Lásd: „Boldogok a szomorkodók; majd megvigasztalják őket” – Mt 5,4).

1. beszéd: Actus humani responsibilis

Bev.: Szóljon a felelősségről…
1. Isten parancsol.
„Majd kihirdeté az Úr mindezeket az igéket: Én, az Úr vagyok a te Istened…” (2Móz. 20,1-2).
2. Ember teljesít.
„Ha kitartotok a jótékonyságban, Istent magasztalják érte, mert engedelmesen megvallottátok

Krisztus evangéliumát…” (2Kor. 9,13).
Bef.: Legyen ez a gondolat: a Teremtő szava előtt hódol az ember. „Prostratianti thronum…” (Pél-

da lehet: Ábrahám engedelmes áldozat-készsége).

2. beszéd: Gratia Christi est fundamentum

Bev.: Isteni életünk alapja a természetfeletti kegyelem. „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott
ajándékba, amennyit Krisztus adott” (Ef. 4,7).

1. A természetfeletti jóra (vita divina) nemesít.
„Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet ré-

szeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).
2. Végül is Isten fiává alakít.
„Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen (Jn 1,12).
Bef.: Hívjuk fel a figyelmet, hogy kegyelmet mindenkinek ad az Isten. Csak éljünk vele! „Mint

az ő munkatársai, figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába” (2Kor. 6,1).
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3. beszéd: In terra?

Bev.: Ismertessük az örömök skáláját…
1. Gaudio – sine gratia.
a) Az ösztönös öröm eredője: „Mint a juhok úgy terelődnek az alvilágba, s a halál legelteti őket”

(Zsolt. 48,15).
b) A lelki örömök – vidítók és jók. „Élvezetre van teremtve a bor kezdettől fogva, de nem része-

geskedésre!” (Sir. 31,35).
2. Gaudio – cum gratia.
a) „Én azonban olyan vagyok, mint a termékeny olajfa az Isten házában, bízom az Isten irgalmá-

ban, mindörökkön örökké. Áldalak téged mindörökké, hogy így cselekszel, remélek nevedben, mert jó
vagy szenteiddel szemben” (Zsolt. 51,10-11).

b) „…az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által megtisztultatok, szentek lettetek és
megigazultatok” (1Kor. 6,11).

Bef.: Hivatkozzunk arra, hogy a megszentelt öröm a teljes boldogság.

4. beszéd: In vita aeterna?

Bev.: Arról szóljon, hogy az öröm örök igény. – De miben áll ez?
1. Visio Dei infiniti boni.
„Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről-színre. Most töredékes a tudásom,

akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok” (1Kor. 13,12).
2. Per gratiam sanctificantem Dei.
a) Nem válthat meg ember. „Pedig nem válthat meg testvér. Nem válthat meg ember, senki sem

adhat Istennek váltságdíjat magáért” (Zsolt. 48,8).
b) De megvált az Úr Jézus. „Hiszen tudjátok, hogy nem mulandó dolog, ezüst vagy arany váltott

meg öröklött, értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak drá-
ga vére” (1Pét. 1,18-19).

Bef.: Mutassunk reá arra, hogy ez az Isten-látás kegyelmével valósul. Mégpedig így: gyökere a
Mester feltámadása. „Ám Krisztus föltámadt halottaiból, mint a holtak zsengéje” (1Kor. 15,20).

5. beszéd: De loco vitae aeternae

Bev.: Mi a tér és hely?
1. Nem földrajz – az „örök élet”. Már a földi „Isten országa” is – lélekben van. „Isten országa

nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézd, itt van vagy amott, Isten országa közte-
tek van” (Lk 17,21).

2. Isten-látás – a teljes élet.
„Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről-színre” (1Kor. 13,12).
Bef.: Isten-látás öröme az ember boldog „paradicsoma”. – Hol? Milyen módon? Istenatyánk szere-

tetének titka.

6. beszéd: De aeternitate gaudiorum

Bev.: Mulandó és állandó örömök ismertetése… Lényeg: élet az örök boldogság.
1. „Vita” est – cum gaudio.
a) Nem a „Nirvána”.
b) Tudatos élet. „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá me-

gyünk és benne fogunk lakni” /Jn 14,23/.
2. „Vita” est – cum sucsessu pleno.
a) Teljesednek vágyaink.
b) Istent látják szemeink. „…akkor majd színről-színre” (1Kor. 13,12).
Bef.: A végnélküli örömök boldogsága. Ezért szenvednek a „Lázárok” is és boldogan várhatják az

örök élet örömeit. Igaz ez a tétel: „Fiam, felelte Ábrahám, jusson eszedbe, hogy neked jó dolgod volt
az életben, Lázárnak pedig rossz. Ő tehát most itt vigasztalódik, te meg gyötrődöl” (Lk 16,25).
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*

V. beszédlánc címe: Vita beatifica

Mi volna ennek a beszédláncnak a célja? Dogmatikai úton akarná fejtegetni a végnélküli élet mi-
benlétét, hogy így vágyat ébresszen a hallgatóiban a jó Isten és a mi országunk iránt. – Módszertani-
lag pedig azt ajánlanók, hogy – a Szentírásra támaszkodva és az emberiség nagyjainak életvágyát is
érintve – közöltessenek hitünk isteni kinyilatkoztatásai! De óvakodjunk olyan teljesen költői színe-
zéstől, amely a tárgyi tartalom rovására esnék. – Azt kellene megvalósítani, hogy vágyakozó készség
ébredjen a lélekben a jövő és boldog életforma iránt.

1. beszéd: A hazaérkezés

Bev.: Elválás és az örök partra érkezés. Faber atya szépséges verse:
„Az örök partok”…
1. Lehull – a „szemet záró” fátyol.
„Testvéreim, Krisztus vérének erejében megvan tehát a reményünk arra, hogy beléphetünk a Szen-

tek Szentjébe… Ezért ne veszítsétek el bizalmatokat…” (Zsid. 10,19 és 35).
2. Feltárul – az örök szépség világa.
„Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről-színre” (1Kor. 13,12).
Bef.: Mindenkit itthagyunk, de Istenünk várva vár. – Dante: „A paradicsom” képével zárhatnók…

2. beszéd: Gazdagítva, vagy szegényítve?

Bev.: A sáfárkodásra földre küldöttnek sáfárkodásáról kell elszámolnia…
1. Amit magaddal viszesz – Istenhez…
a) Az okos szüzek olaja: „Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek korsóikban” (Mt

25,4).
b) A jó tettek… „Éheztem ugyanis és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, vándor voltam

és befogadtatok…” /Mt 25,35/.
2. Azt éled – az Istennél.
„Mostantól fogva boldogok a holtak, akik az Úrban halnak meg. Így van, mondja a Lélek: pihen-

jék ki fáradalmaikat, mert tetteik elkísérik őket” (Jel. 14,13).
Bef.: Boldog, akinek ez a hang csendül a lelkében: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfu-

tottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad ne-
kem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljöve-
telét” (2Tim. 4,7 8).

3. beszéd: Quid docet Ecclesia?

Bev.: Mit nyilatkoztatott ki az Isten? És mit közöl velünk az Egyház tanítása?
1. Isten látását jelzi.
„Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről-színre” (1Kor. 13,12).
2. Az ember boldogságát hirdeti.
„Boldog, aki megmossa ruháját a Bárány vérében! Joga lesz az élet fájához, és a kapukon át be-

megy a városba” (Jel. 22,14).
Bef.: Ezt tanítja részletezve az Egyház.

4. beszéd: Quis vel vita?

Bev.: Aktivitás az ember vágya. – Hinduk tana – Krisztus életet hirdető tana: „Én vagyok a föltá-
madás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog” (Jn 11,25).

1. Non quies.
Hinduk…
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2. Sed vita.
Keresztények. – „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van…” (Jn

6,54). „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne
fogunk lakni” (Jn 14,23).

Bef.: „Aktív élet” az ember boldogsága. De persze: természetfeletti tartalommal. (Példa lehetne:
Swift „Gulliver”-jének tehetetlen „öregei”, akik „örök élet terhét” viselik!).

5. beszéd: Gloriola sanctorum

Bev.: Mit jelent a szó „gloriola”? Olyan fényözönt, amelyet maga dolgozhat ki az ember.
1. Kinek mennyi a kincse…
Isten adja a kegyelmet: „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus

adott” (Ef. 4,7).
2. Olyan értékes a koronája.
De ember dolgozza életté… „Mint az ő munkatársai, figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyel-

mét ne vegyétek hiába” (2Kor. 6,1).
Bef.: Legyen az örök életed ékessége: földi életed sok-sok erőfeszítése.

6. beszéd: Tudatos csepp az örök Tengerben

Bev.: Csepp-e az ember az élet örök Tengerében?… Félelmetes gondolat: elveszünk a Végtelen-
ben! De üdvözítő gondolat: élünk az Istenben!

1. Egyéniségünk végnélküli.
„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van és én feltámasztom az utolsó

napon” (Jn 6,54).
2. A Végtelenben is egyéni.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fo-

gunk lakni” (Jn 14,23).
Bef.: Élő gyermek az Atya ölén… Ezt azután hasonlatban is színezni lehet és kell. De úgy, hogy

végső eredményünk ez legyen: az isteni természet alkalmassá tesz az isteni, végnélküli, tudatos
életre.

*

VI. beszédlánc címe: Via hominis et presentia Dei

Ez a beszédlánc az Isten és ember örök kapcsolatait akarja igazolni; de már a földi életben is. A
főgondolat tehát az volna, hogy az életben megjelenő ember állandó kapcsolatban van az Istennel!
Így tehát az emberi élet úgy értelmezendő, hogy van kezdete, de nincs vége. „Istenben élünk, moz-
gunk és vagyunk” (Ap.Csel. 17,28). Ez az élet végnélküli. – Nem szabad megrettenni attól, hogy a ha-
lál közbelép; értelmezni kell: a halál a magasabb rendű életbe kísér (a halál – angyal, mert „isteni kö-
vet”)! – A mostani beszédláncban a hangsúly az Isten és ember földi kapcsolatán pihen.

1. beszéd: Zarándok az ember

Bev.: Mire küld az Isten? (Zarándok útjárás!)…
1. Isten indítja.
„Meg is teremté az Isten az embert: a maga képére, az Isten képére teremtette, férfiúnak és asz-

szonynak teremtette” (1Móz. 1,27).
2. Ember járja.
„Megmutatod az élet útját nekem, színed előtt örömmel töltesz el engem, és jobbodon mindvégig

gyönyörűségem leszen” (Zsolt. 15,11). „Vezess engem parancsaid ösvényére, mert benne lelem ked-
vemet” (Zsolt. 118,35).

Bef.: Mire vár minket az Isten? Örök hazára. Csak ne remegj, akkor az örök Hóreb hegyre vezet az
Isten. „…Ő felkele, evék és ivék s ennek az ételnek az erejével negyven nap és negyven éjjel méne,
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egészen az Isten hegyéig, a Hórebig” (3Kir. 19,8).

2. beszéd: Kegyelemmel segítő az Isten

Bev.: Egyedül hagy-e az Úr? – „Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, s osztott az embe-
reknek ajándékokat” (Ef. 4,8).

1. Földi úton is segít.
„Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok” (Jn 14,18).
2. Egek felé indít.
„Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-bejár és legelőre talál” (Jn 10,9).
Bef.: Mindig velünk! „Én Veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20).

3. beszéd: Tevékeny az ember!

Bev.: Állandóan alakító „faber” az ember.
1. Örök dolgozó.
a) „…töltsétek be a földet s hajtsátok uralmatok alá…” (1Móz. 1,28).
b) „Arcod verejtékével add a kenyeredet…” (1Móz. 3,19).
2. Esetleg hibázó
a) „Mondám magamban: Megyek és átadom magamat a gyönyörnek és élvezem azt, ami kelleme-

tes! De láttam, hogy ez is csak hiúság!” (Préd. 2,1).
b) „Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok betörnek és lopnak.

Gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol se moly, se rozsda nem emészt, tolvajok nem törnek be és nem
lopnak. Ahol a kincsed, ott a szíved is” (Mt 6,19-20).

Bef.: De végül is önmagát alakító. Miért? Mert Krisztus Magához téríti és bánkódó lelkét Magához
öleli. „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik elfáradtatok s meg vagytok terhelve, én felüdítlek titeket” (Mt
11,28).

4. beszéd: Tevékeny az Isten

Bev.: „Actus purus” az Isten. Ez a bölcselet tanítása (Szt. Tamás).
1. Indítva gazdagít.
„… arcára lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7). „Egyiknek öt talentu-

mot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint” (Mt
25,15).

2. Megbocsátva megsegít.
„Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok (Jn 12,32). „Bizony mondom

neked: ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43).
Bef.: Reánk vonatkozó segítésben is ez a helyzet. Ezért boldog lehet az ember!

5. beszéd: Többé tesz az erőfeszítés

Bev.: Mi a mi részünk az üdvözülés munkájában?
1. Minél több az áldozat…
Élj a kegyelemmel! „Mint az ő munkatársai, figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne ve-

gyétek hiába” (2Kor. 6,1).
2. Annál több az érdemed.
„Aki öt talentumot kapott, menten kereskedni kezdett vele és másik ötöt nyert rajta” (Mt 25,16)

„…Jól van, te hűséges, derék szolga! – mondotta neki ura, mivel kevésben hű voltál, sokat bízok rád:
menj be urad örömébe” (Mt 25,23).

Bef.: Az állandó tevékenység a kötelességünk; ha azt akarod, hogy gazdagodjék az életed, mun-
kálkodj!

6. beszéd: Tökéletesít az isteni kegyelem
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Bev.: Mi csak akarva erőlködünk, de Isten kegyelme a jó tetteink gyökérzete.
1. Emberi cselekedetek földi életet szolgálnak.
„Vette tehát az Úr Isten az embert s a Gyönyörűség paradicsomába helyezte, hogy művelje és

őrizze meg” (1Móz. 2,15).
2. Kegyelmi tettek – örök életre váltódnak.
„Hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek. Annak úgyis, aki Istenhez járul, hinnie kell, hogy létezik s

hogy megjutalmazza azt, aki őt keresi” (Zsid. 11,6).
Bef.: De Isten állandóan bennünk tevékenykedik. Így lesz az „actus purus” minket is tevékeny-

ségre juttató.

*

– Most olyan egészen rövidre fogott négy beszédlánc következi, amelyik az égből jött Mester di-
adalának reánk vonatkozó értékét fogja csokorba.

I. beszédlánc címe: A világ feletti győzelem

1. beszéd: Hová tör az élet?

Bev.: Mit akar törtetésével megközelíteni az ember?
1. A föld örömeit.
A szomorúság is örömre fordul. „Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul” (Jn 16,20).
2. De keresse az ég boldogságát.
„Ki volna ugyanis a mi reményünk, örömünk és dicsekvésünk koronája Urunk Jézus Krisztus előtt

eljövetele napján, ha nem ti? (1Tessz. 2,19).
Bef.: Ez a törtetés – a lélekgyőzelem első rezdülése.

2. beszéd: Hová mutat a „Győzelmes”?

Bev.: Mesterünk merre mutat?
1. Saját keresztútjára.
„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen” (Mt 16,24).
2. Saját keserves halálára…
Azért mondja Szt. Pál: „Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus

Krisztusról, a megfeszítettről” (1Kor. 2,2).
Bef.: Követője mit tegyen?…

3. beszéd: Hol hangzik a győzelem dala?

Bev.: De hol hangzik a győzelmi dal?…
1. Krisztus tanításában.
„A következő szombaton elkezdett tanítani a zsinagógában. Nagy hallgatósága csodálkozott taní-

tásán. „Honnan vette mindezt? – kérdezték. Ki adott neki ekkora bölcsességet? Hogyan történnek ilyen
csodák általa?” (Mk 6,2). „Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki engem küldött” (Jn 7,16).

2. Krisztus nyomán fakadó élet ütemében.
„Testünkben Jézus kiszenvedését hordozzuk szüntelen, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon tes-

tünkön” (2Kor. 4,10).
Bef.: De zendíti-e ezt az emberek kara?…

4. beszéd: Honnan sarjad a győzelem?

Bev.: Mi a győzelem forrása?
1. Isten segítő kegyelméből.
„A lelki adományok különfélék, de a Lélek ugyanaz” (1Kor. 12,4).
2. Isten megszentelő kegyelméből.
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„Kegyelme jóvoltából azonban ingyen történik megigazulásuk Jézus Krisztus megváltása által”
(Róm. 3,24). „A kegyelemmel tehát nem úgy áll a dolog, mint az egy ember bűnével. Az ítélet ugyanis
az egy miatt büntetést hozott, a kegyelem viszont sok vétekből megigazulásra vezet” (Róm. 5,16).

Bef.: És így: isteni a győző élete.

5. beszéd: Hogyan szerelődik fel az élet harcosa?

Bev.: A harcos felszerelődése…
1. Krisztusra figyel.
„Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). „Ezekben gyakorold s ezeknek szenteld maga-

dat, hogy haladásod mindenki előtt nyilvánvalóvaló legyen” (1Tim. 4,15).
2. Krisztustól merít.
„Az a víz, melyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz benne” (Jn 4,14).
Bef.: Az erős harcos biztosan diadalmaskodó.

6. beszéd: Miben áll a teljes győzelem?

Bev.: Mit árul el a „győztes”?
1. Diadalt mutat az önzés megölésében.
„Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt” (Mt

16,25).
2. Diadalt mutat a szeretet egybefonódásában.
„Most  megmarad a  hit,  remény,  szeretet,  ez  a  három, de köztük a  legnagyobb a szeretet”  (1Kor.

13,13).
Bef.: A lélek győz – az anyag felett!

*

II. beszédlánc címe: A világban élvezett boldogságunk

1. beszéd: A föld lakói vagyunk

Bev.: Hogyan kapcsolódunk a földhöz és az éghez?
1. Azért a földieket szeretjük.
„És megáldá őket az Isten, és mondá: Szaporodjatok, sokasodjatok, s töltsétek be a földet, s hajtsá-

tok uralmatok alá és uralkodjatok…” (1Móz. 1,28).
2. De az égieket is igényeljük.
„Szeressétek az igazságot, ti föld kormányzói! Gondoljatok az Úrra jó lélekkel, keressétek őt szí-

vetek egyszerűségében” (Bölcs. 1,1). „Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, állítsátok helyre az
igazságot a kapuban; talán megkönyörül az Úr, a seregek Istene József maradványain” (Ám. 5,15).

Bef.: Döntő legyen: az égiek keresése.

2. beszéd: Isten nyomain járunk

Bev.: Vágott ösvények az utaink…
1. Isten nyoma – a szépséges világ.
„Mily szépek sátraid, Jákob, hajlékaid, ó Izrael! Mint az erdős völgyek, mint a folyóvízmenti

jólöntözött kertek, mint a sátrak, melyeket az Úr állított fel, mint a vizekmenti cédrusok” (4Móz. 24,5-
6).

2. Isten nyoma – az önként vállalt szenvedés.
(Jézus szenvedése)
Bef.: Biztos tehát az útjárásunk.

3. beszéd: A világ hatalmasai vagyunk
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Bev.: Uralom a hivatásunk.
1. Hív reá – az Isten.
„Szaporodjatok, sokasodjatok, s töltsétek be a földet, s hajtsátok uralmatok alá és uralkodjatok…”

(1Móz. 1,28).
2. Boldogan gyakorolja az ember.
„Boldogok a szelídek: övék lesz a föld” (Mt 5,5).
Bef.: Királyi legyen egész életünk.

4. beszéd: Isten adományait látjuk a világban

Bev.: Előttünk feltárul a világ.
1. Boldogok, akik látnak.
2. Még boldogabbak, akik élnek.
Bef.: Embert szolgálja a szép világ. „És látá az Isten, hogy mindaz, amit alkotott, felette jó volt”

(1Móz. 1,31).

5. beszéd: Isten tanácsa szerint járók vagyunk

Bev.: Fény az Isten.
1. Amerre mutat…
„Lábamnak szövétnek a te igéd, s ösvényeimnek fényesség” (Zsolt. 118,105).
2. Arra járunk…
„Boldog ember, ki el nem indul a gonoszok tanácsán… hanem az Úr törvényében leli kedvét, s éj-

jel-nappal eszében forgatja törvényét!” (Zsolt. 1,1 és 2).
Bef.: Követő legyen az ember.

6. beszéd: A szerető Istent éljük a világban

Bev.: Mindent nekünk ad az Isten.
1. Élvezzük – szent teremtményeit.
„Majd mondá az Isten: Íme, nektek adtam minden füvet, mely magot hoz, a földön, s minden fát,

melynek benn a gyümölcsében van fajának megfelelő magva, hogy eledeletekre legyen” (1Móz. 1,29).
2. Szeretjük – égi Alkotójukat.
„Kik félitek az Urat, szeressétek őt, akkor szívetek felderül… Kik félik az Urat, nem engedetlenek

szavával szemben, s akik szeretik őt, útjához tartják magukat” (Sir. 2,10 és 18).
Bef.: Még Magával is minket boldogít az Isten.

*

III. beszédlánc címe: Aki az Istentől jött

1. beszéd: Az Emberfia
1. A világ teremtése után embert küld az Isten.
2. Hogy földi élet után Hozzá térjen az ember.

2. beszéd: Az Istenfia
1. Öröktől született.
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige” (Jn 1,1).
2. Időben emberré lett.
„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott” (Jn 1,14).

3. beszéd: Az öngőg áldozata
1. Túlzások felé hajlik az ember.
„Honnan a háborúskodás és pártoskodás köztetek?” (Jak. 4,1).
2. Ösztönök rabja lett az ember.
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„Nem tudjátok, hogy annak szolgálatában vagytok és annak kell engedelmeskednetek, akinek mint
szolgák alárendelitek magatokat: vagy a bűnnek, ami halálra vezet, vagy az engedelmességnek, ami
megigazulásra visz?” (Róm. 6,16).

4. beszéd: Az önfeláldozás Báránya
1. Magát áldozza a Bárány.
„Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a

tisztelet, a dicsőség és az áldás” (Jel. 5,12).
2. Hogy erőt nyerjen a küzdő ember.
„Boldog, aki megmossa ruháját a Bárány vérében! Joga lesz az élet fájához, és a kapukon át be-

megy a városba” (Jel. 22,14).

5. beszéd: Aki a világot kereste
1. Bűnben találta átfutó örömét.
„A gonoszok szövétneke a bűn” (Péld. 21,4).
2. Büntetésben viselte bűnének terhét.
„… távol az Úr színétől és fölséges hatalmától…” (2Tessz. 1,9).

6. beszéd: Aki a szeretet győzelmét tanította
1. Tüzet hozott a földre az egek világából.
„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön: mennyire szeretném, ha már föllobbanna!” (Lk

12,49).
2. Ösztöntüzet égetett ki az emberi szívből.

*

IV. beszédlánc címe: Aki a földi embert égbe emelte

1. beszéd: Az örömökben kielégülést kereső ember
1. Kell az öröm.
„Ültette pedig az Úr Isten kezdettől fogva a Gyönyörűség paradicsomát: ebbe helyezé az embert,

akit alkotott” (1Móz. 2,8).
2. De égi legyen.
„Gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol se moly, se rozsda nem emészt, tolvajok nem törnek be és

nem lopnak” (Mt 6,20). „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék!” (Jn 7,37).

2. beszéd: A szenvedés értékét tanító Mester
1. Van kereszt.
„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem” (Mk

8,34).
2. De megváltó érték a kereszt.
„Úgy tetszett az Atyának, hogy benne (Krisztusban) lakjék az egész teljesség, s hogy általa békít-

sen ki magával mindent, ami akár a földön, akár a mennyben van, azzal, hogy keresztjének vérével bé-
kességet szerzett mindennek” (Kol. 1,19-20).

3. beszéd: Az erények világát feltáró Mester
1. Paradicsom legyen az élet.
„Isten országa köztetek van” (Lk 17,21).
2. Erényvirágot bontson ki az ember.
„Virágoztok, mint a liliom, illatot ontotok, és levéldíszbe öltöztök! Zengjetek dalt és áldjátok az

Urat műveiért!” (Sir. 39,19).

4. beszéd: Az emelkedésre képesített emberek
1. Földön csak indulhatunk.
„Az asszony szülötte, az ember, rövid ideig él és betelik sok nyomorúsággal” (Jób 14,1).
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2. Egekbe törünk.
„Ez az új életút, melyet a függönyön, vagyis tulajdon testén keresztül nyitott nekünk” (Zsid.

10,20).

5. beszéd: A lelki életet élő ember
1. Naturalis quaerens et seligans.
„És megáldá őket az Isten és mondá: Szaporodjatok, sokasodjatok, s töltsétek be a földet…”

(1Móz. 1,28).
2. Supernaturalis anhelans.
„Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre” (Kol. 3,2). „Mindaz, aki e vízből

iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem szomjazik soha többé. Az
a víz, melyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz benne” (Jn 4,13-14).

6. beszéd: A szeretet útján szeretetbe fonódó ember
1. Egyetlen egy a szellemiek kapcsa: a szeretet.
„A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek

által” (Róm. 5,5).
2. Ezzel fonja örök füzérré embertestvérek lelkét az ember.
„Most  megmarad a  hit,  remény,  szeretet,  ez  a  három, de köztük a  legnagyobb a szeretet”  (1Kor.

13,13).

*

– A Húsvét utáni I–VI. Vasárnapokra dogmatikus sorozatok – (1957)

Húsvét utáni I: („Fehérvasárnap”): Az üdvösség eszközei

1. beszéd: A kegyelem közlése
2. beszéd: Egyetemlegesen – Krisztus adta eszközök
3. beszéd: Részlegesen – emberi élet adta előkészület
4. beszéd: Az Úr Egyháza kiszolgáltatta kegyelemközlések

*

Húsvét utáni II. Vasárnap: A keresztség szentsége

1. beszéd: Urunk rendelte
2. beszéd: Az üdvösség rendjébe emelés csodája
3. beszéd: Emberlelkek égi vonalra emelése
4. beszéd: A „nélkülözhetetlen” szentség

*

Húsvét utáni III. Vasárnap: A bérmálás szentsége

1. beszéd: „Elküldöm a Szentlelket…”
2. beszéd: Vetted-e a Szentlelket?…
3. beszéd: Csodás ereje – a földi életben
4. beszéd: Örök fény – az örök életben

*

Húsvét utáni IV. Vasárnap: A bűnbánat szentsége
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1. beszéd: Keresik-e az emberek a megtisztulást?
2. beszéd: Krisztus rendelése
3. beszéd: Egyház gyakorlata
4. beszéd: Hívők örök vigasza

*

Húsvét utáni V. Vasárnap: Az „utolsó” kenet szentsége
(betegek szentsége!)

1. beszéd: Az örök élet kapuja előtt…
2. beszéd: A „lélek orvosa”-nak gondoskodása
3. beszéd: A szent kenet szentségének ereje
4. beszéd: Testben, vagy lélekben erősít?…

*

Húsvét utáni VI. Vasárnap: Az Úrért szenvedve

1. beszéd: Dies salutis
2. beszéd: Haec est voluntas Dei
3. beszéd: Sed magna gratiarum actio
4. beszéd: Laetare sterilis…
5. beszéd: Ad serviendum Deo viventi

* * *

B/ rész: az Evangéliumokra épített beszédláncok

Most azután olyan beszédláncok következnek, amelyek erősen támaszkodnak a vasárnapok
evangéliumi szövegeire. – De ezt is úgy kell beállítani, hogy a megváltás diadala bontakozzék ki. I.
beszédlánc címe: A zarándokok életküzdelme

Örök kérdése az embereknek: miért a sok küzdelem és harc? Különösen a megváltás diadalmas
befejeződésének kérdései kopogtatnak… Nem volna tehát utolsó gondolat, hogy a húsvéti diadalünnep
után – reátámaszkodva a hat vasárnap Evangéliumára – egységesen és részletesen fejtegetnők ezt
a kérdést. – Azt hiszem, hogy szép és elmélyítő gondolatokat lehetne adni a híveknek, ha feltárnók
előttük az élet útját, amely – küzdelmeken keresztül – éri el az ember földi és örök boldogságát. – A
katolikus gondolatban döntő jelentőségű, hogy erőfeszítés és jó cselekedet az örök korona megszerzé-
sének feltétele. „Amint a test lélek nélkül holt, úgy a hit is holt tettek nélkül” (Jak. 2,26). A feltámadt
Krisztus a kegyelemszerző, az ember pedig küszködő harc után az együttdolgozóan megvalósító. –
Lássuk most a beszédvázlatokat.

1. beszéd: A vándornép küzdelmes útját ismerő Mester

Bev.: Zárt ajtókon belül élnek az apostolok. „Estefelé, még a hét első napján, együtt voltak a tanít-
ványok, zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól” (Jn 20,19).

1. Jön hozzájuk.
Igazolja Magát: „…így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét

és oldalát. Az Úr láttára öröm fogta el a tanítványokat” (Jn 20,20).
2. Erőt hoz hozzájuk.
a) Küldetéshez: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21).
b) Hatalmat ad: „Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert, akinek

pedig megtartjátok, az bűnben marad” (Jn 20,22-23).
Bef.: Hozzánk is így jön!
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2. beszéd: „Jó pásztorként” küldi őket

Bev.: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21).
1. Lélekkel telíti őket.
„Vegyétek a Szentlelket” (Jn 20,22).
2. Hogy hazahozzák a tévelygőket.
„Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert” (Jn 20,23).
Bef.: Így lesznek ők a mi pásztoraink is!!

3. beszéd: Néha nem látjuk a Pásztort

Bev.: De látjuk-e mindig a Pásztort? Bizony nem! Mikor van ez?
1. Életéjszakák sötétsége idején.
a) Elméleti elködösödés…
b) Gyakorlati elesettség…
2. Messzekalandozásunk idején.
a) Tudattalan elkalandozás…
b) Tervszerű elkerülés…
Bef.: Látás nélkül is hinni kell: „Boldog, aki nem lát és mégis hisz” (Jn 20,29).

4. beszéd: De Vigasztalóját megígérte

Bev.: Az emberi gyengeség segítséget vár…
1. Fény a Szentlélek.
„Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek mindegyikükre”

(Ap.Csel. 2,3).
2. Ebben fog látni az emberi lélek.
„De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra” (Jn 16,13).
Bef.: Urunk ígérete isteni!

5. beszéd: Kérésünk teljesítését ígérte

Bev.: De milyen területen mozogjon az ember kérése?
1. Világos látást kérünk – életutunkra.
„Világos az Úr parancsa, felvilágosítja a szemet” (Zsolt. 18,9).
2. Győzelmes erőt várunk – küzdelmeinkre.
„Minden ugyanis, ami Istentől született, győzedelmeskedik a világon. A győzelem, amely diadalt

arat a világon: a mi hitünk” (1Jn. 5,4).
Bef.: Jó úton járunk, ha áll reánk ez a mondás: „Ő legyőzte a halált, s az evangélium által fölra-

gyogtatta a halhatatlan életet” (2Tim. 1,10).

6. beszéd: Üldöztetések ellenére is enyéim vagytok

Bev.: De ki jut el az Úr szentélyébe? – Kettőt kell megjegyezni:
1. A föld túlságos „ölelése” – elszakít…
„A test világa a szem. Ha szemed ép, egész tested világos lesz. De ha szemed rossz, sötét lesz

egész tested. Ha tehát a világosság benned sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?” (Mt 6,21-23).
2. A földiek üldözése – Istenhez fűz.
a) A Mester ezt jövendöli: „Ki fognak zárni titeket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, mikor mind-

az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek” (Jn 16,2).
b) A Mester ezt ígéri: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa” (Mt

5,10).
Bef.: Itt is igaz: „Ti is, most ugyan szomorkodtok, de majd viszontlátlak titeket: akkor örülni fog

szívetek és örömötöket senki sem veszi el többé tőletek” (Jn 16,22).
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*

II. beszédlánc címe: A tékozló fiúk

Most az a gondolat nyerne részleges fejtegetést, amely az életúton eltévedt testvérekhez szólna…
Talán azt mondhatnók: felkiáltás akar lenni a tévelygőkhöz, hogy a hívó hangok hallatán térjenek haza
a  feltámadt  Mesterhez.  –  Jó  ez  a  sorozatos  figyelmeztetés,  mert  így részletes megvilágítás adható a
„távollévők” hazasegítésére. Mintha azt hangsúlyozná ez a beszédlánc: jöjj, testvér, és te is részesedjél
a feltámadt Mester országának örömeiben!

1. beszéd: A „nyájhoz” visszatérő Mester

Bev.: Urunk keresi az elhagyott – félőket. „Estefelé, még a hét első napján, együtt voltak a tanít-
ványok, zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Akkor eljött Jézus, közéjük lépett és így szólt hoz-
zájuk: „Békesség nektek!” (Jn 20,20).

1. Erősítse hitüket.
„Békesség nektek!” – ismételte. E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára

öröm fogta el a tanítványokat” (Jn 20,20).
2. Erősítse lelküket.
Ez olyan erő, amelynek segítségével lélekéletet szülhetnek. „Vegyétek a Szentlelket. Akinek meg-

bocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer…” (Jn 20,22-23).
Bef.: Boldog a „nyáj”, mert vele a Pásztor.

2. beszéd: A „jó Pásztor” báránynépe

Bev.: Kik a „jó Pásztor” bárányai?
1. Jók – az aklok lakói.
„Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, mint ahogy az Atya is-

mer engem és én ismerem az Atyát” (Jn 10,14-15).
2. Tévelygők – a karámon kívüliek.
„Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is ide kell vezetnem” (Jn

10,16).
Bef.: De mindenik az övé: „Hallgatni fognak szavamra: egy akol lesz és egy pásztor” (Jn 10,16).

3. beszéd: Az „elszakadók” szomorúsága

Bev.: Aki a Mesterrel él, az mindig boldog. – De velünk marad-e mindig a Mester?
1. Sötét – az élet.
a) Nem látom a Mestert… „Az Atyától jöttem és világba léptem. Most elhagyom a világot és az

Atyához megyek” (Jn 16,28).
b) Nem látom az élet útját…
2. Mert messze az isteni élet.
a) Szomorúak vagyunk, míg nincs velünk az „isteni élet”. „Amint engem küldött az Atya, úgy kül-

delek én is titeket” (Jn 20,21).
b) De várhatjuk, mert velünk az Úr ígérete. „E szavak után rájuk lehelt és folytatta: „Vegyétek a

Szentlelket” (Jn 10,22).
Bef.: De vigasztal – az Eljövendő: „Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul” (Jn

16,20).

4. beszéd: Az igaz Bíró ítélete

Bev.: Bármilyen úton jártunk, Isten lészen a Bírónk.
1. Igazság a lelke.
„Amikor eljön, vádlón bizonyítja majd a világnak a bűnt, az igazságot és az ítéletet” (Jn 16,8).
2. Bűnbocsánat a szeretete.
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„Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert” (Jn 20,23).
3. Hazakísérés az ítélete.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fo-

gunk lakni” (Jn 14,23).
Bef.: És az ember sorsa?… Csatlakozás Isten báránynépéhez.

5. beszéd: A „tört ember” is biztosan kérhet

Bev.: De mit várhat az „elesett ember”? Ő kérhet. Miért?
1. Krisztus ígéri.
„Kérjetek, és adnak nektek…” (Mt 7,7). „Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek majd ne-

vemben az Atyától, megadja nektek… Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen” (Jn 16,23 és
24).

2. Jó Atyánk teljesíti.
„…Mózes és Áron otthagyták a sokaságot és bemenének a szövetség sátrába s arcukkal a földre

borulának s az Úrhoz kiáltának s mondák: Úr Isten! Hallgasd meg a nép kiáltását és nyisd meg nékik
tárházadat, az élővíz forrását, hogy kielégíthessék szomjukat s megszűnjék zúgolódásuk. Erre
megjelenék nékik az Úr dicsősége és szóla az Úr Mózeshez, mondván: Vedd a botot és gyűjtsd egybe,
te meg Áron bátyád, a népet és szóljatok előttük a sziklának s az vizet fog adni. Ha aztán így vizet fa-
kasztottál a sziklából, ihatik az egész sokaság és jószága” (4Móz. 20,6-8). „Azon a napon majd az én
nevemben kértek, és nem mondom majd nektek, hogy én kérem az Atyát értetek. Az Atya ugyanis
szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem” (Jn 16,26-27).

Bef.: A bűnös is remélhet, mert igaz az Úr szava: „… bízzatok, én legyőztem a világot” (Jn 16,33).

6. beszéd: Az „Isten erősei” bátran szenvedhetnek

Bev.: Harcos az élet. „Katonasor az ember élete a földön” (Jób 7,1). – De ki a támadó?
1. Csak a „világ” támad.
a) „Senki két úrnak nem szolgálhat: vagy gyűlöli az egyiket s szereti a másikat, vagy egyikhez ra-

gaszkodik s a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak” (Mt 6,24).
b) Mi pedig álljunk ellen. „Aki szereti életét, elveszti azt; aki viszont gyűlöli életét e világon, meg-

menti azt az örök életre. Aki szolgálni akar nekem, kövessen: ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám
is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya” (Jn 12,25-26).

2. De az „ég” isteni erőt közöl.
a) „A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlé-

lek által” (Róm. 5,5).
b) Ezt pedig mindenki kapja. „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisz-

tus adott” (Ef. 4,7).
Bef.:  Az „Isten erősei”  Szt.  Pállal  élik  a  Mester  jövendölését:  „ki  fognak zárni  titeket  a  zsinagó-

gákból. Sőt eljön az óra, mikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek” (Jn
16,2). De elnyerik Szt. Pál jutalmát is: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet
megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az
igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét” (2Tim. 4,7-
8).

*

III. beszédlánc címe: Krisztus Keresztjének hívó dala

Ki a „hazahívogató”? – ez volna a mostani beszédlánc kérdése. A feleletet adó beszédekből pedig
csendüljön ki a diadalmas igazság: A Mester hív, siess Hozzá, ember! – Lássuk ezeket egyenként.

1. beszéd: A „jó Pásztor”

Bev.: Jellemző vonása: „A jó pásztor életét adja a juhokért” (Jn 10,11).
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1. „Elment”, hogy áldozat legyen.
„Feláldoztatott, mert ő maga akarta, és nem nyitotta meg száját, viszik, mint a juhot leölésre, és

mint nyírója előtt a bárány, elnémul, és meg nem nyitja száját” (Iz. 53,7). (Ugyanez olvasható:
Ap.Csel. 8,32).

2. „Visszatért”, hogy áldás legyen.
„Akkor eljött Jézus, közéjük lépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” (Jn 20,19).
Bef.: Bemutatkozó szava: „Békesség nektek!” (Jn 20,21).

2. beszéd: A „jó Pásztor” hívogató sípja

Bev.: Miről ismerik fel a „jó Pásztort” nyájának tagjai? „Életemet adom a juhokért” (Jn 10,15).
1. Maga köré gyűjti – a fehéreket.
„Én vagyok a jó pásztor: ismerem az enyéimet, és enyéim ismernek engem, mint ahogy az Atya

ismer engem és én ismerem az Atyát” (Jn 10,14-15).
2. Visszahívogatja – a feketéket.
„Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is ide kell vezetnem. Hall-

gatni fognak szavamra: egy akol lesz és egy pásztor” (Jn 10,16).
Bef.: Az evangéliumi ige – a Pásztor sípjának dala.

3. beszéd: Előre vigasztalja – a hangját nem hallókat

Bev.: És ha nem halljátok közvetlen szavamat?…
1. Fájdalmatok nagy, –mert nem láttok.
a) „Rövid idő és már nem láttok engem…” (Jn 16,16).
b) De Egyház szavának higgyetek: „Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bo-

csánatot nyert, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad” (Jn 20,22-23).
2. Visszatérek, – hogy bírjatok.
„…de majd viszontlátlak titeket: akkor örülni fog szívetek és örömötöket senki sem veszi el többé

tőletek” (Jn 16,22).
Bef.: Figyeljetek! „Ma, ha szavát meghalljátok, meg ne keményítsétek szíveteket” (Zsolt. 94,8).

4. beszéd: De a Vigasztaló hívogat titeket

Bev.: Mire hív és hogyan szól bennünk a Mester küldötte Vigasztaló?
1. Az „Én igéim” betartására.
„A Vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd mindenre és eszetekbe juttat

mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26).
2. Az „Én mutatta élet” betartására.
„De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra” (Jn 16,13). – Csak köves-

sétek!
Bef.: A Szentlélek tehát irányít.

5. beszéd: Az Atyámhoz megyek

Bev.: Az égi Mester is hazatér. – De mi ez?
1. A Kereszt diadala ez a hazatérés.
„Rövid idő és már nem láttok engem, ismét rövid idő és viszontláttok engem, mert az Atyához

megyek” (Jn 16,16). Ez az Ő élete...
2. Az ember vigasza a hazavárás.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fo-

gunk lakni” (Jn 14,23). Ez a mi életreményünk.
Bef.: Hazatér és hazavisz.

6. beszéd: Üdvözítő a kereszt
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Bev.: De mi a kereszt jellegzetessége? Jellegzetes jegye?
1. Krisztusé – megváltó.
„Hiszen tudjátok, hogy nem mulandó dolog, ezüst vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen

életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak drága vére” (1Pét. 1,18-19).
2. Emberé – hazasegítő.
„Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn 12,32).
Bef.: Crux – salus vitae!

*

IV. beszédlánc címe: A „hazatérő” zarándokok

Ennek a beszédláncnak röviden az a gondolata: minden ember Istenatyjához térő. Jó és rossz
egyaránt odasiet. Sőt! Akarva, nem akarva mindnyájan odasodródunk. – De földi tetteink szerint más
és más a fogadtatásunk...

1. beszéd: Szétszórtság után – Krisztust várók

Bev.: Félénk az Úr nélkül járó embersereg...
1. Egybegyűlt a szétvert „sereg”.
„Estefelé, még a hét első napján, együtt voltak a tanítványok, zárt ajtók mögött, mert féltek a zsi-

dóktól. Akkor eljött Jézus, közéjük lépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” (Jn 20,19).
2. Hogy egymás közelében erőt nyerjenek.
a) Talán együttesen nagyobb az erő...
b) De megjelent az erőt Közlő mondván: „Békesség nektek! „E szavakkal megmutatta nekik kezét

és oldalát. Az Úr láttára öröm fogta el a tanítványokat. „Békesség nektek!” – ismételte” (Jn 20,20-21).
Bef.:  Eredmény? Maga az Úr jelenléte  és  a  hatalmat  adó áldása.  –  A kétkedő hitét  pedig erősíti:

„Az én juhaim hallgatnak szavamra, én ismerem őket, s ők ismernek és követnek engem” (Jn 10,27).

2. beszéd: A „jó Pásztor” karámjába igényeskedők

Bev.: Az élet keresztútja a mi utunk is...
1. Ha nehéz is volt a kereszt súlya alatt...
a) Elhagyatott nyájnak látszottunk. „Rövid idő és már nem láttok engem...” (Jn 16,16).
b) De vigasztal a Pásztor áldozatossága. „A jó pásztor életét adja juhaiért” (Jn 10,11).
2. Nagyon jó a „Pásztor” védelme alatt...
a) Véd a bajban. „A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pász-

tor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az
Atyát” (Jn 10,13-15).

b) Életet áldoz – szeretetből. „Életemet adom a juhokért” (Jn 10,15).
Bef.: De Krisztushoz jutó: „...ismét rövid idő és viszontláttok engem, mert az Atyához megyek”

(Jn 16,16).

3. beszéd: A Vezér távolléte

Bev.: És ha távol van a Vezető?...
1. Szomorúság a vándornépnek.
„Rövid idő és már nem láttok engem...” (Jn 16,16).
2. De remény a hűségeseknek.
„Ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok

örömre fordul” (Jn 16,20).
Bef.: „Bízzatok!” (Jn 16,33).

4. beszéd: A Vigasztaló megérkezése...
Bev.: Elhagy-e teljesen a Mester?
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1. „Engem láttatok...”
„Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. De senki közületek nem kérdi tőlem: Hová mégy? ha-

nem, mivel ezeket mondtam, szomorúság tölti el szíveteket” (Jn 16,5-6).
2. Őt érzitek...
„De én az igazságot mondom: Jobb nektek, ha én elmegyek, mert, ha nem megyek el, a Vigasztaló

nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm hozzátok” (Jn 16,7).
Bef.: Ez annyit jelent: Az Isten mindig veletek!

5. beszéd: Imáitokkal egekben lesztek...

Bev.: A „hazatérni akaró ember” – örök otthona után áhítozik...
1. Felszáll a „földi ember” sóhaja.
Az ő kérése legyen örök értékeket kérő.
2. Leszáll az égi Atya áldása.
Bef.: Az ég áldása legyen: a hála feltámasztója...

6. beszéd: Az „igazi út” jeleit megismeritek

Bev.: Törvények és történések...
1. Ószövetség jele...
Lásd: 2 Ezdrás 8,1-10...
2. Újszövetség jelei...
a) Keresztek a jelzőpóznák. „A kereszt hirdetése ugyan oktalanság azoknak, akik elvesznek, de ne-

künk, akik üdvözülünk, Isten ereje” (1Kor. 1,18).
b) Kegyelmeink az erőt adók. „De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, s rám árasztott kegyel-

me meddő nem maradt” (1Kor. 15,10). „A lelki adományok különfélék, de a Lélek ugyanaz” (1Kor.
12,4).

Bef.: De ha látjátok, ismerjetek reá!

*

V. beszédlánc címe: A bűnbánat szentsége

Ez a beszédlánc az Istenhez térés eszközéről szólna. – Bár már Húsvét után vagyunk, mégis üdvö-
sen használható a lelki megtisztulás eszközének olyan megvilágítása, amely a napi Evangéliumra tá-
maszkodva mélyíti el a szentgyónásról vallott tanainkat.

1. beszéd: A „pax vobis” igénylői

Bev.: A „lélekbéke” minden ember vágyának szent vágya.
1. Várva várták a Mester diadalát.
„Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10).
2. Lélekbe zárták az Üdvözítő szavát.
„Jézus csak ennyit mondott: „Azért hiszel (Tamás), mert látsz engem? Boldog, aki nem lát és még-

is hisz.” Jézus még sok más csodát művelt tanítványai szemeláttára, de azokat nem írtam meg ebben a
könyvben. Ezeket viszont azért írtam, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által
életetek legyen benne” (Jn 20,29-31).

Bef.: Mester köszöntő szavával vették!

2. beszéd: A „jó Pásztor” mellé települők

Bev.: Jó lehet az „örök Pásztor”környezetében!...
1. Mellette – a pihenő időben.
Olyan boldogan, ahogyan az Írás színezi az Úr boldogjainak életét. „Egyben meghagyta nekik:

Menjetek, egyetek zsírosat, igyatok rá édes italokat és juttassatok egy-egy falatot azoknak is, akiknek
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nincs, mert az Úr szent napja ez, ne szomorkodjatok tehát! Az Úrban való örömünk ugyanis a mi erős-
ségünk” (2Ezd. 8,10). – A „jó Pásztor” mellett így vigadhat a nyáj.

2. Érette – a szolgálat perceiben.
De legyünk mi a „jó pásztor” követői, amikor áldozatot kell hozni az Ő juhaiért. „A béres azon-

ban, aki nem pásztor, akinek a nyáj nem tulajdona, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön
a farkas. A farkas elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a ju-
hokkal. Én vagyok a jó pásztor...” (Jn 10,12-13).

Bef.: Imában kérjük, hogy mindig a „jó Pásztor” körzetéhez tartozzunk!

3. beszéd: Reáismerünk, hogy távol vagyunk...

Bev.: De ha elhagytuk Őt?...
1. Lelkiismeretünk súgja... Akkor ilyen szomorú a lelkünk képe: „Ezért ölt majd gyászt az or-

szág, és veszti el erejét minden lakója a mező vadjaival, az ég madaraival, sőt még a tenger halai is el-
emésztetnek” (Oz. 4,3).

2. Bűneinket okolja...
a) A bűn súlya letör.
b) De a bánat reményt fakaszt. „Térj meg Izrael az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál

el! Vigyétek magatokkal e szavakat, és térjetek az Úrhoz és mondjátok neki: végy el minden gonosz-
ságot, fogadd el a jót, és mi majd ajkunk áldozatát adjuk néked” (Oz. 14,2-3).

c) Az Úr pedig felénk fordul: „Meggyógyítom sebeiket, magamtól szeretetembe fogadom őket,
mert haragom elfordult tőlük, olyan leszek, mint a harmat; virul majd Izrael, mint a liliom, és gyökeret
hajt, mint a Libanon” (Oz. 14,5-6).

Bef.: És mi miképpen vagyunk?...

4. beszéd: Bizakodunk, hogy Hozzá mehetünk

Bev.: A fájdalom és próba – bűneinknek elégtétele.
1. Vigaszunk – a jóvátétel.
a) Valljuk bűneinket...
b) Ütjük mellünket: „mea culpa”...
2. Örömünk – a Vigasztaló.
„...kiterjednek ágai, és pompája olyan lesz, mint az olajfáé, és illata, mint a Libanoné. Visszatér-

nek, akik az Ő árnyékában laknak, gabonával élnek és rügyeznek, mint a szőlő: hírneve olyan lesz,
mint a Libanon bora” (Oz. 14,7-8). „Mikor eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az Igaz-
ság  Lelke,  aki  az  Atyától  származik,  ő tanúságot  tesz  rólam.  Ti  is  tegyetek  tanúságot  rólam,  hiszen
kezdettől velem vagytok” (Jn 15,26).

Bef.: Így azután újjászületik az életünk.

5. beszéd: Tudjuk, hogy bocsánatot nyerünk

Bev.: Kicsoda a bűnbocsátó?
1. Atyától kérjük.
Ez az alap: „Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert, akinek pedig megtartjátok, az bűn-

ben marad” (Jn 20,23).
2. Fia nevében vesszük.
„Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megadja nektek.

Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen”
(Jn 16,23-24).

Bef.: Tudjuk, hogy így az „Isten fiai” leszünk.

6. beszéd: Erősek vagyunk, hogy áldozatosak legyünk

Bev.: Erőnk a megszentelő kegyelem. – De ad-e ehhez valamit az ember?
1. Elégtelen – a szenvedés.
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„Az a véleményem, hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, mely nyil-
vánvalóvá lesz rajtunk” /Róm. 8,18/.

2. Krisztus útjának járása a „küszködés”.
a) „Ki olyan bölcs, hogy ezt megértse? Oly értelmes, hogy ezt belássa? Bizony, egyenesek az Úr

utai, s az igazak biztosan járnak azokon, de a gonoszok elesnek rajtuk” (Oz. 14,10).
b) De fel is állnak, ha Atyjuk bocsánatát nyerik.
Bef.: Így elbírjuk azt a jövőt is: „Ki fognak zárni a zsinagógákból titeket. Sőt eljön az óra, mikor

mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz” (Jn 16,2).

*

VI. beszédlánc címe: A megtisztult isteni nemzedék

Ez a beszédlánc himnusza lenne annak a gondolatnak: aki Istenhez tér, az az Isten boldog
házanépe. – Jó itt-ott ezt a derűlátó és boldogító igazságot is lantra venni... Ez a muzsika nagyon von-
zó és kellemes az élet zarándokainak!

1. beszéd: A megváltott „apostol együttes”

Bev.: Együttesben és boldogan élvezik az Urat: „Az Úr láttára öröm fogta el a tanítványokat” (Jn
20,20).

1. Ők már Isten megváltottjai.
„...E szavak után reájuk lehelt és folytatta: „Vegyétek a Szentlelket” (Jn 20,22).
2. De most már a Megváltó tanúságtevői.
„Láttuk az Urat” (Jn 20,25).
Bef.: Ők a hivatott tanítók!

2. beszéd: Az Úr aklának bárányai
1. A zsidó nép választottai.
2. A pogányok befogadottjai.

3. beszéd: A lélekben mindig Mesterükkel élők

Bev.: De vannak-e olyan lelkek, akikkel mindig együtt van a Mester? Kik ezek?
1. Akik csak testi szemeikkel nem látják.
Ezeknek is szól: „Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon” (Jn

6,50).
2. De lélekszemmel állandóan birtokolják.
„Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).
Bef.: Ezek a földön is boldogok.

4. beszéd: Az ígért Vigasztaló jelentkezése

Bev.: A Lélek tüze – az isteni nemzedék ereje.
1. Ő – mindig velük.
„De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra” /Jn 16,13/.
2. Ő – valóban életük.
És így azután ilyenné alakul életük: „Kiterjednek ágai, és pompája olyan lesz, mint az olajfáé, és

illata, mint a Libanoné” (Oz. 14,7).
Bef.: Valóban pedig megpihen rajtuk a Szentlélek ereje. „A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kap-

ja, hogy használjon vele” (1Kor. 12,7).

5. beszéd: Imádkozó lelkük boldogsága

Bev.: Ember szava – kísér, Isten felelete – áldás.
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1. Égő tömjén illat – az ég felé.
„Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom majd nektek, hogy én kérem az

Atyát értetek. Az Atya ugyanis szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöt-
tem” (Jn 16,26-27).

2. Égi harmathullás – a föld felé.
„Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megadja nektek” (Jn

16,23).
Bef.: Az evangéliumi értelmezés után leszögezhetjük, hogy a két személyes szeretet találkozása –

az ember boldogsága.

6. beszéd: Még a szenvedés is öröm Isten országában

Bev.: De elkerüli-e ezeket a szenvedés? „Ki fognak zárni titeket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra,
mikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek” (Jn 16,2). – Mit kell tehát
tenni?

1. Istenért – mindent.
„Ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt

és föltámadt” (2Kor. 5,15).
2. Mert Istentől – minden!
„Fölülről, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes ajándék származik. Nála nincsen

változás, sem árnyéka a változandóságnak. Szabad akaratból hívott minket életre az igazság igéjével,
hogy zsengéje legyünk teremtményeinek” (Jak. 1,17-18).

Bef.: De a jelen szenvedése is öröm – a jövő boldogsága miatt.

*

– Ugyancsak Húsvét utáni I–VI. Vasárnapokra összefüggő sorozatokat lehetne elgondolni az első-
és húsvéti szentáldozásról. – Ezek sem követik szorosan a napi Evangéliumokat, de itt-ott alluzióval
reámutatnak.

I. beszédlánc címe: Urunk után vágyakozunk

Ez a beszédlánc a szülőknek szólna, hogy gyermekeik lelkét az első szentáldozásra előkészítsék,
illetve előkészíttessék.

1. beszéd: Kisgyermekek Jézus iránti szeretete

Bev.: Jézus szeme és a kisdedek...
1. Mert jóságát megmutatta.
Magához ölelte őket. „Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye kezét és imádkozzék.

De a tanítványok elutasították őket. Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok csak a gyermekeket s ne aka-
dályozzátok meg, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa” (Mt 19,13-14).

2. Mert ajándékok osztogatója.
„Aztán ölébe vette őket és reájuk téve kezét megáldotta őket” (Mk 10,16). Szeretetében részesítet-

te őket.
Bef.: Kisdedek szeme Jézus felé...

2. beszéd: Látni szeretnék Őt...

Bev.: Mi a kis gyermek vágya?
1. Testi szemeink előtt – láthatatlan.
„Istent sohasem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él, és szeretete tökéletes lesz

bennünk” (1Jn. 4,12).
2. Lélekszemmel megközelíthető.
„Abban az esztendőben, amikor meghalt Óziás király, láttam az Urat; magas és kiemelkedő királyi
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széken ült, és ruhájának szegélye eltöltötte a templomot” (Iz. 6,1).
Bef.: Az ég képzeleti feltárulása.

3. beszéd: Köréje akarnak seregleni

Bev.: Bárányok és a Pásztor képe...
1. Ő az atyai Pásztor.
„Én vagyok a jó pásztor” (Jn 10,11).
2, Mi vagyunk a fehér nyáj.
„Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat” (Jn 21,17).
Bef.: Vele akarnak élni.

4. beszéd: A szülők tanító munkája

Bev.: De felismerhető-e az Úr szava?
1. Ez a Lélek szava.
„A szél ott fúj, ahol akar” (Jn 3,8).
2. Ez a Mester ígérete.
„De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra” (Jn 16,13).
Bef.: Szülőkön át szól és ajándékoz a Mester.

5. beszéd: A templom segítsége

Bev.: De segítségül jön az Úr háza...
1. Ez a kérés helye.
Locus orationis. – „Nos tehát, Izrael, mi mást kíván az Úr, a te Istened tőled, mint azt, hogy féld az

Urat, a te Istenedet, az ő útjain járj, szeresd őt és szolgálj az Úrnak, a te istenednek teljes szívedből és
teljes lelkedből s tartsd meg az Úr parancsolatait és szertartásait, melyeket ma parancsolok néked,
hogy jó dolgod legyen” (5Móz. 11,12-13).

2. Ez a vétel szentélye.
„Bármit kértek bizalommal imádságtokban, megkapjátok” (Mt 21,22).
Bef.: A templomban ad az Isten.

6. beszéd: A „nagy nap” reménye

Bev.: Mit várunk a „szent napon”?
1. Szentély lesz a lelkünk.
„Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke lakik bennetek?” (1Kor. 3,16).
2. Urunk a mi Vendégünk.
„...hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben”

(Ef. 3,17).
Bef.: Kit kapunk és Kit imádunk – mindörökké?

*

II. beszédlánc címe: Készül a kis lélek

Ez a beszédlánc a módszert ismertetné, ahogyan a lélekszentély feldíszítése megvalósítható...

1. beszéd: Szentélyt a lélekben!

Bev.: A hit erejével nyílik meg a lélek.
1. A hit erejével kaput nyitunk.
„Istennek igazsága nyilvánul meg ugyanis benne, mely a hitből árad minden hívőre, amint írva

van: „Az igaz a hitből él” (Róm. 1,17).
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2. A jóakarat erényével szentélyt díszítünk.
„Virágoztok, mint a liliom, illatot ontotok, és levéldíszbe öltöztök! Zengjetek dalt és áldjátok az

Urat műveiért!” (Sir. 39,19).
Bef.: A szeretet erénye virágzik...

2. beszéd: Látást – a hit szemével!

Bev.: Hogyan lát a kis lélek?...
1. Bűnöket.
Tökéletlenségeket.
2. Erényeket.
Bimbózó virágokat.
Bef.: Ez igaz látás.

3. beszéd: Erények gyűjtése

Bev.: Az „erény – virággyűjtés” szokása...
1. Előre tesz szent ígéretekkel.
Minden nap – ígéret.
2. Naponta gyűjt erényes tettekkel.
Minden tett – „jócselekedet”.
Bef.: Ez az Isten előtti érték.

4. beszéd: Napi adorációk

Bev.: A hívogató „mécses” fény...
1. Ellátogat – az Úr szentélyébe.
Szentséglátogatás.
2. Hogy a Vigasztaló látással gazdagítsa.
Imája: „Küldd el világosságodat és igazságodat, hadd vezessenek és vigyenek el engem szent he-

gyedre s hajlékaidba” (Zsolt. 42,3).
Bef.: Ez mind – szent találkozás és erőfelvétel.

5. beszéd: Napi imádságok

Bev.: Istennel beszél a kicsid...
1. Tudja, hogy kérése teljesül.
„Kérjetek és adnak nektek” (Mt 7,7).
2. Ezért hangja bizalommal csendül.
„Mert te vagy az én reménységem, erős tornyom az ellenség ellen” (Zsolt. 60,4).
Bef.: Választ kap a levele...

6. beszéd: A gyónással való előkészület

Bev.: A gondos előkészülés...
1. Fájdalmas a feltárás és bánkódás.
2. De örvendetes a megbocsátás és tisztulás.
Bef.: A boldog bocsánatot nyerő (Pl. Mécs L.: „Gyónnak a liliomok”).

*

III. beszédlánc címe: Készül az Úr Jézus

Ez a beszédlánc arra akarna figyelmeztetni, hogy a lélek vágyakozásának teljesítésére készül az
égi Mester is. – Ember Feléje emelkedik, Ő pedig fehér báránykáihoz alázkodik.
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1. beszéd: Látja a tárt szívkapukat

Bev.: Merre siet szerető lélekkel a Mester?
1. Isten szeme mindent lát.
„...nyisd meg Uram, szemedet, és lásd...” (Iz. 37,17).
2. Látja a lélek táruló kapuját.
Éneke ez: „Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség

királya!” (Zsolt. 23,7).
Bef.: Gyermek lelkek – tárt kapuk.

2. beszéd: „Angyalainak” szóló lélekajándékok

Bev.: Kik a Mester legkedveltebbjei?
1. Jó Pásztorunk szereti tisztes nyáját.
„Az én juhaim hallgatnak szavamra, én ismerem őket, s ők követnek engem” (Jn 17,27).
2. Hozzájuk küldi életajándékainak javát.
„Miután kiengedte saját juhait, megindult előttük...” (Jn 10,4).
Bef.: Ők tehát az Ő ajándékozottjai.

3. beszéd: Titkos „lelki” megjelenések

Bev.: A gyermekszem többet lát...
1. Ha eltűnik is előttünk a Mester.
„Rövid idő és már nem láttok engem...” (Jn 16,16).
2. Titkos „látásokban” részesül a gyermek.
„Ízleljétek meg és lássátok, mily édes az Úr, boldog az az ember, ki őbenne remél!” (Zsolt. 33,9).
Bef.: Az Isten világította szem – igazat lát.

4. beszéd: Kegyelmi indítások

Bev.: A kegyelem belső indításai valóságok.
1. Szentlélek indításait érzi.
„A Lélek ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Ez áll mind-

arra, aki lélekből született” (Jn 3,8).
2. Szentlélek vonzásait kapja.
„A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek

által” (Róm. 5,5).
Bef.: A kegyelem érkezése is valóság.

5. beszéd: Az isteni szeretet kiömlesztése

Bev.: A gyermekek imájának ereje...
1. Az ő kérésükre minden történik.
„Megnyitod kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal” (Zsolt. 144,16).
2. Az ő kérésükre mindent ad az Isten.
„Megnyitja neked az Úr gazdag kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon földednek a maga idejében

s megáldja kezed minden munkáját” (5Móz. 28,12).
Bef.: A gyermekima égi áldása.

6. beszéd: A kenyér színében való megjelenés

Bev.: Nagy volt a készület...
1. Küzdelem előzte a Kenyér-törést.
Fél a kis gyónó...
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2. Öröm csordulás követte a szentáldozást.
Boldog –a feloldozást nyerő.
Bef.: Boldogító a megvalósulás.

*

IV. beszédlánc címe: Itt az Úr!

Bár itt már erős reáutalás van az elsőáldozók lelkületére, mégis úgy dolgozandó ki a beszédek
együttese, hogy a szülők örömét fokozza a  gyermeklélek  csodás  átalakulása.  –  Sőt  ez  a  lelki  érték
azért mutatandó be, hogy még nagyobb örömmel és készséggel szolgálják az előkészítés nagy munká-
ját.

1. beszéd: Az örömteljes nap hajnala

Bev.: Az előző délután...
1. Már álmukban is megjelenik a Mester.
„Mert azok lelik meg őt, kik nem kísértik, s azoknak nyilvánítja ki magát, kik bíznak benne!”

(Bölcs. 1,2).
2. Ébredésükben pedig hittel telíttetik a lélek.
Ez lehet a hasonlat: „A te szavadra azonban kivetem a hálót”: Meg is tették, és akkora tömeg halat

fogtak, hogy a háló szakadozni kezdett... (Lk 5,6).
Bef.: Az izgalmas „pihenés”...

2. beszéd: A fehér ruha öltés

Bev.: Fehér ruha – fehér lélek.
1. Báránykák áldott köntösét öltik.
„A mennyei seregek tiszta fehér gyolcsba öltözve fehér lovon kísérték (Isten Igéjét)” (Jel. 19,14).
2. Így a jó Pásztor nyáját növelik.
Bef.: „Isten igazi népe”.

3. beszéd: Az ünnepies együttes a szentmisén

Bev.: Kik alkotják a körzetet?
1. Szülők.
2. Gyermektársak.
3. Hívők.
Bef.: Velük együtt az ég angyalai!

4. beszéd: „Uram, nem vagyok méltó”

Bev.: Isten szemével nézett gyermeksereg...
1. Imádkozik a liliomok serege.
„Jóillatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágomból pompás, dús gyümölcs terem” (Sir. 24,23).
2. Feléjük hajlik az élet Kertésze.
„Kellemes illatként fogadlak titeket...” (Ezek. 20,41).
Bef.: Embertől hallotta angyali imádság...

5. beszéd: Az Úrral együtt a vétel percében

Bev.: Íme, az Úr!
1. Elmerülés.
Életük jellege: „Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket...” (Ef. 5,2).
2. Imádkozás.
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„A megalázkodó imádsága áthatol a felhőkön, és meg nem nyugszik, míg oda nem jut, és nem tá-
gít, míg a Magasságbeli rá nem tekint” (Sir. 35,21).

Bef.: Íme! Veled az Úr.

6. beszéd: Az Úrral együtt az életutakon

Bev.: Istennel indulnak...
1. Életkenyeret ettek.
„Én vagyok az élet kenyere” (Jn 6,48).
2. Isteni életutat járnak.
„Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, s ösvényeidre taníts meg engem” (Zsolt. 24,4).
Bef.: Örök Hóreb hegyen járnak...

*

V. beszédlánc címe: Velünk az Úr!

És a „vétel után” befejeződik a jó szülők munkája? A következő beszédek erre felelve azt tanítják,
hogy állandó gondozással kell „angyalnépük” lelkében marasztalni a Mestert!

1. beszéd: Ameddig akarjuk?

Bev.: Meddig szolgáljuk ezt a lelkiséget?
1. Most?
2. Vagy mindig?
Bef.: Ameddig parancsait követjük...

2. beszéd: Amíg el nem távolítjuk

1. A báránykák hívására jött.
Eredmény? „Mint a pásztor, legelteti nyáját; karjával összegyűjti a bárányokat, s ölébe emeli” (Iz.

40,11).
2. Az elkallódottak kérésére visszatér.
„Kiált egy hang: készítsetek utat a pusztában az Úrnak...” (Iz. 40,3).

3. beszéd: Amíg szeretettel szolgáljuk
1. Nemcsak áhítattal reá gondolva.
2. Hanem cselekedettel Vele járva.

4. beszéd: Amíg kegyelmeivel élünk
1. Szemein át lássunk – ez a Vigasztaló kegye.
2. Vágyain át cselekedjünk – ez a Vigasztaló ajándéka.

5. beszéd: Amíg tökéletesedni akarunk
1. Jót tehetünk, mert segít az Úr.
„Akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem fáradnak

ki, járnak és nem lankadnak el” (Iz. 40,31).
2. És több jót is tehetünk, mert mindent ad az Úr!

6. beszéd: Amíg „haza” nem érünk
1. Földi küzdelmeken át is velünk.
„Vajon nem tudod-e, vagy nem hallottad-e: örökkévaló Isten az Úr, Ő, aki a föld határait teremtet-

te. El nem lankad és el nem fárad, és bölcsessége kifürkészhetetlen. Erőt ád Ő a fáradtnak, és megso-
kasítja a gyengék erejét és hatalmát” (Iz. 40,28-29).

2. Az égben dicsőséges boldogságban Vele!
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*

VI. beszédlánc címe: A Jézuska házanépe

Kik az „elsőáldozók”? Talán csak a legkisebb Krisztus bárányok? Nem! Az Úr legkedvesebbjei és
a mi felnőtteinknek örök tanítói. – Szeretve szeressük és tanulva kövessük őket! Ezt akarná elérni a
beszédlánc!

1. beszéd: Otthonok angyalai
1. Ők a hit angyalai.
2. Ők a bizakodás életpéldái.

2. beszéd: Testvérek szerettei
1. Báránynépnek – aprói.
2. Nagyobbaknak – örömei.

3. beszéd: Az iskola dolgozó méhecskéi
1. Az Istenért dolgoznak.
2. Noha Istent nem is látnak.

4. beszéd: A templom látogatói
1. Az isteni sugallatokat áhítozzák.
2. Azért a templom szentélyét látogatják:

5. beszéd: Az emberek drága szemefényei
1. Dédelgetve szeretik az emberek.
2. Mert lélekkincsei az Istennek.

6. beszéd: Mindenkinek örömei
1. Fehér lelkük csillanása.
2. Föld és ég örömre hangolása.

* * *

C/ rész: a Szentleckékre épített beszédláncok

A beszédvázak egy-egy beszédlánc keretében itt is a hat egymásután következő Húsvét utáni
vasárnapot veszi tárgyalás alá – most a Szentlecke szövegeinek értelmezésével. Így a Szentlecke
szövegrészei szervesen kapcsolódnak.

I. beszédlánc címe: A hit csodás ereje

Ez a beszédlánc a hit kérdéseit akarná a Szentlecke szerint értelmezni.

1. beszéd: Az élet gyökérzete a hit

Bev.: Miben győzhet az ember? „Mindaz ugyanis, ami Istentől született, győzedelmeskedik a vilá-
gon. A győzelem, amely diadalt arat a világon: a mi hitünk” (1Jn. 5,4).

1. Isten közlése – a hit tárgya.
Ennek lényege: „Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?” (1Jn. 5,5).
2. Isten találása – a hit életté virágzása.
„Akiben a Fiú van, annak van élete” (1Jn. 5,12).
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2. beszéd: Az Úr életére támaszkodó hit

Bev.: Merre forduljon az ember? „Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy
nyomdokaiba lépjetek” (1Pét. 2,21).

1. Krisztus szólt – életével.
„Ő bűnt nem követett el, s szájában hamis szót nem találtak” (1Pét. 2,22).
2. Ember követheti – életével.
„...olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és

gondozójához” (1Pét. 2,25).

3. beszéd: A kinyilatkoztatás előtt hódoló hit

Bev.: Keresem a Mester szavát...
1. Isten szava csendül.
a) Tisztaságot hirdet. „Szeretteim, mint vándorokat és hontalanokat intelek titeket: tartózkodjatok

a testi kívánságtól, melyek a lélek ellen küzdenek” (1Pét. 2,11).
b) Engedelmességet követel. „Engedelmeskedjetek az Úr kedvéért minden emberi méltóságnak...”

(1Pét. 2,13).
2. Ember élete hozzá hangolódik.
a) Jót cselekedve. „Istennek ugyanis az az akarata, hogy feddhetetlen élettel elnémítsátok az okta-

lanok tudatlanságát...” (1Pét. 2,15).
b) Szeretetben élvén. „Mindenkit becsüljetek! A testvéri közösséget szeressétek! Istent féljétek! A

császárt tiszteljétek!” (1Pét. 2,17).

4. beszéd: Az égi kegyelemmel erősített hit

Bev.: Az életet indító javak forrása az Isten. „Fölülről, a világosság Atyjától csak jó adomány,
csak tökéletes ajándék származik” (Jak. 1,17).

1. A hit maga is kegyelem.
„Mi  ugyanis  azt  valljuk,  hogy  az  ember  a  törvény  tetteitől  függetlenül  a  hit  által  igazul  meg”

(Róm. 3,28).
2. A hit tárgya – a kegyelmek kegyelme.
Ez az isteni kinyilatkoztatás. „Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a

próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk” (Zsid. 1,1-2).
Bef.: De az igaz ember vegye tudomásul: „De ha elpártol, nem telik benne kedvem” (Zsid. 10,38).

5. beszéd: Az életté vált hit

Bev.: Életért hangzik az ige: és életet teremtsen a hit. „...a hit közreműködött ugyan tetteivel, de
csak a tettek által vált tökéletessé” (Jak. 2,22).

1. Nem csengő szó az ige.
„Legyetek megvalósítói az igének s ne csak hallgatói, különben önmagatokat csaljátok meg” (Jak.

1,22).
2. Hanem isteni életet ad az ige.
„...fogadjátok szelíd készséggel a belétek oltott igét, mely meg tudja menteni lelketeket” (Jak.

1,21).
Bef.: Mi lesz az eredmény? „Aki azonban figyelmesen beletekint a szabadság tökéletes törvényé-

be, sőt el is mélyül benne, és nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldog
lesz tetteiben” (Jak. 1,25).

6. beszéd: A szeretetben kivirágzó hit

Bev.: Mi a hit legtökéletesebb alakja? „Mindenekelőtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében,
mert a szeretet sok bűnt eltakar” (1Pét. 4,8).

1. Amíg csak hiszünk, addig értelmünk hódol.
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„A hit tehát hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből” (Róm. 10,17).
2. Mikor már szeretünk, akkor akaratunk is megindul.
„Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki nyert, mint Isten sokféle kegyel-

mének hű közvetítői” (1Pét. 4,10).
Bef.: Így – „Isten fiaivá” tesz a hit.

*

II. beszédlánc címe: Istenfiába vetett hitünk

Ez a beszédlánc egyenesen Krisztusba vetett hitünk értékéről és értékesítéséről akar szólni.

1. beszéd: Krisztus – a mi földön járt Istenünk

Bev.: Távol és közel?...
1. Teljes valóságában csak közelíthető az Isten.
„Ami ugyanis Istenről megismerhető, az világos előttük, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra.

Hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei alapján érte-
lemmel fölismerhető” (Róm. 1,19-20).

2. Ember alakban velünk élt az Isten.
„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott” (Jn 1,14).
Bef.: Mindig velünk az Isten.  –  Láthatatlanul  és  lélekben.  Ezért:  „De eljön az óra,  sőt  már itt  is

van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Az Atya ilyen imádókat kíván”
(Jn 4,23).

2. beszéd: Krisztus – a mi életképünk

Bev.: Köztünk élt, hogy megváltó életével tanítónk is legyen.
1. Istenfia emberi életet élt.
„És az Ige testté lett, és közöttünk lakott” (Jn 1,14).
2. Emberéletnek példaképe lett.
„Hiszen erre kaptatok hivatást, mert Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy

nyomdokaiba lépjetek” (1Pét. 2,21).
Bef.: Így lehetünk „isteni emberek”.

3. beszéd: Krisztus – a mi igazi Tanítónk

Bev.: Emberi hangok zengenek, hogy embereket vezessenek. – De hol cseng a Mester szava?
1. Csengő tanok zavarában.
A testet igénylők zavarában csendül... „Szeretteim, mint vándorokat és hontalanokat intelek tite-

ket: tartózkodjatok a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen küzdenek” (1Pét. 2,11).
2. Krisztus hangja az irányadó.
„Istennek ugyanis az az akarata, hogy feddhetetlen élettel elnémítsátok az oktalanok tudatlanságát”

(1Pét. 2,15).
Bef.: Így élve mi is – tanítók leszünk.

4. beszéd: Krisztus – életemelő kegyelmet árasztó

Bev.: Krisztus kegyelme velünk!
1. Emberré lehetünk Isten adta erőinkkel.
„Meg is teremté az Isten az embert: a maga képére, az Isten képére teremtette, férfiúnak, és asz-

szonynak teremtette” (1Móz. 1,27).
2. Isteni emberré lehetünk Krisztus kegyelmével.
„Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet ré-

szeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).
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Bef.: Ne felejtsük: „Fölülről, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes ajándék szár-
mazik” (Jak. 1,17).

5. beszéd: Krisztus – a mi életünk tartalma

Bev.: Mit ér az életünk?
1. Életközpontunk a földön pihen.
„Ültette pedig az Úr Isten kezdettől fogva a Gyönyörűség paradicsomát: ebbe helyezé az embert,

akit alkotott” (1Móz. 2,8). Ez – uralom.
2. Lelkünk örök értéke földön és mennyben érvényesül.
„Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen” (Jn 1,12). Ez – kitel-

jesülés.
Bef.: De mindez – Krisztusban!

6. beszéd: Krisztus – a mi szeretetünk forrása

Bev.: Honnan az emberi lélekszeretet forrásozása? A felelet: Jézustól Jézushoz.
1. Belőle fakad...
„Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek” (Jn

15,5). – „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek
egymást ti is” (Jn 13,34).

2. Hozzá árad...
„Ha valaki beszél, mintegy Isten szavával szóljon; ha valaki szolgál, tegye azzal az erővel, amit Is-

ten juttat, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőüljön az Isten. Övé a dicsőség és hatalom
mindörökkön örökké. Amen” (1Pét. 4,11).

Bef.: Jézusba vetett hitünk – a mi üdvösségünk.

*

III. beszédlánc címe: Krisztus az élet igazsága

Ez a beszédlánc azt akarná hangsúlyozni: igazságot áhítozó ember, Krisztusnál keresd az élet igaz-
ságait.

1. beszéd: Krisztus – az Isten Egyszülöttje

Bev.: Legyen első kérdésed: kicsoda Krisztus?
1. Verbum Dei.
„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott” (Jn 1,14).
2. Verbum – hominis.
„Ha az emberek tanúságát elfogadjuk, az Isten tanúsága nagyobb. Isten tanúsága az, hogy tanúsá-

got tett Fiáról” (1Jn. 5,9).
Bef.: Legyen életünk iránya: „Aki hisz Isten Fiában, magában hordja Isten tanúságát” (1Jn. 5,10).

2. beszéd: Krisztus – az igazi élet mintaképe

Bev.: Mivel tanít Krisztus? „...mi mindent tett és tanított Jézus egészen mennybevétele napjáig”
(Ap.Csel. 1,1).

1. Exemplar est Christus.
„...Hiszen erre kaptatok hivatást, mert Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy

nyomdokaiba lépjetek” (1Pét. 2,12).
2. Imago est hominis. Így ilyenné alakulj: „...eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent
papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be”

(1Pét. 2,5).
Bef.: Így lesztek – keresztények (christiani).
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3. beszéd: Krisztus – az igazság harsonája

Bev.: Ma – életigazságokat hirdet – apostola ajkán át.
1. Homines – ad veritatem invitans.
„Viselkedjetek helyesen a pogányok között, hogy – bár azzal rágalmaznak, hogy gonosztevők

vagytok– jótetteitek láttára magasztalják majd Istent látogatása napján” (1Pét. 2,12).
2. Homines – ad victoriam perducens.
Ennek állandó eredménye: „olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek

lelketek pásztorához és gondozójához” (1Pét. 2,25).
Bef.: Krisztus igazsága – lélekélet szülője.

4.beszéd: Krisztus – az igazság fényének sugárzója

Bev.: Kicsoda nekem Krisztus?
1. Veritam divinam docens.
„Fölülről, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes ajándék származik” (Jak. 1,17).

Erre tanít.
2. Vitam divinam creans.
„...fogadjátok készséggel a belétek oltott igét, mely meg tudja menteni lelketeket” (Jak. 1,21). Ez a

befogadott ige. „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen” (Jn
1,12).

Bef.: Krisztus tanítása fényvetés, és követése élettalálás.

5. beszéd: Krisztus – az élet átnemesítője

Bev.: Miképp alakít át a Mester?
1. Illuminator.
a) Fényt vet. Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). – Krisztus megvilágítása nyomán...
b) Kegyelmet ad. „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott” (Ef.

4,7).
2. Transformator.
a) „Legyetek megvalósítói az igének s ne csak hallgatói” (Jak. 1,22).
b) „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).
Bef.: Így vagytok Isten házanépe.

6. beszéd: Krisztus – az élet igazi tartalmának kivirágoztatója

Bev.: Miben virágzik ki az isteni élet?
1. Valorem charitatis docens.
„Közel van mindennek a vége. Legyetek hát okosak és ügyeljetek arra, hogy helyesen imádkozza-

tok” (1Pét. 4,7). „Mindenekelőtt tartsatok ki egymás szeretetében, mert a szeretet sok bűnt eltakar”
(1Pét. 4,8).

2. Florens charitatis evolvens.
„Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki nyert, mint Isten sokféle kegyel-

mének hű közvetítői” (1Pét. 4,10).
Bef.: Végül ki dicsőíttetik ilyen élettel?... „Ha valaki beszél, mintegy Isten szavával szóljon; ha va-

laki szolgál, tegye azzal az erővel, amit Isten juttat, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőül-
jön az Isten. Övé a dicsőség és hatalom mindörökkön-örökké. Amen” (1Pét. 4,11)

*

IV. beszédlánc címe: Mindent Istentől

Ez a beszédlánc ezt az általános hitet akarja erősíteni: mindent az Isten ad nekünk.
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1. beszéd: A hit

Bev.: Föld és élet, véges és végnélküli élet – az Úrtól. „Mert így szól az Úr, az egek teremtője, – Ő
az Isten, ki a földet formálta és készítette, Ő alkotta meg: nem hiába teremtette, azért alkotta, hogy raj-
ta lakjanak: – én vagyok az Úr, és nincsen más” (Iz. 45,18).

1. Isten adja alapját.
„Erről tanúskodnak a törvény és a próféták: az Isten előtt történő megigazulásról a Jézus Krisztus-

ban való hit által, melyben minden hívő részesül” (Róm. 3,22).
2. Isten adja tárgyi tartalmát.
„A hit reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása” (Zsid. 11,1).
Bef.: Végül is mindent az Isten!

2. beszéd: A krisztusi élet

Bev.: Könnyű, vagy nehéz?
1. A Mester a lelki élet indítója.
De útja? „Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nek-

tek, hogy nyomdokaiba lépjetek” (1Pét. 2,21).
2. A Mester a kegyelem közlője.
Áldozata – életünk bére. „Vétkeinket testén fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnnek és

igaz életet éljünk” (1Pét. 2,24).
Bef.: Krisztussal – könnyű!

3. beszéd: Az égi tanítás

Bev.: Isten szava és ember élete?
1. Az Atya küldi Fiát.
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne

vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).
2. Hogy tanítsa földi gyermekét.
„Mint a pásztor, legelteti nyáját; karjával összegyűjti a bárányokat s ölébe emeli, az anyajuhot ő

maga viszi” (Iz. 40,11). – De ezt így részletezd: „Szeretteim, mint vándorokat és hontalanokat intelek
titeket: tartózkodjatok a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen küzdenek. Viselkedjetek helyesen a
pogányok között, hogy – bár azzal rágalmaznak, hogy gonosztevők vagytok – jótetteitek láttára ma-
gasztalják majd Istent látogatása napján” (1Pét. 2,11-12).

Bef.: Égi a tanítás, isteni legyen az élet és boldog lesz az örök élet.

4. beszéd: Az égi kegyelem

Bev.: Az ég felénk tárulva – szóró. „Fölülről, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéle-
tes ajándék származik” (Jak. 1,17).

1. Isten birtoka az isteni természet.
2. Isten emeli vele az emberi természetet.
„Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet ré-

szeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).
Bef.: Így igazzá válik reánk nézve is: „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Is-

ten fiává legyen” (Jn 1,12).

5. beszéd: Az isteni élet

Bev.: Milyen életre segít és hogyan segít az Isten?
1. Az Ég adta kegyelem a megindulás.
„Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott” (Ef. 4,7). „Én vagyok

a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem
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semmit sem tehettek” (Jn 15,5).
2. Ezzel dolgozva folyik a zarándoklás.
„Legyetek megvalósítói az igének s ne csak hallgatói” (Jak. 1,22).
Bef.: Ennek jutalma: „Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem

az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét”
(2Tim. 4,9).

6. beszéd: A szeretettel egybefűződő szellemi élet

Bev.: De mi az Isten legnagyobb ajándéka?
1. Isten Maga a Szeretet.
„Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet” (1Jn. 4,8).
2. Embert is szeretettel fonja egybe az égi Szeretet.
„Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. Szeretet az Isten: aki

szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne” (1Jn. 4,16).
Bef.: Istennel élni annyi, mint a végtelen ajándékkal gazdagodni.

*

V. beszédlánc címe: A Szentlélek szavai

Ez a beszédlánc arra akar hangolni, hogy figyeljünk fel: hol csendülnek Isten szavai?

1. beszéd: Csendülnek – az isteni kinyilatkoztatásban

Bev.: Szól hozzánk az Isten.
1. A Szentlélek – irányító Közlő.
„Hiszen a Lélek igazság” (1Jn. 5,6).
2. Az Ó- és Újszövetség a „rögzített közlött”.
„Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, e

végső korszakban Fia által szólt hozzánk” (Zsid. 1,1-2).

2. beszéd: Csendülnek – Krisztus életében

Bev.: Krisztus élete –beszédes oktatás.
1. Tett az Úr. Tanít az Úr.
a) Áldozatosságra. „Vétkeinket testén fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnnek és igaz

életet éljünk” (1Pét. 2,24).
b) Szenvedésre. „Hiszen erre kaptatok hivatást, mert Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva

nektek, hogy nyomdokaiba lépjetek” (1Pét. 2,21).
2. Így előttünk jár az Úr. Ez a szónál nagyobb, mert valóságos élet az iránymutatás. „...példát

hagyva nektek, hogy nyomdokaiba lépjetek” (1Pét. 2,21).
Bef.: Krisztus nyomdokain járva, tettben szól hozzátok a Mester.

3. beszéd: Csendülnek – Krisztus tanításában
1. Magától semmit sem közöl.
2. Atyjától mindent közvetít.

4. beszéd: Csendülnek – Isten kegyelmében
1. Az ég csendül – beszédben.
„...elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen mennybevétele napjáig” (Ap.Csel. 1,2).
2. Az ég csordul – kegyelemben.
„Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott” (Ef. 4,7).
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5. beszéd: Csendülnek – az „istenivé vált” ember életében
1. Önnön életének felhangolódásában.
„Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).
2. Mások élethárfájának megzendítésében.
„Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk” (1Jn. 4,6).

6. beszéd: Csendülnek – a szeretet örök dallamaiban

Bev.: Isten így szeret: „Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra,
hogy általa éljünk” (1Jn. 4,9).

1. Trubadúr – az Istent szerető.
2. Örök trubadúr – az Istenhez emelkedő...
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fo-

gunk lakni” (Jn 14,23).
Bef.: Az ember pedig Istennel élve boldoguljon –mindörökre. „Ma még csak tükörben, homályo-

san látunk, akkor majd színről-színre. Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy
én is ismert vagyok” (1Kor. 13,12).

*

VI. beszédlánc címe: Az élet tükre

Ez a beszédlánc próbálja megrajzolni: milyen a hívő ember lélekképe?

1. beszéd: A hit vetítette életkép

Bev.: Isten hatalmáról így ír a próféta: „Ő az, aki a földkerekség felett oly magasan trónol, hogy
lakói akkorák előtte, mint a sáskák; ki az egeket, mint kárpitot, kiterjeszti, és lakóhelyül, mint a sátrat
kifeszíti” (Iz. 40,22). Ezt szem előtt tartva, milyen életet éljünk?

1. Milyenek legyünk?
2. A hit vetülését kövessük.
A hit lényege: „A hit reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása” (Zsid. 11,1). Eh-

hez igazodjunk.
Bef.: Krisztus hirdeti az igét, ember kövesse a tanítást.

2. beszéd: A krisztusi élet képe

1. Veronika kendőjeként hordozzuk lelkünkön.
Ez legyen – jelképünk,
2. Hogy valósággá teremtsük életünkben.
Ez legyen – életünk: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).

3. beszéd: Az isteni Ige jelenítette életképek

1. Óvakodni attól, amelynek csak a föld jegyei ékeskednek...
„Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok betörnek és lopnak”

(Mt 6,19).
2. Fáradozni azon, hogy a lelki jegyek diadalmaskodjanak.
„Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre” (Kol. 3,2).

4. beszéd: A lélek rejtett tükörképe

Bev.: Milyen a Messiás képe?
1. Szentélyünkben pihen. Ez a kép éljen lelkünkben.
2. Mindig Krisztust tárja elénk. Ez a kép alakuljon életünkben.
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5. beszéd: Az elmosódó tükörkép

1. A gonoszság elködösít.
a) Kísért a rosszra.
2. Az isteni kegyelem elevenít.
a) Múltra ne gondoljatok. „Ne gondoljatok a múltra, s a régi dolgokat ne nézzétek. Íme én újat cse-

lekszem, most keletkezik az, bizony megtudjátok” (Iz. 43,18-19).
b) „Ha bűneitek olyanok is, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint

a bíbor, fehérek lesznek, mint a gyapjú” (Iz. 1,18).

6. beszéd: Az Istenhez hasonló tükörkép

1. Ilyenné tett a teremtés.
„És teremt az Úr a Sion hegyének egész helye fölé, és afölé, ahol ott az ő segítségét kérik, nappal-

ra felhőt, és éjjelre füstöt és lobogó tűzhöz hasonló fényességet, mert minden dicsőség felett ott lesz az
ő oltalma” (Iz. 4,5).

2. Tökéletesebbé alakított a megváltás.
„Benne kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazság igéjét, az

üdvösségteket hirdető evangéliumot, és hittetek is benne. Ő örökségünk foglalója, amíg Isten dicsősé-
gének magasztalására teljesen meg nem váltja tulajdonát” (Ef. 1,13-14).

Bef.: Az ember életét ilyen képletesen mutatja: „Folyókat fakasztok a magas dombokon, és forrá-
sokat a rétek közepén; vizek tavaivá teszem a sivatagot, és vizek patakjaivá a járatlan földet” (Iz.
41,18).

*

VII. beszédlánc címe: Az isteni hiten alapuló élet

Ez a beszédlánc a hiten alapuló élet magasabb rendűségét akarná értékelni.

1. beszéd: A hit – felemelő erő.

Bev.: Sötét-e a hit?
1. Földhöz köt a tudás.
Az anyaghoz fűződés több érték?
2. Égbe lendít a hit.
Az egekbe törés – magasabb érték.
Bef.: Az isteni ember – az igazi ember.

2. beszéd: Krisztus – a tárgyilag megemelő

Bev.: Hogyan emel fel Isten? „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy
mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).

1. Ő szerzi a kegyelmet.
„Hiszen tudjátok, hogy nem múlandó dolog, ezüst vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen

életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak drága vére” (1Pét. 1,18-19).
2. Ő közvetíti a lelkeknek.
„Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves... Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki

bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15,1 és 5).
Bef.: Jézus – az életünk „szolgája”.

3. beszéd: A hűségesen felfigyelő – a gyakorlati értékesítő

Bev.: Hallgatom az Úr szavát. Ez életem alapja.
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1. Készséggel veszem.
„Aki ugyanis csak hallgatja az igét, de nem valósítja meg, hasonlít ahhoz az emberhez, aki tükör-

ben szemléli természetes külsejét. Magára pillant ugyan, de továbbmegy s menten elfelejti, milyen is
volt. Aki azonban figyelmesen beletekint a szabadság tökéletes törvényébe, sőt el is mélyül benne, és
nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldog lesz tetteiben” (Jak. 1,23-25).

2. Odaadóan értékesítem.
Szavát teljesítem. „Fuss a gonosztól és a jót keresd, a békességet kutasd és kövesd” (1Pét. 3,11).

„Szeretteim, mint vándorokat és hontalanokat intelek titeket: tartózkodjatok a testi kívánságoktól, me-
lyek a lélek ellen küzdenek” (1Pét. 2,11).

Bef.: Élem az isteni életet és ez lesz életem tartalma.

4. beszéd: Az égből eredő kegyelemmel dolgozó

Bev.: Erre gondolok mindig: „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisz-
tus adott” (Jak. 4,7).

1. Mindent kegyelmi állapotban teszek.
„Azért  ti  is  álljatok  készen,  mert  az  Emberfia  abban  az  órában  jön,  amikor  nem is  gondoljátok”

(Mt 24,44). „Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket” (Lk 21,19).
2. Mert csak így örök érték az élet.
„Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát” (Mt 25,13). „Legyetek megva-

lósítói az igének s ne csak hallgatói, különben önmagatokat csaljátok meg” (Jak. 1,22).
Bef.: A kegyelemmel dolgozó – az Istenhez térő. „Amint a test lélek nélkül holt, úgy a hit is holt

tettek nélkül” (Jak. 2,26).

5. beszéd: A belső világot fékentartó

Bev.: Hogyan érhető el az élet harmóniája? Belső uralommal.
1. Indulatok ura legyen az ember.
„Szeretteim, mint vándorokat és hontalanokat intelek titeket: tartózkodjatok a testi kívánságoktól,

melyek a lélek ellen küzdenek” (1Pét. 2,11).
2. Erények fakasztója legyen az ember.
„Isten, a mi Atyánk szemében ez a tiszta és igazi vallásosság: Viseld gondját a nyomorgó árvának

és özvegynek s őrizd magadat tisztán e világtól” (Jak. 1,27).
Bef.: Ilyen élet – boldog élet.

6. beszéd: A szeretetet sugárzó

Bev.: De csak befelé záró legyen az élet?
1. Amit Istentől vett...
„Fölülről, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes ajándék származik” (Jak. 1,17).
2. Azt Istennek és embernek adja.
„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született

és ismeri Istent” (1Jn. 4,7). „Mindenekelőtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet
sok bűnt eltakar” (1Pét. 4,8).

Bef.: Szeretet az Isten, és szeretetben boldog az ember. „Megismertük a szeretetet, amellyel Isten
szeret bennünket, és hittünk benne. Szeretet az Isten: aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne”
(1Jn. 4,16).

*

VIII. beszédlánc címe: Víz és Vér

Ez a beszédlánc a képek segítségével magyarázza a megváltás lényegét.
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1. beszéd: Megváltásunk bére

1. Krisztus Vérének hullása.
„Hiszen tudjátok, hogy nem mulandó dolog, ezüst vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen

életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak drága vére” (1Pét. 1,18-19).
2. Lelkünk megváltásának ténye.
„Benne van vére által megváltásunk, bűneink bocsánata” (Kol. 1,14).

2.beszéd: A szenvedő Krisztus

1. Áldozata a Szeretetnek.
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne

vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).
2. Engesztelője Istennek.
„Nem is bakok vagy borjak vérével, hanem tulajdon vérével lépett be egyszersmindenkorra a

Szentek Szentjébe, s örök megváltást szerzett” (Zsid. 9,12).

3. beszéd: A Vér küzdelme

1. Csordul a Bárány Vére.
„Feláldoztatott, mert ő maga akarta, és nem nyitotta meg száját; viszik, mint a juhot leölésre, és

mint nyírója előtt a bárány, elnémul, és meg nem nyitja száját” (Iz. 53,7). – „Az Írásnak pedig éppen a
következő szakaszát olvasta: „Akár csak a juhot, úgy vitték leölésre, s miként a bárány elnémul nyíró-
ja előtt, Ő sem nyitotta szólásra ajkát” (Ap.Csel. 8,32).

2. Hogy elcsendesedjék az ember vérhulláma.
„Szeretteim, mint vándorokat és hontalanokat intelek titeket: tartózkodjatok a testi kívánságoktól,

melyek a lélek ellen küzdenek” (1Pét. 2,11).

4. beszéd: A Vér és Víz ereje

1. A csorduló Vér szerzi az üdvösséget.
„A békesség Istene, aki Urunkat, Jézus Krisztust, a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére ál-

tal föltámasztott halottaiból, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát” (Zsid.
13,20-21).

2. A csobogó Víz közvetíti az üdvösséget.
„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és

Szentlélek nevében…” (Mt 28,19-20).

5. beszéd: A tiszták és a Szeplőtelenek…

Bev.: Kiket és hogyan tisztít a Vér és Víz?
1. A keresztvíz lemossa a bűnös embert (Ádám népe!).
2. Az Isten előregondolása alkotja a tiszta embert (Szűz Anya).
Bef.: De mindennek alapja: Krisztus Vére.

6. beszéd: Az Úr Vérének „erősei”

1. Akik isszák a földön.
„Aztán kenyeret vett kezébe, hálát adott, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Ez az én

testem, amelyet értetek adok. Ezt cselekedjétek emlékezetemre.” Ugyanígy vacsora után fogta a kely-
het és így szólt: „Ez a kehely az Új szövetség az én véremben, amelyet értetek ontok” (Lk 22,19-20).

2. Örök „erősek” földön és égben…
„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van és én föltámasztom az utolsó

napon” (Jn 6,54).
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*

– Végezetül igen rövid vázlatokban idekapcsolunk néhány beszédláncot, amely egységesen és fej-
lődést mutató egybefonódásban fejtegetné a mai Szentlecke szép gondolatainak sorát. – Főcím:
„Carissime!” (Lásd: Breviárium capitulum bevezetése). Lényeges kifejtési gondolat: a búcsúzó Mes-
ter „carissime”-nek szólítja embernyáját és az egész földi és örök élet útját mutatja nekik…

I. (Húsvét utáni I. vas.) beszédlánc címe: A szeretet láncai

1. beszéd: Isten Magához fűzi a világot

Bev.: Nagy összefüggő láncsor a világ.
1. A fűződés első kapcsa: a teremtés.
2. A fűződés második kapcsa: a fenntartás.
Bef.: Isten nélkül semmi sincsen.

2. beszéd: Isten Magához fűzi az embereket

Bev.: De a teremtett világ szellemet is hordoz.
1. Ezeket Magához hasonlóvá tette a Teremtő.
2. Ezeket szeretettel fűzi Magához az égi Atya.
Bef.: A személyes Lét kapcsa: a szeretet.

3. beszéd: Isten Magához fűzi a mennyországot

Bev.: De csak a földiek Isten teremtményei?
1. A mennyek országa lelkek világa.
2. Őket is Magához fűzi az ég Királya.
Bef.: A tökéletesebb élet – a Legtökéletesebb környezete.

4. beszéd: Isten egybe és Magához fűzi az egész emberiséget

Bev.: Az élet sodra – Isten terve szerint – fejleszti és sokszorozza az embereket.
1. Ők népesítik a földet és az eget.
2. Őket fonja élő koszorúba az ég Ura.
Bef.: Örök sodródásunk célja: az Isten!

* *

Függelék

Sorozat címe: Az égi Mester életjegyei

1. beszéd: A vágyakozás vágyakozása

Bev.: Mire tör?
1. Szeretet szórásra.
„Közel volt már a húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az óra, amikor a világból vissza kell tér-

nie az Atyához. Ekkor adta övéinek, akiket szeretett és a világban hagyott, szeretetének legnagyobb je-
lét” (Jn 13,1).

2. Áldozat hozásra.
„Láthatjátok tehát, hogy semmit sem tett, amiért halálbüntetést érdemelne… Jézust pedig kiszolgál-

tatta akaratuknak” (Lk 23,15 és 25).
Bef.: Mindezt az Atya lelkének tartalma fogja egybe: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü-

lött Fiát adta oda… (Jn 3,16).
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2. beszéd: A földi élet szerény pergetése

Bev.: A betlehemi éjszaka…
1. Szerény életben növekedett.
„…az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában és így szólt: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját,

és menekülj Egyiptomba!” (Mt 2,13).
2. Csendes áldozattal diadalmaskodott.
„…Mondom azonban nektek: Látni fogjátok egykor, hogy az Emberfia ott ül a Mindenható jobb-

ján és eljön az ég felhőin” (Mt 26,64).
Bef.: Életének jellegzetessége: „A rókáknak odúja van, az ég madarának fészke, de az Emberfiá-

nak nincs hová lehajtsa a fejét” (Mt 8,20).

3. beszéd: A láthatatlan, de tevékeny szeretet jegye

Bev.: Milyen lélekforrásból buggyan a Mester tevékenysége?
1. Szereti az embereket.
2. Szeretett Atyjához vezeti az Őt szeretőket.
Bef.: És ez mindig jelentkező erő.

4. beszéd: Az örök Áldozat életjegye

Bev.: Ő az „idők teljességének” várva vártja. A próféták és különösen Izaiás Hirdetettje (Lásd: Iz.
53.fej.).

1. Áldozatos Báránya – az égi Atyának.
„…Nézzétek, az Isten Báránya!” (Jn 1,29).
2. Örök Áldozata – az egész emberiségnek.
Mert: „Boldog, aki megmossa ruháját (a Bárány vérében)! Joga lesz az élet fájához, és a kapukon

át bemegy a városba” (Jel. 22,14).
Bef.: Ennek jutalma – a dicsőséges feltámadás.

5. beszéd: Mi jellemezhetné leginkább az evangéliumi Mestert?

Bev.: Legyen összefogódzó a kettő jellemző.
1. Láthatatlan tevékenység az örök Szeretet.
„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért… Életemet adom a juhokért” (Jn 10,11

és 15).
2. Látható és örökké ismételt áldozat.
„Ezt cselekedjétek emlékezetemre” (Lk 22,19).
Bef.: Négy jegyet vegyünk át a húsvéti Mestertől: az áldozatos élet vágyakozását, az isteni élet

sugárzó csendességét, a tevékeny szeretet zártságát és végül az áldozatok napi ismétlését. Legyünk az
Isteni Szeretet szolgái és így leszünk a feltámadt Mester „édes gyermekei”.

6. beszéd: A Krisztusarc éles vonása

Bev.: Mesterünk életarcának vonásait kerestük. Reátaláltunk: az áldozatosság áhítozására, az isteni
erők titkos elrejtésére és most találjunk reá a harmadikra, az áldozatos és örök szeretetsugárzásra.

1. Miben áll ez Benne?
a) Látja az emberlélek igényét. „Az a víz, melyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz benne”.

„Uram, kérte az asszony, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam…” (Jn 4,14-15).
b) És mindig árasztja isteni szeretetét. „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak velem és

nincs mit enniük… Miután ettek és jóllaktak, hét kosár kenyérmaradékot szedtek össze…” (Mk 8,2 és
8)…

2. Miben álljon bennünk?
a) Lássunk, de csak így: „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává le-
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gyen…” (Jn 1,12). És: „Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fi-
ai, akkor örökösei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei” (Róm. 8,16-17).

b. Tegyünk, de mindig így: „Éheztem ugyanis és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok…”
(Mt 25,35).

Bef.: És mindez mit eredményezne? Feltámadna bennünk az „isteni ember”. Az Áldozaté a diadal
és az áldozatok követőjéé a diadalmas élet. Imádkozzunk, hogy vegyük a feltámadás kegyelmét és ki-
dolgozhassuk ezt az életet!

7. beszéd: Mi legyen tehát életjegyünk?

Bev.: A Mestertől tanuljunk!
1. Szeretetet.
„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!” (Jn 13,34)
2. És áldozatot.
„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem” (Mk

8,34).
Bef.: Így Krisztus követők vagyunk!

8. beszéd: Mi lészen örök élettartalmunk?

Bev.: Minden a földi életünk eredménye…
1. Örök szeretetünk – Istenhez.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fo-

gunk lakni” (Jn 14,23).
2. Örök boldogságunk – Istennel.
„Azon a napon megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem és én tibennetek” (Jn

14,20).
Bef.: Ez az örök élet!

* * *
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