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Előszó

A mai ünnep a jó magyar nép igen nagy ünnepe, mert a Szt. Domonkos Úr áldott fiai terjesztette
rózsafüzér ájtatosság a mi népünk lelkéhez nőtt szent vallásgyakorlata. – Ennek tudatában követjük az
ünnepet részletesen tárgyaló módszerünket. A/ alatt a Rózsafüzér Királynőjéről és az ünnep tárgyi jel-
legéről fogunk beszédvázlatokat alkotni. – Majd B/ alatt az „írott liturgia” (szentmise szövegei) is-
mertetése következik. Idetartozik B/ – a/ alatt a „kis liturgia”, B/ – b/ alatt a napi Evangélium és B/ –
c/ alatt a napi Szentlecke szövegéhez írt több beszédvázlat. – A megszokott módon különálló beszé-
deket és beszédláncokat közlünk. – Lássuk most ezeket egyenként.

* * *

A/ rész: az ünnep tárgyi jellegét érintő beszédek

Ez a csoport az ünnep tartalmi jellegét magyarázza különálló és láncokba fűzött beszédekben.

Különálló beszédek

1. beszéd: Rózsafüzér – imák lánca…
(Mi a rózsafüzér?)

Bev.: Egy szál rózsa és egy szál zöldellő gally a szerető lélek nyújtotta legszebb ajándékok egyike,
de a rózsák és viruló ágak füzére az állandó szeretet tündöklő pompázása. Ezért kap virágcsokrot a
jegyes és a menyasszony egyaránt. Ez az ajándék kíséri a szeretetünk személyét, ez az ajándék pihen
meg drága halottaink tetemén és ez a „szeretetajándék” ékíti oltárainkat és a Szűz Anya képét vagy
szobrát is. – Ha azután azt látjuk, hogy – szinte csodálatos átváltozással – ajkunk is „rózsafüzért”
mondogat a Szent Szűz tiszteletére, akkor méltán kérdezhetjük: hogyan lészen az „imarózsafüzér” a
Boldogságos Szent Szűz valóságos és hódolatos tisztelete?

1. Az ima „rózsafüzére” – a lélekvirágzás jelentkezése.
Amint látjuk és használjuk, ez az ájtatossági, kegyeleti tárgy is füzér. Mégpedig imák füzére és az

„elmondó léleknek” egy-egy „virágszál-felajánlása”…
a) Figyeljük csak meg: hódoló a szövege. – Minden egyes angyali üzenet, vagy a Mesterünk éle-

tének egy-egy mozzanata arra utal, hogy ezek emlékbeidézésével köszöntjük a Szent Szüzet, kinek
édesanyai szívéhez tapadó minden megemlékezés.

b) A „titkok” ismétlése pedig vagy magát a Szent Szüzet ünnepli, vagy isteni Gyermekét, az Isten
Fiát imádja – hálálkodó lelkülettel. – Ez az ismétlés azután – tudatosan, vagy tudattalanul – reá vezet
arra, hogy elmélkedő legyen a lelkünk a megváltás szent titkain! Nem „imagép” lészen az ember, ha
Isten megváltó tervének elmélyedő elmélkedője a lelke.

c) Mindezek gyümölcse azután az, hogy az általunk is szorgalmazott áhítatunk életerényvirágok
fakasztója lészen. – Szinte lehetetlen, hogy szeretet, részvét, hála és köszönet ne fakadjon abból a lé-
lekből, aki áhítatosan rajzolja maga elé a megváltás előkészítésében részes Szűz Anyát és a megváltást
megvalósító „Isten Egyszülöttjét”… A lélek színe előtt lepergő „megváltás története” az emberi lélek
megrázkódtatója és megemelője. – „Lélektavaszt” fakaszt a „lélek-tél” világában… Pompázó erényvi-
rágokat a felszántott lélektelevényen… Végül is: égbeszállás megy végbe. Mégpedig úgy, hogy „élet-
erények illata” száll az egek trónja felé… Ennek égi elfogadásának kegyelemsugárzását azután közve-
títi az égi Anyánk szeretete.

2. Ezek után pedig az is leszögezhető: a lélekvirágzás a Szűz Anya legszentebb tisztelete.
Nagyon természetes, hogy a „szövegmondás” csakis akkor lészen a hódolatos szeretet kifejezője,

ha ennek állandó kísérete, sőt gyökérzete – az isteni élet.
a) A szavak csengése ugyanis elhalkuló és lélektartalmat igénylő. Bár lélekből fakadva – egekbe

törnek, mégis elhaló lélekdalok. Valójában csak gomolygó füstje annak a tömjénnek, amely végül is
elszálló illatfelhőt teremt. De annyiban mégis érték, hogy tavaszi fakadásról regélnek…

b) Azt azonban jól tudjuk, hogy a „természetes élettavasz” és a későbbi „nyár” – gyümölcsöt ter-
mő… Ezt a természeti tüneményt át kell értékelni a lelkiek világára. Sőt ebben a hasonlatnak valósá-
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gos értékében és értelmében bizakodnunk is lehet. – Amit ugyanis a tavasz évszaka indít és amit a
nyár érlel, az a „lélek tavasza – nyara” világában is végbemegy. Mégpedig olyan formán, hogy a lélek-
tavasz lendülete – az isteni élet előhírnöke…

c) De azt is tudnunk kell, hogy az életvirágzás – örök dicsérő „életima”. – Sőt az a teljes igazság,
hogy az életvirágzás az igazi hódolat és Istenanya-tisztelet. Azért, mert az emberi életnek erényes vol-
ta – az Isten küldötte földi zarándokok pompázása. Ennek eredeztetője – az Isten személyes kegyel-
me, ennek közvetítője – az ünnepelt Boldogságos Szűz Mária és ennek életté alakítója – a hódolato-
san fáradozó ember. Aki pedig olyan „lélekköntöst” ölt és olyan „életvirágzásba” lendül, amely jutal-
mul az „örök életet” adja, az az ember elmondhatja, hogy megtalálta és szolgálja igazi életcélját.

Bef.: Legyen zárószavunk annak az igazságnak ismétlése: egy-egy fohász: egy-egy rózsaszál…
Sokszor ez is elég, hogy meginduljon az isteni Szeretet (Pl. jerikói vak kiáltása, Magdolna
térdrehullása, a jobb lator sóhaja…). De ha ez is elég, akkor mennyivel biztatóbb és reménytnyújtóbb
az egész „rózsafüzér” kínálása, amely végül is a „lélek erényeinek élő füzérét” fekteti a Szent Szűz
lábai elé… Imádkozzunk örömmel rózsafüzért, és zengjen ajkunk gyakran ilyen fohászt: Rózsafüzér
Királynője, könyörögj érettünk!

2. beszéd: A titkok beszéde
(Erkölcsi beszéd: A megváltás titkainak idézése)

Bev.: Gyökér, szár, virág, termés… „néma” története – „beszédes” az eseménysor!… Mindenik
nagy fejlődésről és történetről beszél. – Az igazság ez: minden kis esemény – nagy titoknak hordozó-
ja. – És a megváltás nagy titkainak emlegetése??…

1. Emlékbeidézés…
Titkos temető a lélek. Minden múlt élmény és behatás raktára. Sőt azt is mondhatjuk: eleven múlt

temetője.
a) A tanult igazságokat ott őrizzük. Otthoni tanítás… iskolai oktatás… az élet iskolája… Mind ta-

nít és Istenhez vezet…
b) De a tanítás nyomán vezetett élet, az isteni kinyilatkoztatás adatai alapján kialakított múlt élet

is ott pihen… Mit tesz a rózsafüzér titkainak ismétlése? Emlékbe idézi és életté, eleven életté teremti a
múlt emlékeit. Bölcs közmondás: a tettek beszélnek!

2. Kegyeletre hangolás…
Az életté teremtő emlékezés – kegyeletre hangolás.
a) Kegyeletes szeretetre hangol – az örvendetes rózsafüzér. Hódolunk – az Istenanya előtt.
b) Kegyeletes részvétre hangol – a fájdalmas rózsafüzér. Részvéttel állunk – a Messiás köré.
c) Kegyeletes örömre hangol – a dicsőséges rózsafüzér. Boldogsággal látjuk – az isteni élet diada-

lát.
Mindez végül arra hangol, hogy az Isten adta szolgálatot vállalva, a keresztútját is megjárva, a

boldog feltámadás reményében pereghet le életünk.
Bef.: Az Isten titkai is beszédesek! Emlékeket elevenítenek, majd lélekhangulatot és Isten rendelte

életszeretetet fakasztanak.

3. beszéd: Az egyszerű lelkek „imakönyve”
(Erkölcsi beszéd: Az „isteni titkok” iskolája)

Bev.: Titkok titka – a világ… A rejtett igazságokat a betűország akarja megközelíteni. – De min-
denkié-e ez a kincs?

1. Zárt világ – a betűország titkos kincstára.
Az emberi élet széles rétege a kultúra kisebb-nagyobb kincseinek birtokosa.
a) A betűk világa – sok testvér előtt zárt világ. Ennek megváltoztatása – eleven feladat, de ennek

átfutó hiányában az ilyeneknek „imakönyve” – a rózsafüzér…
b) A betűk ismerői előtt pedig – segítő eszköz a rózsafüzér, mert könnyűvé teszi a megváltás igaz-

ságainak erősebb bevésését.
c) És végül egyetemlegesen mindenkinek lélekszolgálója ez a kis füzér, mert a Szent Szűzanya

tiszteletével erősen kapcsolódik be az „Isten családjának” szélesen teregetett körébe.
2. Nyitott – a megváltás titkainak csodavára.
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Az egész rózsafüzér végül is történelem idézés. Mégpedig Isten megváltó tervének csodás valósu-
lása. – Hová vezet tehát?

a) Az Úratyánk élettervének csodavárába… Ez az örvendetes rózsafüzér.
b) A megváltás szent történetének világába… Ez a fájdalmas rózsafüzér.
c) És végül reá terel bennünket arra, hogy a megváltás kincseit gyűjtsük és értékesítsük – saját

életszentélyünkbe… Ez a dicsőséges rózsafüzér.
Bef.: Így mi áll elénk? Az az igazság, hogy az egyszerű lélek – az Isten szeretetének tényei imád-

kozásával jut a titkok titkainak Urához, az ég Mindenhatójához, az emberek Atyjához.

4. beszéd: Mit hall az Istenanya?
(Dogmatikus beszéd: Az angyali üdvözlet értelme)

Bev.: Zsongó akkord-e csupán a rózsafüzér szövege? Templom fala vagy egek világa szabja-e meg
határát?… Egekbe száll, mert a Szent Szűz felé áramló isteni kegyek emlékét emeli lélekszárnyra. –
Mit hangoztat?

1. A Szent Szűz életének megemelését…
Minden része – isteni érték.
a) Az örvendetes – a Szent Szűz választott kiemelése.
b) A fájdalmas – a megváltás valósulása.
c) A dicsőséges – a Szent Szűz diadalának hangoztatása. Végül is mi cseng az ember ajkán? Az a

szent történelem, amely az emberiség üdve és a Szent Szűz dicsőítése. Ez pedig emberlelket is Isten-
hez emelő!

2. A Szent Szűz életének áldozatossága dicséretét…
a) Röviden: kicsoda a dicsőített Szűz Mária? Isten rendelésének szolgáló leánya. „Az Úr szolgáló

leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint” (Lk 1,38). Ezt dicsőítjük – életszolgálatában.
b) És mit tett a Boldogságos Szűz Mária? A hivatásteljesítés hűségesének bizonyságát adta.

Ugyancsak ezt is dicsőítjük a rózsafüzér mondásában.
3. Életének megdicsőülését…
Ezeket a szent szövegeket is ismételjük: „Égbe vitettél…” „…Megkoronáztattál…” … Végül is mi

ez? Annak a történelmi ténynek magasztalása, amelynek értelmében az örök életbe vitettél, ahová mi
is törekszünk imádkozván: „hogy a feltámadás dicsőségébe vitessünk”.

Bef.: Az egekben örök valóság mindez. Itt felfelé törő dicséret. Az emberi szó az égi valóságot
érinti és az égi boldogság élvezését áhítozza.

5. beszéd: Az élmények ébredése
(Erkölcsi beszéd: Önértékelés alapja)

Bev.: Újabb lélekbúvárok is azt tanítják, hogy nem átfutó felszínfondor az esemény… Elpihenő
energia, amely bizonyos „ébresztő hangra” aktuálódásban életrekél. – Mit tesz a rózsafüzért imádko-
zó?

1. A Szent Szűz életét magasztalja. Valójában – emléket idéz… Az Isten kegyáradásának emlé-
keit idézi.

Mégpedig – a Szent Szűz életének emlékeit.
a) Különösen akkor, midőn az örvendetes rózsafüzért mondjuk.
b) De a Szent Szűz diadalát ünnepeljük és így magasztaljuk, amidőn a dicsőséges rózsafüzért

imádkozzuk. – És az eredmény? Örömre hangolódik a lelkünk, és diadalra vágyik az életünk. Így iste-
ni vágyak lobbannak lelkünkben.

2. Ember lelkét gazdaggá teszi. De ez a vágy már alapjában is gazdagodás. Aki ugyanis az égi-
ek igényese, az a földiek diadalmasa. – De ezután még pozitív adományokkal is gazdagodunk.

a) Kegyeletes lesz a lelkünk – a Szent Szűz tisztelete folytán.
b) Kegyelemmel gazdagodó lesz az életünk – égi Édesanyánk szeretete folytán.
c) De mindenekfelett gazdagabbak leszünk a Megváltó áldozata hozta kegyelmek folytán (fájdal-

mas rózsafüzér!).
Bef.: Mit hoz tehát a rózsafüzér imádsága? A Szent Szűz életeseményeit idézi és magunk számá-

ra Isten kegyelmét továbbítja. Igaz tehát ez a szép meghatározás: a rózsafüzér szent harsona, amely
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élménytemetőt ébreszt és életszentséget fokoz. Ez történik a föld emberében. – De az egekből a Meg-
váltó kegyelmét hozza. Ez történik az egek jóságából. – És az eredmény? Az ember isteniesítésének
nagy kegye.

6. beszéd: Hogyan jut lelkünkbe a megváltás titka?
(Pedagógiai beszéd: Az isteni tan elsajátítása)

Bev.: Az Ősegyház hagyománya szerint úgy vette a hívő az Evangélium tartalmát, hogy tanító
munka után a „Hiszekegy” elmondásával idézte vissza a hallottakat. A csallóközi nép ma is naponta
elimádkozza a „Hiszekegy”-et, hogy a hit igazságát elevenen ismerje. – És mit tesz a rózsafüzér?

1. Az imádkozás alakjában, az emlékezés erejével rögzíti a megváltás történetét.
Ezért mondjuk:
a) Az örvendetest… Ebből látjuk: teljesült a lelkek vágya, mert földre szállt az Isten Fia.
b) A fájdalmast… Ebben leírjuk, hogy milyen áldozat volt a lelkek megváltása. – Boldogságunk

hajnalhasadását érezzük, mert megváltott az Istenember, a Szent Szűz Fia.
c) A dicsőségest… Ebben látjuk, hogy milyen jutalmat vesz a küzdő és győzedelmes ember – Is-

tenatya szent Kezéből. – Égi koronát kapott az Istenanya, égi koronát várhat a föld fia: „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).

2. A leesdett kegyelem égi harmatjával gazdagítja az ember lelkét.
A megváltás Isten egyetemes ajándéka. Olyan, mint a napsugár, amely mindenfelé, földre, rétre,

kősziklára, országútra, göröngyre, televényre, pompázó virágágyakra, patakra és élettelen sivatagra
egyaránt záporozza sugárkévéit. Jól mondja a próféta az Úr munkájáról: „Mit kellett volna még ten-
nem szőlőmmel, és nem tettem meg vele?” (Iz. 5,4). – A megváltás kisajátítása azonban egyéni mun-
ka.

a) Imával esdjük le az ég Urától. Lelkünk örök imája: „Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és
csepegjék a felhők az igazat; nyíljék meg a föld és teremje a szabadítót, és legyen egyszersmind igaz-
ságosság” (Iz. 45,8).

b) Kegyelemmel akarjuk tölteni az ember lelkét. Az életet-alakítás örök törekvése: venni az Úr ke-
gyelmét: „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott” (Ef. 4,7). De
ugyancsak parancs: élni a kegyelemmel az isteni életet: „Meg akarsz győződni, te oktalan ember, hogy
tettek nélkül meddő a hit?” (Jak. 2,20). – Ennek különleges szép eszköze – a rózsa-füzér imádkozása.

Bef.: Íme! A lelkek emelkedési eszköze – a rózsafüzér.

*

Majd ilyen összefogásban is lehetne folytatni az alapgondolatot:

Az Isten üzenetének Megemeltje

1. beszéd: Az élet tiszta lilioma

Bev.: Liliomot választ az Úr.
1. Ilyen voltál a fogantatás előtt.
2. Ilyen maradtál a fogantatás után.
Bef.: Liliom maradt az Úr választottja.

2. beszéd: Az Isten emberré alázkodásának szentélye

Bev.: Anyává hirdet az Úr angyala.
1. Benned fogantatott.
2. Belőled származott.
Bef.: Édesanyaként szülted Gyermekedet.
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3. beszéd: Az Isten Fiának szülője

Bev.: „Istenanyának hirdet az atyák együttese” (Efezus)…
1. Emberi természetet hordoz Fiad.
2. Isteni személyben él Gyermeked.
Bef.: Isten Fia – a te Fiad.

4. beszéd: Az Isten Fiának gondozója

Bev.: A názáreti ház – mennyek országa…
1. Születéstől (Betlehem).
2. Temetésig (Golgota).
Bef.: Ennek a mennyek országának is te vagy királynője.

5. beszéd: Az Isten Fiának megváltó társa

Bev.: Jézus, a Fiad: Megváltó.
1. Megváltó – a Fiad.
2. Megváltó társ – a lelked.
Bef.: Te, az Édesanya, a megváltás társa vagy.

*

Továbbá így is szőhető a gondolatcsoport, amelynek alaptétele:

Rózsaszálak az Istenanya életéből…

1. beszéd: A hófehér rózsa öröme

Bev.: Mi okoz örömet a Szent Szűznek?
1. Tetszettél az Úrnak.
2. Istenanyává választott az Úr.
Bef.: Boldogan zenged: „Magnificat!…”

2. beszéd: A „fehér rózsa” – isteni Gyermeke

Bev.: Izaiás szövege – „Ecce homo” – mit jelent?
1. Érintetlenül fehér – az életben.
2. Érintetlenül fehér – a fogantatás és szülés csodájában.
Bef.: Így áll reád: „Szűzanya, Mária”.

3. beszéd: A hófehér rózsa áldozatossága

Bev.: A virágok célja…
1. Isten oltárán illatozó.
2. Áldozat oltárán meghajló.
Bef.: De el nem hervadt soha! – Ez az áldozatos lélek ereje…

4. beszéd: A hófehér rózsa boldogsága

Bev.: Meddig örül az Anya?
1. Fia feltámadása – öröme oka.
2. Végnélküli életét boldogítja – ennek tartalma.
Bef.: Mindig boldog, mert mindig élő a Fia.



10

5. beszéd: A hófehér rózsa égi dicsősége

Bev.: Mi a megdicsőülés?
1. Felvitetett a mennybe.
2. Megkoronáztatott a mennyben.
Bef.: És egyúttal ez is a boldogsága.

* *

Beszédláncok

Majd beszédláncok is mondhatók az egyes titkok hármas rendszeréről. Lássuk most ezeket
egyenként.

I. beszédlánc címe: Az örvendetes rózsafüzér

Itt az égi Atya csodás kegyáradásáról lehetne szólni.

1. beszéd: Kit te, Szent Szűz, méhedben fogantál
1. Angyalt küld az Isten…
2. Hogy szeretet-hírt vigyen Názáretbe…

2. beszéd: Kit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
1. Földi rokont látogat – az Anya…
2. Mert „emberrokonokat” látogat – a Fia…

3. beszéd: Kit te, Szent Szűz, a világra szültél
1. Az Istenfia emberré született.
2. Az emberfia istenivé nemesedett.

4. beszéd: Kit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál
1. Isten háza a földre szálló Egyszülött otthona.
2. Mert az örök Atya háza lészen a földi zarándok otthona.

5. beszéd: Kit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál
1. Isten háza – az „Úr népének” háza.
2. Isten örök háza – az „Úr népének égi vára”.

*

II. beszédlánc címe: A fájdalmas rózsafüzér

Itt a megváltás tényét és ebből fakadva az ember boldogságát lehetne magasztalni. Alap: az isteni
szeretet.

1. beszéd: Aki érettünk vérrel verejtékezett
1. Szenvedés csordítja a hulló cseppeket.
2. De a hulló cseppek szerzik meg az isteni kegyelmet.

2. beszéd: Aki érettünk megostoroztatott
1. Bűneinkért szenved a Megváltó.
2. Szenvedéseink gyümölcse – a megváltás.

3. beszéd: Aki érettünk tövissel megkoronáztatott
1. Földi életben – töviskorona…
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2. Égi életben – dicsőség fonata.

4. beszéd: Aki érettünk a nehéz Keresztet hordozta
1. Életutad – keresztviselés.
2. Életcélod – Istenhez térés.

5. beszéd: Aki érettünk Keresztre feszíttetett
1. Mindent értünk áldozott.
2. És mindenkit Magához vonzott.
„Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn 12,32).

*

III. beszédlánc címe: A dicsőséges rózsafüzér

Itt az isteni életterv dicsősége magasztalandó.

1. beszéd: Aki a halottaiból feltámadott
1. Meghalt – az Áldozat.
2. Megdicsőül – az Áldozat.

2. beszéd: Aki a mennyekbe felment
1. Égből – jöttél…
2. Égbe – tértél.

3. beszéd: Aki nekünk a Szentlelket elküldötte
1. Égbe szállt – az isteni Mester.
2. Hozzánk szállt – a Szeretet Lelke.

4. beszéd: Aki téged a mennybe felvett
1. Szenvedő Anyád volt – a földi életben.
2. Dicsőséges Anyád lett – az égben.

5. beszéd: Aki téged a mennyekben megkoronázott
1. A szenvedés koszorúja volt földi éked…
2. Az égi koszorú lett égi béred.

*

Végezetül igen szép beszédláncokat mondhatnánk – misztikus elgondolásban is.

I. beszédlánc címe: A Szent Szüzet figyelő hívő

1. beszéd: A gyermek szűzi életében

Bev.: A képzelet röppenhet oda…
1. Egyszerű kicsi gyermek.
2. Dalosan csengő gyermek.
Bef.: Szülők öröme…

2. beszéd: Az angyali üdvözlet percében

Bev.: A megtorpanó „gyermek”…
1. Angyalt lát.
2. Hozzá szól.
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Bef.: „Az Úr szolgáló leánya vagyok…”

3. beszéd: Az Erzsébetet látogatás idejében

Bev.: A látogató ajándékkal kopogtat…
1. Mária – „elsőszülöttjével” kopogtat.
2. Erzsébet – Isten Egyszülöttjét fogadja.
Bef.: Ez valóban – Isten látogatása.

4. beszéd: A templomi bemutatás szertartásában

Bev.: A hívő – az Isten előtt…
1. Ajándékát viszi.
2. Hogy köszönetét mondja.
Bef.: Az áhítatos lélek imaáldozata…

5. beszéd: A templomban találás örömében

Bev.: Isten házában keresi…
1. Boldog a megtaláló.
2. Még boldogabb az Isten házában találó.
Bef.: Sejtések világosodnak…

*

II. beszédlánc címe: Részesedjünk – a Szent Szűz ég adta kegyeiben!

1. beszéd: Legyünk – Istent hordozók!

Bev.: Mi is bírni akarunk égi kegyeket.
1. Hordozhatjuk az ég Urát.
2. Ha tisztán őrizzük a lélek szentélyét.
Bef.: Bennünk is él így az Úr!

2. beszéd: Legyünk – diadalmas dalosok!

Bev.: „Magnificat” – az éneke.
1. Miénk is ez legyen – az életért.
2. Miénk is ez legyen – az isteni életért.
Bef.: Isten élő dalosaivá váljunk!

3. beszéd: Legyünk – Isten népét látogatók!

Bev.: Erzsébethez megy a Szűz…
1. Keressük mindig az Isten népét.
2. Tiszteljük meg az Isten emberét.
Bef.: Ez a „szentek földi egyessége”.

4. beszéd: Legyünk – Istennek áldozók!

Bev.: A hála az Istennek tetsző áldozat.
1. Hálásak legyünk – az Isten adta sok kegyelemért.
2. Hálásak legyünk – egyéni javainkért.
Bef.: „Te Deum” legyen – az életünk!
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5. beszéd: Legyünk a templomban – Istenre találók!

Bev.: Istent keresse a lelkünk…
1. Találjunk Reá a templom csendjében.
2. Találjunk Reá a lélek szentélyében.
Bef.: Így Hozzá mehetünk és állandóan birtokunkban tartjuk.

*

III. beszédlánc: Kik az „Isten élő virágai”?

1. beszéd: A gyermekélet szűzi népe

Bev.: Gyermek – az élet virága…
1. Legyen tisztán illatozó.
2. Legyen szentül bontakozó.
Bef.: Így – Istené!

2. beszéd: Az Isten elhivatásának áldozatosai

Bev.: Aki hallgat az isteni hívásra…
1. Virágokat ültet a Kertész a földön.
2. Virágok szolgálatát veszi a Kertész a földön.
Bef.: Minden ember – „élő virág”…

3. beszéd: Az isteni elhivatottság örvendezői

Bev.: Néma a virág…
1. De beszédes a pompás szirma…
2. És daloló a bontakozó gyönyörűsége.
Bef.: Minden virág – isteni csoda…

4. beszéd: Az isteni elhivatottság hálálkodói

Bev.: Merre fordulnak a virágok kelyhei?
1. Egek az irányuk…
2. Hogy egek felé vetíttessék pompájuk…
Bef.: Isten felé! – ez a jelszó.

5. beszéd: Az „Isten követeinek” templomban találói

Bev.: Hová törnek – haladó lépéssel?
1. Oda visszük…
2. És ott találjuk…
Bef.: Bár mindig és minden egyest ott találnók! – Így nincs elkallódás…

* * *

B/ rész – a/ csoportja: a „kis liturgia” szövegeihez írt beszédek

1. (Introitus) beszéd: „Festum celebrantes”

Bev.: Ünneplésre jöttünk… Isten házában vagyunk, de lélekben – az egekben járunk. – Mi módon
ünneplünk a földön?

1. Égi Anyánk földi életének emlékével.
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a) Idézzük a jövendöléseket… „Íme a szűz méhében fogan és fiút szül; neve Emmánuel lesz” (Iz.
7,14).

b) És figyeljük – a valósult életet! „…elküldte Isten Gábor angyalt… egy szűzhöz…” (Lk 1,26).
2. Így tehát: a rózsafüzér szent titkainak elmélkedésével.
Itt pedig – a három rózsafüzér titkaira gondolhatunk.
a) Mindenik – emléket idéz…
b) Mindenik – életutánzásra hangol…
Bef.: Így a rózsafüzér a szent ünneplés tárgya, mert ez segít bennünket az égi Anya földi életének

mozzanataihoz…

2. (Introitus) beszéd: Et angeli?…

Bev.: Hogyan ünnepel az ég? – Valóban csak megközelíthetjük, de teljes valóságát csak megvilla-
nó jelentkezésekből sejthetjük.

1. Írásunk szava, amely daloló karokról beszél…
Olvasd: „Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicséretet zengtek az Istennek…”

(Lk 2,13).
2. Lourdes-i jelenésünk, amely rózsafüzért hordó Anyát állít elénk.
a) Több helyütt jelentkezett a Szűz Anya.
b) Lourdes-ban gyógyító hatalmával mutatkozik az Úr Édesanyja.
Bef.: Ének és emlékező ima az égiek szent dala.

*

1. (Oratio) beszéd: A megváltás titkainak emlékezői

Bev.: Mit ad nekünk a rózsafüzér?
1. Megváltó életére emlékezünk.
Mit közöl?
a) A megváltás előmozzanatait.
b) A megváltás való tényeit.
c) A megváltás megdicsőítő erejét.
2. Hogy Megváltónk érdemeire érdemesekké legyünk.
a) Ezt kérjük.
b) Ezt a kegyet várjuk.
c) Ezt az életet éljük.
Bef.: Ez a „rózsafüzér” – életünk „rózsafüzére” lészen.

*

1. (Graduale) beszéd: Szűz Anyánk élete – Isten kezének munkája

„Kelj útra ékességedben és szépségedben, haladj szerencsével és diadalmaskodjál a hűségért, a
szelídségért és az igazságért… Halljad, leányom, figyelj, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és atyád
házát,  ím  a  király  kívánja  szépségedet,  hisz  ő az  Úr,  a  te  Istened,  s  neki  hódolat  jár”  (Zsolt.
44,5,11,12).

Bev.: Isten szeretete – a megváltás, ebben való „eszköz” Szűz Mária! – Hogyan lép ő az életbe?
1. Az Úr öröktől rendelte kiemeltségét.
Ez – a szeplőtelen fogantatás.
a) Az Ószövetség így hirdeti: „Öröktől fogva rendelt engem, ős idők óta, még a föld előtt” (Péld.

8,23).
b) Az Újszövetség így tanítja: „Az (angyal) bement hozzá és így köszöntötte: „Üdvözlégy, kegye-

lemmel teljes! Az Úr veled van. (Áldottabb vagy te minden asszonynál)” (Lk 1,28).
2. Az Úr üzenetével rendelte hivatását.
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Ez az angyali üdvözlés igéje: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz és
fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának,
Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké és királyságának nem lesz vége” (Lk
1,30-33).

3. Az Úr iránti áldozatos élete a „megváltás szolgálójává” avatta.
Ez a „Pietán végződő” földi áldozat és „Assumptio”-n diadalmaskodó isteni jutalom.
Bef.: Mindezt dicsőíti a rózsafüzér! Ezért szeretjük és szeressük!

2. (Graduale) beszéd: „Solemnitas…”

Bev.: Miért az ünneplés?… Mégpedig az Egyházé és a mi személyes ünneplésünk?
1. Mert választottja az Úrnak. Ez az örvendetes rózsafüzér. Átgondolhatjuk az örvendetes tit-

kokat, amelyek mindegyike egy-egy választottságot jelez.
2. Mert hűségese a választottságnak. Ez a fájdalmas rózsafüzér.
3. Mert mennybe emeltje az Úrnak. Ez a dicsőséges rózsafüzér.
Bef.: Valóságos „rózsafüzér” a rózsafüzér, mert a Szent Szűz életének „életrózsáit” fonja koszorú-

ba. – Tegyük ezt gyakran a Szent Szűz lába elé!

*

1. (Offertorium) beszéd: A Szent Szűz lélektartalma

„Nálam vagyon az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden remé-
nye… Hallgassatok reám, istenes fiaim, és virultok, mint a patak mellé ültetett rózsa…” (Sir. 24,25 és
39,17).

Bev.: Amink van, az Istentől van! – Most kérdezhetjük, mit vett a Szent Szűz az ég Urától?
1. Az életút igaz látásának kegyét.
Az eredendő bűnről azt tudjuk, hogy az emberi értelem elhomályosult.
a) A Szeplőtelen – világosan látott.
b) A Szeplőtelen – helyes úton haladt.
2. Az élet igazságainak ismerete kegyét.
Az ismerő ember igazságokra tör.
a) Elméleti igazságok – az ész leleplezett tételei. Ez – nem a Szeplőtelen feladata.
b) Az „életigazságok” – az élet útjelzői. Ez – a Szent Szűz helyes látása.
c) Az életté lett igazságok az emberi szellem kibontói. Ez – a Szent Szűz valóságos élete.
Bef.: És ezt szolgálja-e a rózsafüzér? Igen! Figyelmeztet arra, hogy a helyes útra segít az isteni

üzenet, és az igazság birtoklására segít – az istenies élet. Ezt tárja elénk a Szent Szűz élete is!

2. (Offertorium) beszéd: A bimbókba pattanás és pattantás ereje

Bev.: Volt egy nemes bencés tanárom, akit „rózsafüzéres”-nek hívtak a diákok, mert mindig kezé-
ben volt a rózsafüzér. Miért tehette ezt ez a derék tanár? Bizonyára tiszteletből. De miért tisztelte any-
nyira a Szent Szüzet?

1. „Az élet vizei partján” – virágba szökkentél…
a) Isten választottjának tudta.
b) Az élet igazi virágjaként szerette. Ez tárgyi alap volt.
2. „Az élet országútjai mellett” – emberlelkeket sziromba bontottál. De még alanyi ok miatt is

szerette.
a) A lankadó emberbimbót fejlesztette.
b) A lehajlókat új erőre indította. Ezt magán is tapasztalta és mások életében is észlelte.
Bef.: Magad – élő virága vagy az Istennek. De miért? Mert hivatásodat teljesen betöltötted. De

életet is fakasztottál? Igen. Azokban az emberekben, akik életmozzanataidra („rózsafüzéres”) emlé-
kezve – „rózsafüzéres” emberekké nemesedtek.
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*

1. (Secreta) beszéd: Emlékezünk, hogy ígéreteire méltók legyünk

Bev.: Ha imában emlékezünk…
1. Megváltás története játszódik le előttünk.
2. És így a megváltás mozzanatai életképként élnek előttünk.
Bef.: Az életképek életté legyenek bennünk!

*

1. (Communio) beszéd: Az Isten kertjének igazi „rózsái”

„Virágoztok, mint a liliom, illatot ontotok, és levéldíszbe öltöztök! Zengjetek dalt és áldjátok az
Urat műveiért!” (Sir. 39,19).

Bev.: Ha virágoskert a nagy világ, akkor kicsoda a „legszebb Virág”?
1. Az emberiség Kiemeltje.
a) A Szeplőtelen eredetben.
b) Az Isten Szüze – az életben.
c) Az Istenanya – a szolgálatban.
2. Az égi Egyszülöttje Édesanyja.
És ez a „Rózsatő”?
a) Foganja – az Isten Fiát.
b) És szüli – az Istenember életét.
Bef.: Ez az emberiség Egyetlene, a Boldogságos Szűz Mária.

2. (Communio) beszéd: Ha a virágok dalolnak…

Bev.: Milyen módon csendülnének a virágok akkordjai?
1. Szépségük Istent dicsérő énekként hangzanék.
Mi lenne ez?
a) Szépségük sziporkázása.
b) Pompázó illatuk kiáradása.
2. És az „élő rózsa” Isten örök dalosává nemesednék.
a) A lélektisztaság pompázása.
b) Az „istenanyai” hivatás égi illatozása.
Bef.: A mi életünk pedig úgy csatlakozhat ehhez az életénekhez, hogy emlékezettel idézzük ennek

az életnek szent mozzanatait.

*

1. (Postcommunio) beszéd: Istenanya rózsafüzére

„Szentséges Anyádnak, kinek olvasója ünnepét üljük, kérünk, Uram, esedezése gyámolítson ben-
nünket, hogy mind az általunk ünnepelt titkok hathatósságát tapasztaljuk magunkon, mind a szentsé-
geknek, melyekben részesültünk, foganatját érezzük!”

Bev.: Amit mi mondunk, azt ő átélte. – Miképpen mondjuk helyesen a rózsafüzért?
1. Ha átértjük a megváltás titkát.
2. Ha élvezzük a megváltás gyümölcsét.
Bef.: Ezért imádkozzunk és ezért áhítozzunk!

* * *
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B/ rész – b/ csoportja: az Evangélium szövegére épített beszédek

Az Evangélium szövege Így hangzik: „Hat hónap múlva elküldte Isten Gábor angyalt Galilea Ná-
záret nevű városába egy szűzhöz. A szűz egy Dávid családjából való férfinek, Józsefnek volt a jegyese
és Máriának hívták. Az (angyal) bement hozzá és így köszöntötte: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!
Az Úr veled van. (Áldottabb vagy te minden asszonynál)” E szavak hallatára zavarba jött és gondol-
kodni kezdett a köszöntés értelmén. Az angyal így folytatta: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Isten-
nél. Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia. Az
Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké és királyságá-
nak nem lesz vége.” Mária erre megkérdezte az angyalt: „Hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem
ismerek?” Az angyal ezt válaszolta: „A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért a
születendő szent is Isten Fia lesz. Rokonod, Erzsébet is fiat fogant öregségében s már hatodik hónap-
jában van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen” Mária erre így szólt:
„Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint.” Az angyal akkor eltávozott” (Lk
1,26-38).

Tartalma: az angyali üdvözlet. – De mi itt – a rózsafüzér szemszögéből fogunk beszédeket és be-
szédláncokat közölni. – Nem sok szentbeszédet közlünk, mert a Szent Szűz ünnepeinek evangéliumi
szövegei igen sok helyen egyezőek. Így Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc.25.), Kisboldogasszony
(szept.12.), Magyarok Nagyasszonya (okt.8.) eleje, Szeplőtelen Fogantatás (dec.8.) eleje. – Lássuk a
beszédeket most egyenként.

Különálló beszédek

1. beszéd: Az angyali üdvözlet lélekrezonanciája
(Erkölcsi beszéd: Az angyali üdvözletre áldott felelet)

Bev.: Szólt az Úr angyala, és felelt a föld emberei közül választott „angyali lélek”. – És mi némák
vagyunk?… Mit felelt a Szent Szűz, és mit felel a mi lelkünk?

1. Az örvendező Szent Szűz visszhangjai.
a) Először megdöbbenő…
b) Később alázattal vállalkozó.
2. Az örvendetes rózsafüzér titkai.
a) Hittel hisszük.
b) Lélekkel magasztaljuk.
Bef.: Ezek – a visszhangok jelzései.

2. beszéd: Az állandóan ismételt angyali üdvözlet
(A „titkok” eredete)

Bev.: Amikor Gabriel arkangyal hangja csendül, akkor az egek Urának üzenetét hallja az ember. –
Valóban az „előrerendeltnek” szól, de boldogan veheti ajkára az üzenetet a föld embere is, hogy ismé-
telgetve ő is vele köszöntse a „kiválasztott Istenanyát”. Mert az Úr üzenete olyan isteni hang, amely az
öröktől fogva előrerendelt „názáreti Szüzet” a legmagasabb rendű hivatásra indítja. Mégpedig – mié-
rettünk. Így tehát szinte természetes lehet a kérdés: vajon mikor és hogyan ismételje földi visszhang-
ként az egek tisztelő szavát a megváltást nyerő emberek serege?

1. Először is akkor visszhangozzuk, amikor hódolatos napi imában imádkozzuk az „Üdvöz-
légy Mária”-t.

Mert mi ez az imádság valójában? Olyan szent és Egyházunk adta szöveg, amely az egek angyalá-
nak szavait ismétli.

a) Épp azért azt mondhatnám, hogy ez az ima átvétele, vagy visszhangja az angyali üdvözletnek.
Az igazság ez: elhangzott az angyali szó, és azóta állandó az emberajkról zengő dicsérő ének… Ennél
szebbet és nagyobbat senki sem mondhat a „názáreti Szűznek”. Jól jegyezd meg: égi Atya küldötte, és
angyali ajak hirdette!…

b) Ámde azt is leszögezhetjük, hogy ebben az imában benne él eleven hitünk: a megtestesülés
szent titkában. Ez a hit ugyanis alaptétele egész életünknek. Ez a hit pedig arra a belső meggyőződés-
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re vezet, amely szerint Isten megemelt nemzetségének tudjuk magunkat. Hittel hirdetjük, hogy el-
esett természetünk terhét leemelte a megváltó isteni Szeretet. Újból érezzük: a szerető Istentől jöt-
tünk, Vele élhetünk és Hozzá térhetünk…

c) Végül ez az ima hódolatos tiszteletadás az égi Anyának, akihez fordulva közbenjáró szeretetét
esdheti le a földi ember. A rózsafüzér titkainál az isteni szeretet fényözönében látjuk a Szent Szüzet,
és felemelkedő lélekkel magasztalja őt dicsérő ajkunk. Jól tudjuk azt, hogy kiemelten tiszteljük a
Szent Szüzet, hogy szeretettel forduljon felénk az égi Atyánk szeretete.

2. De ez-e a teljes „rózsafüzér-ájtatosság”? Nem. Ide még az is kell, hogy: hódolatos imádással
fonjuk az „Üdvözlégy Mária” szövegébe a megváltásunk drága titoksorát.

Mi ez valójában? Röviden feleletet így adhatnók: az egész rózsafüzér – a megváltásunk áldozatos
történésének lelkünk elé való vetítése. Történelmi emlékek sorozata, amelynek ilyen áhítattá való ki-
alakulása Szt. Domonkos atyánk titkos látomásának alapján való történelmi fejlődése.

a) Sokszor ismételjük csak: Szt. Domonkos és áldozatos együttesének, rendjének közössége ennek
a tiszteleti módnak életet adó gyökérzete. Ők vezették be az égiek titkos jelenése után…

b) De ez az imaforma az Egyház helyeselte szertartások egyike. Ez magyarázza, hogy miért hal-
mozta el búcsúkegyelmekkel az Úr Egyháza… De közvetlen gondolkodás alapján érthető: aki a rózsa-
füzér imádságával az Úr életének titkain elmélkedik, azt kegyelmek kegyelmével gazdagítja a Megvál-
tó Istenember.

c) Végül pedig megállapítható, hogy a rózsafüzér ájtatossága magyar népünknek egyik legkedve-
sebb imádsága. Kevés imát mond olyan szeretettel és áhítattal a hívők serege, mint a kedves szentol-
vasót. Kegytárgyaink és ájtatosságainak gyűrűződő serege segít a Szent Szűz felé, de a rózsafüzér
imádsága állandóan kapcsolatban van az isteni Mester életének „titkaival”. Egyenesen életkapcsolattal
fűz a Boldogságos Szent Szűzhöz és – ami a döntő –, rajta keresztül az édes Megváltóhoz. Itt is igaz-
ság: a Megváltó az imádott Személy, és rajta keresztül tisztelt az Édesanyja, Mária.

Bef.: Zárószóul nem is kell nagyon hangoztatnunk buzdító igéket… Hiszen mindnyájunknak lé-
lekvágyának vágya, hogy hangoskodva hangoskodó legyen a Szűz Anyát magasztaló imádságunk sza-
va! Földön csendüljön a szó és egekbe törjön az áhítozó ima! Ennek nyomán könnyen dalolható ez az
áhítozó imádság: legyen hódolatos és hálás a lelkünk a megváltás megvalósításában résztvevő Isten-
anya felé! – Így valójában az Isten szeretetét ébresztgetjük lelkünkben és az égi Atya szeretetét fordít-
juk önmagunk felé. A „rózsafüzér” elmondása tehát Istenatyánk szeretetét köszöni és a résztvevő jó-
ságát adó Szent Szüzet üdvözli. És ezért boldogan csendül ajkunkon az ismételten ismételt: „Üdvöz-
légy Mária…”

3. beszéd: Angyali hírek – égi üzenetek
(Dogmatikus beszéd: Az isteni közlés módja)

Bev.: Az Úrnak tervei a teremtés tényében, törvényeiben pihennek és személyes közlései pedig az
Ő küldöttjein keresztül csendülnek. – Egyik módja ennek: az Úr „küldöttjeinek”, angyalainak szava. –
De hol szóltak ezek az ajkak az emberekhez?

1. Az Ószövetség történetében.
Az angyalok hangját sokszor halljuk.
a) Tiltó angyal – a paradicsom kertben. Továbbá: fáraó országában…
b) Isten szavát hirdető – Ábrahám áldozatában. Az a jelenet, amelyet így ír az Írás: „De íme kiálta

az Úr angyala a mennyből, mondván: Ábrahám, Ábrahám. Ő azt felelte: Itt vagyok. Mondá erre néki:
Ne nyúljon kezed a gyermekhez s mit se csinálj neki; most már tudom, hogy féled az Istent s kedve-
mért egyszülött fiadnak sem kedveztél” (1Móz. 22,11-12).

c) Segítő angyal – Tóbiás történetében: „Tóbiás erre kiment és találkozott egy viruló ifjúval, aki
felövezve és mintegy útrakészen állott ott… Az angyal így felelt neki: én elviszem és visszahozom
(Tóbiás fiát)  hozzád” (Tób.  5,5 és  15).  De csak szárnyas angyalnép járt  az Isten választotta  népnél?
Minden személyes vagy lélekben csendülő hang – lehet Isten követe.

2. Az Újszövetség hajnalhasadásában.
Ezek a jelenetek így állnak elénk:
a) Zakariás látomásában: „Akkor az áldozati oltár jobb oldalán megjelent neki az Úr angyala… így

szólt: „Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált: Feleséged, Erzsébet fiat szül: Jánosnak
fogod hívni” (Lk 1,11 és 13).
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b) A „názáreti Szűz” köszöntésében: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!…” (Lk 1,28).
c) A Messiás születésében: „Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicséretet éne-

keltek az Istennek: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek”
(Lk 2,13-14).

d) A Getszemáni kertben: „Akkor megjelent egy angyal a mennyből és megerősítette” (Lk 22,43).
Bef.: Mindig – az Isten üzen. Azért figyeljen reá az ember, az Isten földön járó gyermeke, lelkének

élő képmása.

4. beszéd: A hívőkből álló „angyalsereg”
(Erkölcsi beszéd: A hívők Szűz Anya tisztelete)

Bev.: Amit angyalajkak hirdettek, azt megtanulják az emberi nyelvek. – Miért hangzik hívők ajkán
az angyali beszéd?

1. Mert ők is tisztelni akarják a Szent Szüzet.
És ennek mi a legszentebb módja?
a) Ha Isten üzenetét átveszik.
b) Ha Isten üzenetét hangoztatják. Íme! Az oktató példa, hogy miképpen hódoljunk mi is.
2. Így ők is lesznek „Gábrielek”.
Isten tervei – mindenütt és állandóan hirdetendők: „Amit sötétben mondok nektek, mondjátok el

fényes nappal és amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőről” (Mt 10,27).
a) „Angyallá”, hirdetővé lesz így az ember. Mert egyetemesen is értelmezhető: „Menjetek tehát,

tegyetek tanítványommá minden népet…” (Mt 28,19).
b) És ha kiszélesíti hivatását és mindig Isten terveit hirdeti – szent ajakkal?… Akkor lesz igazán

„Isten angyala”. És ajkak beszéde pedig: „Csitt! A kedvesem íme, itt jő!… (Én. 2,8).
Bef.: Angyal szólt, – Isten hirdetett. Ismételje ezt az ember ajka!

5. beszéd: Az „élő rózsák” hangoskodása
(Erkölcsi beszéd: A „Rózsafüzér Társulat rózsái”)

Bev.: A mi népünk igen szép szokása – a „Rózsafüzér Társulat” közös ájtatossága. „Élő rózsák”
fonódnak füzérbe és így lesznek a Szent Szűz dicsérőivé. – Mi a „hangoskodás” tárgyi tartalma?

1. Angyaltól tanult örömöt mondanak.
Figyeljük csak meg, hogy mit mond a „rózsafüzér” „rózsalánca”?
a) Amit Gábriel mondott (örvendetes!).
b) Amit Krisztus szenvedett (fájdalmas!).
c) Amiért Krisztus megdicsőült (dicsőséges!).
2. Szűz Anya dicséretén buzgólkodnak.
És mindezt miért idézik emlékezetbe?
a) Hogy dicsőítsék a Megváltót. Hisz a megváltás dicsőítése a lényeg.
b) És hódolatos szeretettel tisztelték a Megváltó Anyját. A megváltáson át emelkedik a Szent Szü-

zet illető dicséret.
Bef.: Kérdezzük magunktól: és mi csatlakoztunk-e ehhez az Isten üzenete és angyal hirdette szent

gondolatsorhoz?… Vagy: a Társulathoz?… Legyünk „élő rózsái” a Szent Szűznek!

6. beszéd: Mi lesz isteni szavaikat hirdetők jutalma?
(Erkölcsi beszéd: A rózsafüzér értéke)

Bev.: Az Úr áldása kísér minden lelki megnyilatkozást. Valóban kegyelemből indul és kegyelmet
közvetít. És a Szent Szűznek szóló igék ismétlői?…

1. A Szűz Anya szeretetében részesednek.
Ez lesz – első ajándékuk. Tárgyi valóságban ennyit jelent:
a) Kegyesen övéinek tartja őket a Szent Szűz.
b) Kegyelmekkel telítteti lelküket az Istenanya.
2. Jézusnak „lélekben való születésében” gyönyörködnek.
De mi lehet a legnagyobb ajándék?
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a) Csak – segítő adomány? Ez az égből száll alá… De teremtett ajándék.
b) Valóban: maga a Krisztus „lélekszületése”. Ez átjárja, magához fűzi és „isteniesíti az embert.

Erről szól az apostol: „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az is-
teni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4). Így igaz lesz: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus
él bennem” (Gal. 2,20).

Bef.: Legyen buzgó a lelkünk a Szent Szűzhöz és így Jézust hordozza lelkünk mindörökké.

* *

Beszédláncok

Amint a különálló beszédek rovatában is kevés szöveget adtunk, úgy a beszédláncoknál is hason-
lóképpen cselekszünk. Ezt azért tesszük, mert a „májusi beszédek” rovatában, továbbá az összes
Szűz Anya ünnep keretében bőséges anyagot adtunk. Sőt igen sok beszéd található a fájdalmas tit-
kokról a nagyböjti csoportokban és a dicsőséges titkokról pedig a Szent Szűz mennybemenetelének
ünnepével (aug.15.) kapcsolatban. – Lássuk ezeket (vázakat) egyenként.

I. beszédlánc címe: Az Isten követei

Tárgyunk legyen: kiket küld az Isten?

1. beszéd: Názáretben jár – az egyik
1. Isten küldötte.
2. Istenember fogantatását hirdette.

2. beszéd: Nálam jár – a másik
1. Minden embernél jelentkezik.
2. Nálam is igényeskedik.

3. beszéd: Isteni csodát hirdet – az egyik
1. Emberré lesz az Isten Egyszülöttje.
2. Hogy fiává legyen az emberfia.

4. beszéd: Lélekújjászületést hirdet – a másik
1. Isteni természetét adja.
2. Életünket istenivé alakítja.

*

II. beszédlánc címe: Az isteni hírnök szavaira adott válaszok

Tárgyunk: az üzenetet átvevő ember válasza.

1. beszéd: „Turbata est in servione…”
1. Zavarral hallgat…
2. Zavarral kérdez…

2. beszéd: „Quomodo fiat istud?…”
1. Emberi a kérdés.
2. Isteni a felelet.

3. beszéd: „Ecce ancilla Domini…”
1. Alázatos az önítélés.
2. Vállalkozó a lélekkészség.
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4. beszéd: És a mi feleletünk?
1. Ha hív az Isten…
2. Akkor legyen készséges a lélek.
„Szólj, Uram, mert hallja szolgád” (1Kir. 3,10).

*

III. beszédlánc címe: „Invenirti gratiam…”

Tárgyunk: milyen kegyelmet talált az Istenanya?

1. beszéd: Kiválasztott az ég Ura
1. Előrerendelt.
2. Méltónak nézett.

2. beszéd: Hív az ég Ura
1. Angyala mondja…
2. Hogy szolgálatra hív az ég Ura.

3. beszéd: „Gyermekkel” áld az ég Ura
1. Isten Egyszülöttje a Gyermek.
2. Istenanya az édesanya.

4. beszéd: A világ Megváltójánál áld az ég Ura
1. Benned testesül – a Messiás.
2. Rajtad át indul a megváltás.

*

IV. beszédlánc címe: Ki lészen a Fiad?

Tárgyunk: a két természetben köztünk munkálkodó Isten…

1. beszéd: Jézus lesz a neve
1. Jelző szó a név.
2. Egyetlen lészen a „Jézus név”.

2. beszéd: A „Magasságbeli Fia” lesz a személye
1. Ember is – természetben.
2. Isten – Személyében.

3. beszéd: Dávid trónjának lészen birtokosa
1. Földi király sarja.
2. Emberiség lélek-Királya.

4. beszéd: Örök lészen az uralkodása
1. Földi országok összeomlanak.
2. Égi királyság örökké fennmarad.

*

V. beszédlánc címe: Mária dicsérete

Tárgyunk: tiszteletünk – „hyperdulia”…
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1. beszéd: Akit az angyal látogat
1. Az Isten népét látogatja.
2. Ezzel Szűz Anyánkat magasztalja.

2. beszéd: Akit az angyal üdvözöl
1. Az Úr választottja – az üdvözletet vevő.
2. Az Úr hivatottja – az üdvözlésre méltó.

3. beszéd: Akit az angyal „áldottnak” nyilatkoztat
1. Isten üzenetét tiszteli.
2. Isten örök tervét közvetíti.

4. beszéd: Akit az angyal „Isten Anyjának” nevez
1. Valóság az angyali üzenet.
2. Mert Isten az igazi Üzenő.

5. beszéd: Akit az angyal az összes asszony legelsejének hirdet
1. Malaszttal teljes a lelked.
2. Istenanya a személyed.

* * *

B/ rész – c/ csoportja: a Szentlecke szövegéhez írt beszédek

A Szentlecke szövege így szól: „Az Úr szerzett engem útjai elején, kezdetben, mielőtt bármit is al-
kotott; öröktől fogva rendelt engem, ős idők óta, még a föld előtt; nem voltak még tengerek, én már
fogantattam, még nem törtek elő a vízben dús források… Most pedig, gyermekeim, hallgassatok reám!
Hallgassátok az intést, legyetek bölcsek és el ne vessétek azt magatoktól! Boldog az az ember, ki hall-
gat reám, és ajtómnál virraszt naponta, és őrzi ajtóm félfáját; mert aki engem megtalál, életet talál, és
üdvöt merít az Úrtól” (Péld. 8,22-24 és 32-35).

A Szűz Anya ünnepein többször olvassuk (szept.8.; dec.8.). Azért ezeken a helyeken is találunk
sok beszédvázlatot. – Itt arra törünk, hogy az előzőktől eltérően szóljunk, és a szónok pedig arra töre-
kedjék, hogy a rózsafüzérrel hozza kapcsolatba a gondolatait. Arra azonban nagyon vigyázzon, hogy
erőszakosan ne törje be a gondolatokat. – Most azután néhány különálló beszédet, majd beszédláncot
adunk.

Különálló beszédek

1. beszéd: Választott az ég Ura…
(Szűz Mária öntudata)

Bev.: A rózsafüzér szövege – a megváltás történetének imádkozó megemlékezése. Ebben a „cso-
davilágban” az „örök idők” ölelkeznek az „elpergő időkkel”… Az isteni terv és a történelmi megvaló-
sulás emlékei elevenednek meg az imádkozó ember előtt… Vizsgáljuk csak a mai szentbeszédünkben:
hogyan bontakozik ki a Szent Szűz „előrerendelt” személye a rózsafüzér ima-titkainak ismétlésével?

1. Kibontakozik először is az Isten terveinek „élő szolgáló leánya”.
Az emberiség léte és az egyes ember élete – talentumaival együtt – örök isteni terv. Így tehát

mindnyájan örökké éltünk Isten tervében. Valamiképp tehát: öröktől fogva vagyunk.  De most  az a
kérdés: vajon Szűz Anyánk életképe hogyan borult fénybe Isten örök akaratában?

a) Jól jegyezzük meg: az Isten Egyszülöttjének emberré levése – az égi Atya örök terve. Mégpedig
– szeretetterve!  Olyan,  amelyről  áll  a  bölcselő meghatározása:  a  szeretet  – önmagát osztó életérték.
Az Írás az eljövendő Igéről ezt jelzi: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az
Ige” (Jn 1,1). Majd az emberek felé forduló tevékeny szeretetet így jellemzi: „Úgy szerette Isten a vi-
lágot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen”
(Jn 3,16). – Itt nem kérdés, vajon ez a bűnbeeséssel kapcsolatos, vagy attól független szeretet-e… Ezt
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a kérdést nem dönti el a kinyilatkoztatás kifejezetten. De amint „Szeretet az Isten” (1Jn. 4,8), úgy bi-
zonyos ez az isteni tétel is: állandó lehajlást mutat az ég Ura – a föld embere felé, és ugyancsak fel-
emelkedést jelez az ember élete – az égi Atya felé. Azt is mondhatnók: az „élő Szeretet” állandó csor-
dulással fordul a „halhatatlan lélekkel áldott” fiai felé.

b) De ami az Isten szeretetének bősége, annak megvalósításában készségesen odahajló – az „Úr
szolgáló leányának” lelke. Ezért mondja az Írás: „Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem
szavaid szerint” (Lk 1,38). Majd az élet sodródásából is ugyanez robban elő: „… Megszülte elsőszü-
lött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette…” (Lk 2,7). Végül a keresztáldozat bemutatásának átélé-
se ugyanezt igazolja: „Jézus keresztje mellett ott állt anyja…” (Jn 19,25). Összegezve az egész életé-
nek tartalmát, ez a mondat adja: „Mária erre így szólt: „Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem
szavaid szerint” (Lk 1,38).

2. Ámde az „örök terv” hűséges „szolgáló leánya” – az élet valóságában – a megváltás égi
művének hűséges áldozó társa.

Ennek a történelmi áldozatnak imádságos hálálkodása a rózsafüzér. – Az Isten alkotta ember elbu-
kása kinyilatkoztatott igazság. Az Ősevangélium szövegére támaszkodva így ír erről az apostol:
„Amint a bűn egy ember által lépett a világba, s a bűn miatt a halál, és így a halál minden emberre át-
terjedt, mert mindnyájan bűnbeestek…” (Róm. 5,12). – Persze, az „isteni szó” itt is előkészít és meg-
erősít. – Ennek a lélekfolyamatnak pedig ezek a mozzanatai:

a) Az emberiség történelmében az előkészítés első szakasza a választott nép és a pogányok lelké-
nek felhangolása. A választott népet a próféták és a liturgikus áldozatok hangolják. Hangolják pedig a
szent várakozásra. A pogányok lelkét meg a „keletről várt csillag” reménye élteti (Lásd: napkeleti böl-
csek).

b) A megvalósulás előkészületének második szakasza – a Szent Szűz életének előrerajzolása.
Dávid király sarja az örökké Szűz Mária. Az „angyali üdvözlés”… az Úr születésének meghirdetése…
mind-mind az „örök terv” részleteinek megvalósulása.

c) És végül is az üdvtörténet harmadik, nagy megvalósulási szakasza – a Szentlélek foganta Jézus
megszületése. Olvasd csak: Lukács 1. fejezetét és így látni fogod az üdvtörténet kibontakozását. –
Igaz ugyan, hogy itt olyan folytatás következik, amely áldozatos életet, szenvedő küzdelmet, életál-
dozatot, de dicsőséges feltámadást és diadalmas égbeszállást tár elénk. Épp azért rajzold csak magad
elé a hároméves tanítást, a Golgotát, a feltámadást és az égbeszállást!… Nem látod, hogy itt a rózsafü-
zérrel találkoztál?…

Bef.: Most pedig figyeljük csak a rózsafüzér-imánkat! Ezek a „füzérek” az isteni tervet emlegetik
és a megvalósulás mozzanatait fonják „elmélkedő imába”… Teszik pedig azért, hogy így hálálkodja-
nak az Istenatya örök szeretetéért! – Legyenek tehát ezek a szent emlékezések lélekszeretetet fakasztó
indítások, amelyek a Szent Szűz tiszteletén át a Megváltót imádják az örök Szeretet kiáradó jóságá-
ért!

2. beszéd: „Aki reám talál…”
(Erkölcsi beszéd: A Szeretet Anyja)

Bev.: Az isteni bölcsességről beszél az Írás, de a Bölcsesség rendelte élő személy, a Szent Szűz is
egyike azoknak, akire reá kell találnia az embernek. – És mit ad ez a „reátalálás”?

1. Anyát talál a földön.
Az ember egyetemes törtetése – szeretet keresés. A család kis körében is ezt keressük, az emberek

nagyobb közösségében és az Isten és ember lélek-kapcsolatában. – Bár igényelt mindenik fajta, mégis
legerősebben követelődző az egek felé táruló szeretet diadala.

a) A jóságos Isten – életigényünk: „Amint kívánkozik a szarvas a forrás vizéhez, úgy kívánkozik
lelkem tehozzád, Istenem!” (Zsolt. 41,2). Minden jóval eltölt, és ezért emelkedik Felé az ember lelke.

b) De a legnagyobb jóság – a megtestesülés kegye. Itt az történik: az ég a földre száll, hogy a föld
embere az egek szeretetében éljen. Az Ige földre szállásában azonban döntő szerepet talál az – Édes-
anya… (születés!). – Az embernek égbeemelkedésében is erős szerepet talál – a földön mellénk álló
Édesanya. Jól jegyezd meg: akinek Fia a Megváltó, annak szeretett „gyermeke” – a megváltott ember.
Amit megszerzett az isteni Fiú, azt diadalra segíti az Istenanya. – Így: Anyánk a földön.

2. Majd égi Anyát talál az égben.
Szt. Pál szerint minden elmúlik, csak a szeretet – örök: „Most megmarad a hit, remény, szeretet, ez
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a három, de köztük a legnagyobb a szeretet” (1Kor. 13,13). Ebből az következik, hogy az örök érték a
földi ember legnagyobb vágya és boldogsága.

a) A szeretett embertestvérekkel akarok élni – mindörökké.
b) Égi Anyám körében akarok – boldogságot találni.
c) És égi Atyám világában akarok Vele a szeretet kapcsolatában – élni. Erről mondja az apostol:

„Múlóban az éjszaka, a nappal közel” (Róm. 13,12).
Bef.: Gondolj a rózsafüzér utolsó titkaira… Arra figyelmeztet, hogy egekben vár – a megkoroná-

zott Istenanya, Mária. De jól jegyezd meg: ez annyit jelent, hogy az örök haza boldogjai között élheted
végnélküli életedet.

Beszédláncok

Ismételten fel kell hívni a szónokok figyelmét, hogy a Szentlecke szövege egybeesik Kisasszony
(szept.8.) és Szeplőtelen Fogantatás (dec.8.) ünnepek Szentleckéjével. – De ugyancsak figyeljünk arra
is, hogy itt más szempont szerint fogjuk egységbe a gondolatokat. A fontos az, hogy az összefogó
keret és ehhez képest a kiemelt gondolat új alakot kaphat. – Lássuk ezeket egyenként (vázlatosan).

I. beszédlánc címe: A boldogság forrásánál

Ez a beszédlánc értelmezni akarja az ember boldogságának forrását és forrásból való merítés tech-
nikáját. Természetes: az ilyen életmunka eredményét akarnók felértékelni.

1. beszéd: Kicsoda az élet Forrása?

Bev.: Érintsük ezt a szöveget: „Féljétek Istent s dicsőítsétek, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok
őt: az ég, a föld, a tenger és a vízforrások alkotóját” (Jel. 14,7). – Azután kérdezzük:

1. A föld?…
A föld is teremtmény: „…Amikor a föld alapjait megvetette…” (Péld. 8,29).
2. Az ég?…
A Zsoltáros mondja: „Nálad van az élet forrása…” (Zsolt. 35,10); „Amint kívánkozik a szarvas a

forrás vizéhez, úgy kívánkozik lelkem tehozzád, Istenem!” (Zsolt. 41,2).
Bef.: Vonjuk le a következtetést: minden az Istenből forrásozik.

2. beszéd: Kicsoda az élet Forrásának felkutatója?

Bev.: Említsük meg a „vizeket kutató” tudósokat…
1. Az emberi szellem nyomon járó.
„Boldogok, akik fürkészik bizonyságait, s őt teljes szívvel keresik!” (Zsolt. 118,2).
2. Az Isten Maga a nyomra vezető.
„Ő általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt (Jézust) halottaiból és megdicsőítette, hogy hitetek

egyben Istenbe vetett remény is legyen” (1Pét. 1,21). „…Vajon Titusz csalt meg? Nem jártunk el tel-
jes egyetértésben? Nem jártunk egy nyomon?” (2Kor. 12,18).

Bef.: Állapítsuk meg, hogy Isten nyomai mindenütt észlelhetők (virág… élet… tökéletességre tö-
rés…).

3. beszéd: Micsoda az „Életforrásnak” tartalma?

Bev.: Ismertetendő a feltörő vizek hatalma és ereje…
1. Bontakozó tökéletesedés az élet ereje.
„Nos tehát féljétek az Urat s szolgáljatok neki egész és igaz szívvel” (Józs. 24,14); „Ti olyan töké-

letesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48).
2. Tökéletességbe ívelő boldogság az élet tartalma.
„…Legyen a dicsérete örök! Mert véthetett volna, de nem vétett, gonoszt tehetett volna, de nem

tett!” (Sir. 31,10); „Állítom, hogy ha módotokban lett volna, szemeteket vájtátok volna ki s adtátok
volna nekem…” (Gal. 4,15).
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Bef.: Vezessük le ezt a tételt: az életerők élő hordozói mi vagyunk…

4. beszéd: Mi az „Életforrás” hörpintésének eredménye?

Bev.: Színezzük, kik és hogyan dolgoznak a keresve keresők?
1. „Élővíz” – a földi élet lendítője.
Friss lesz tőle az ember. – Íme: lendítő erő.
2. A „kegyelmi hörpintés” az örök élet biztosítéka.
„Aki szomjazik, jöjjön hozzám (Jézushoz) és igyék!” (Jn 7,37). „Aki hisz bennem, annak szívéből,

az Írás szava szerint, élő víz forrásai fakadnak” (Jn 7,38). „Ha ismernéd Isten ajándékát és tudnád, ki
mondja neked: Adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked” (Jn 4,10).

Bef.: Állapítsuk meg, hogy az ilyen hörpintés – az üdvözülés feltétele.

*

II. beszédlánc címe: Legyetek az élet bölcsei és szolgálói!

Ez a beszédlánc az életbölcs jegyeivel foglalkozik, hogy ennek ismerete alapján ilyenné véljék az
ember.

1. beszéd: A bölcs – hallgatva figyelő

Bev.: Figyeljünk! Okos dolgokat tapasztalunk.
1. A bölcs Isten szavát hallgatja.
„Most tehát, fiam, hallgass a szavamra…” (1Móz. 27,43); „Kicsoda az az Úr, hogy hallgassak

szavára…?” (2Móz. 5,2).
2. Hogy így az életútját járhassa.
„Az Úr, akinek színe előtt járok, elküldi majd angyalát véled s jóra vezérli utadat…” (1Móz.

24,40); „…Utaid igazságosak és igazak, Nemzetek Királya!” (Jel. 15,3); „Eligazítlak a bölcsesség út-
ján, és vezetlek az igazság ösvényein. Figyelmezz, fiam, és fogadd be igéimet” (Péld. 4,10-11).

Bef.: „Fölülről, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes ajándék származik” (Jak.
1,17).

2. beszéd: A bölcs – fegyelmező

Bev.: Mindent rendez!
1. A maga útját szabályozza.
„Nem tudjátok, hogy a pályán a versenyzők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy

fussatok, hogy elnyerjétek! A küzdők pedig valamennyien megtartóztató életet élnek minden tekintet-
ben” (1Kor. 9,24-25).

2. Hogy Isten ösvényeit taposhassa.
„Légy állhatatos az Úr útján, a helyes belátásodban és a tudásban, akkor nyomon követ a béke és

igazság igéje” (Sir. 5,12); „…Útjai kellemes utak, és minden ösvénye boldogság” (Péld. 3,17).
Bef.: Így biztosan halad – az örök élet felé.

3. beszéd: A bölcs – isteni utat járó

Bev.: A bölcs világító fáklyája: a hit.
1. Örök fényt vet az Isten.
„Mert a parancs szövétnek, a tanítás világosság, s a fegyelem feddése az életre vezető út” (Péld.

6,23).
2. Biztosan halad csóvájánál az ember.
„…Te, aki magadat vakok vezetőjének, sötétben élők világosságának, oktalanok tanítójának, éret-

lenek mesterének tartod; te, aki a törvény által hozzájutottál a tudás és az igazság szabályához, – hogy
van az, hogy te, aki mást tanítasz, magadat nem tanítod?” (Róm. 2,19-21); „Bizony mondom neked, ha
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valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát” (Jn 3,3).
Bef.: Útja – az Úr útja.

4. beszéd: A bölcs – erőket gyűjtő

Bev.: Megpihenve új erőket vesz…
1. Miért ad új és új adományokat az Isten?
„Hiszen kegyelemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka”

(Ef. 2,8); „Szeretném ugyanis, hogy mindnyájan olyanok legyetek, mint én magam, de hát mindenki
saját ajándékát kapta Istentől, egyik ilyent, a másik amolyant” (1Kor. 7,7).

2. Hogy újult erővel szolgáljon ember az Istennek.
„De hála Istennek, hogy, bár a bűnnek szolgái voltatok, szívből engedelmeskedtetek annak a taní-

tásnak, melyre oktattak. A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek” (Róm. 6,17-18);
„…Ennek szolgája lettem Isten kegyelmi adományából, amelyet hathatós erejével juttatott nekem”
(Ef. 3,7).

Bef.: Új lendülettel törhet előre!…

5. beszéd: A bölcs – erőket érvényesítő

Bev.: Minden „felszívás” értékvétel legyen!
1. Elfogadva – hálálkodjunk.
„Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért” (2Kor. 9,15).
2. De birtokolva – életté alakítsuk.
„A keresztség által ugyanis vele együtt a halálba temetkeztünk, hogy amint Krisztus az Atya di-

csősége által föltámadt, halottaiból, úgy mi is új életet éljünk” (Róm. 6,4); „…Légy hű mindhalálig, s
neked adom az élet koronáját” (Jel. 2,10).

Bef.: Jelszavunk legyen: minden kegyelem életté alakítandó!

*

III. beszédlánc címe: Az Úr örök személyi birtokállománya

Ez a beszédlánc erősebben ragaszkodnék a szöveghez és belőle vonná le a részekre bontott tétele-
ket.

1. beszéd: Az Úr Önmaga

Bev.: Kicsoda igazi érték?
1. Az egyetlen érték – az Isten.
2. Egyetlen önbíró érték – az Isten.
Bef.: Mert Ő – a végtelen Személy.

2. beszéd: A három Személy

Bev.: Az Isten nem elszigetelt Lény, hanem személyes Élet. Így azután:
1. Személy Benne – végtelen Lét, Értelem, Szeretet.
2. Személyes kapcsolat az egységes Élet.
Bef.: A belső „reláció” – az életáramlás lényege.

3. beszéd: A szellemvilág

Bev.: Az anyagi világ értéke csak függvény… De a szellemi érték: Isten-hasonlóság. Vetület.
1. Érték – az angyalvilág.
2. Érték – az embervilág.
a) Az életúton…
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b) Az életcélnál…
Bef.: De legyen állandó és bontakozó élet!

4. beszéd: Az egyetlen istenien élő „Asszony” személye

Bev.: Az „előregondolt” Szűz – a legkiemeltebb ember. – Kicsoda ő?
1. A tiszta ember isteni eszméje.
„Isten gyermeke”.
2. Az isteni eszmény tökéletes valósága. Róla teljes igazság: „Élek ugyan, de nem én, hanem

Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).
Bef.: Így a Teremtő legszeretettebb embere.

*

IV. beszédlánc címe: Az örök életrendezés

Itt az Isten a teremtő és megszentelő életterveit akarnók magyarázni. Mintha azt kérdeznők: mit
akar az örök Atya?

1. beszéd: Álljon a világ!

Bev.: Az isteni Jóság kiáradó! Ezért terve: álljon a világ!
1. Jelenjék meg a szépség, jóság.
2. Tökéletesedjék a teremtett gyönyörűség.
Bef.: De ennek ura legyen – a szellemi ember!

2. beszéd: Éljen az ember!

Bev.: Isten Személyének képét is akarja.
1. Legyen az Isten szellemi képe az ember.
2. Legyen az élettökéletesítés személye – az ember.
Bef.: Az örök Alany – a végnélküli alany!

3. beszéd: Szálljon a földre az Isten!

Bev.: Isten közvetlen kapcsolatot talál az emberrel.
1. Az „életképhez” ereszkedjék az Isten.
2. Hogy tökéletesebb képét bontsa életté az ember.
Bef.: De úgy, hogy ez a szeretetkapcsolat emelő mozzanat legyen!

4. beszéd: Szálljon az égbe az ember!

Bev.: A földi ember – „égi rokon”…
1. A magasságba vágyódik az ember.
Ez  a  teremtés  kegye.  Méltán  írja  az  Isten  jóságáról  az  Írás:  „Mit  kellett  volna  még  tennem sző-

lőmmel, és nem tettem meg vele?” (Iz. 5,4).
2. A magasságba juttat az Isten.
Ez a megváltás áldása.
Bef.: Az „égi rokon” – „Isten fia” lészen: „Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai

vagyunk” (Róm. 8,16).

* * *
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