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Szerkesztői megjegyzések

„Az Igehirdetés Lexikona” című nagy mű egészére vonatkozó szükséges megjegyzések az általá-
nos bevezetésben találhatók.

*

A II. sorozat: „Isten és ember” tematikájának és sorrendiségének tervezete csupán „témagyűjtés-
ként” maradt fenn kézirat-töredékekben. – Az egyes nagyobb egységek pedig részben a háborús idők-
ben pusztulást szenvedtek, részben a szerző életéből már nem futotta teljes-, illetve kidolgozásra. – Így
a meglévő részek és részletek többnyire az eredeti elgondolástól eltérő csoportosításban, összevonás-
ban és címmel jelennek meg ebben a sorozatban.

*

A „Tervezgetések az imakönyvhöz”, e jelen kötet tartalma, az „anyaggyűjtés” kezdeti stádiumá-
ban maradt abba…

* * *

Első rész: Tervezgetések az IMAKÖNYV-höz

1. Minden kis című „fejezet” kb. így készítendő:

a) Rövid magyarázata az elmélkedő ima tartalmának és céljának.
b) Szentírási szöveg közlendő, amely az Isten gondolta tervet ismerteti vagy döntően tanítja.
c) Az Egyház tradíciója vagy liturgikus eljárása közlendő, hogy röviden ez is hangolja errefelé a

lelket…
d) Most áhítatos, imádságos elmélkedési lehetőséget nyújtó szöveg írandó. A „példa példány”

szerint…
e) Rövid fohászok fűzendők ide! Epigrammaszerű szövegek! – Ide szentírási és imaformulai bú-

csúszövegek írandók, amelyek egyszerű egymásutánban fohászszerű mondatként mondhatók. Példá-
ul:

„Íme az Úrnak szolgálóleánya”,
„Szűz Anya édes Szíve…”,
„Áldott a te méhednek Gyümölcse”,
„Te vagy áldott az asszonyok között”,
(Esetleg zsoltárszöveg, „Énekek éneke” szövege… stb…)…

2. Tervezet – címekre

ZARÁNDOK ÚTON
Imakönyv
vagy esetleg más cím, mint pl.:
– Isten zarándokai
– Az élet zarándokai
– Egek felé törők
– Isten fiainak útja
– Isten fia
– Ráfael kíséretében
– A tiszta élet imakönyve stb.

*
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3. Tervezett példa – tartalmi felosztásra, szerkezetre

A/ rész: MAGUNK SZOLGÁLATÁBAN

I. egekből indulunk
1. A Teremtő
2. Az isteni leheletet adó
3. A testünk erői
4. Lelkünk értékei: a/ értelmi erőink b/ akarati erőink c/ érzelmi életünk
5. A rügyfakasztó törzs: a/ apánk b/ anyánk c/ testvéreink d/ vérrokonaink
6. Isten terebélyes fája (Egyház)

II. Alakul az életünk
1. A testi adottságok értékelése
2. A lelki adottságok értékelése
3. A környezet értékelése
4. A körülvevő személyek befolyása:
a) otthon angyalai
b) rokonság angyalai c/ barátok angyal-népe
5. Az ösztönös erők szerepe: a/ a mozgás b/ a játék c/ az örömkeresés
6. Csirahajtások: a/ a jó mag b/ az ellenséges ember
7. Az örök Mester láthatatlan keze:
a) kegyelem
b) Egyház

III. Tervszerű fejlesztésünk

1. A család ereje: a/ szülők b/ testvérek c/ rokonok
2. Az otthoni tanulás
3. Az iskola
4. A közösség ereje
5. A nemzeti egybefonódottság
6. Az embertestvériség hatása (határa)
7. A lélektestvériség (Egyház és egyházak)
8. Elég-e a természet?
9. A kegyelem sodra
10. Hivatás jelei
11. Hivatásunk szolgálat
12. Végül is – az Istennek

IV. Tervszerű öntökéletesítésünk

(Magam kérem és veszem… Test, lélek, szellem erőit! – Sport, iskola, templom, Egyház…)
1. Maga ura ember

V. A serdülés viharzónájában

(Természetes és természetfeletti erők, eszközök)
1. A sodródás érzése
2. Az erős felfigyelés
3. Az élet kérdései
4. A szélesebb látás
5. A mulatás
6. A tudás
7. A megszentelés
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8. Az önértékelés
9. Az élet értékelése
10. A küzdés
11. A remény
12. A szentek
13. Az eszmények
14. A Szűz Anya
15. A kegyelem
16. Az erős élet

VI. Az egyéniség forrongásában

(Olvasmányok, írások, művészet, munka…)

VII. Az életpálya-keresés ködében
VIII. A kenyérkeresés útján
IX. A házasság előtt
X. A házasság szentségi keretében
XI. A házasélet keretén kívül
XII. Az oltár szolgálatánál
XIII. Mindig előre

(Az örök fejlődés vonalán)
XIV. Az egek felé feszülő lélek
XV. Az örök kapuk fénye mellett
XVI. Az Isten ítélőszékénél
XVII. A „hazatért” ember

*

B/ rész: MÁSOK SZOLGÁLATÁBAN

*

C/ rész: ISTEN SZOLGÁLATÁBAN

*

D/ rész: ISTEN DICSÉRETÉBEN

* *

Projectiones (1953.XII.21.):

A TISZTA ÉLET IMAKÖNYVE

Bevezetés: Quid volo? Servire vitam sec. ordinationem divinam. – Et modus? Per oritione
gratiam facta gratiam aequisitam. – Divisio:

I. pars:
A. Vita integra excellens. Missa innocentium (kisgyermekek kora).
B. Vita evolventens agens. Missa: aeques (serdülők kora).
C. Vita sanctificata pugnans (ifjúkor). – Szt. Imre…
D. Vita a Deo nae cogitantens creans (felnőttkor).
a. Vitam naturalem (M. L. István).
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b. Vitam supernaturalem (M.Gregorii epp.Csanád).
Jegyzet: Mindenik rész így oszlik: a/nevelési módok, b/Istent kérő ájtatosságok.

II. pars:
Az Egyház általánosan végzett imái és liturgiái:
A. Szentmisék
B. Szentségek
C. Szetelmények és ájtatosságok

III. pars:
Az általánosan használt énekek: Veni Sancte Te Deum „Szent vagy…” „Tantum ergo…

Genitori…” „Christus vincit…”
(Vegyes és magyar eredetű énekek).

* * *

Második rész: Szerkesztői gyűjtések Dr. Marczell Mihály művéből

I. Néhány nagyobb ima, illetve elmélkedési anyag

A beszédes harangnyelvek
(Engesztelő szentségimádási óra vázlata, 1943. X. 9.)

Bev.: A zúgó harangok nyelve beszédes ércöntvény. A köznapokon az Úr helyett szól, hogy Isten
házába hívja a hálaadó vagy dicséretet zengő híveket, de vészes időkben kongatva sikong, hogy a kö-
zeledő ítéletidőre figyelmeztesse az embereket. Ilyenkor a segíteni tudó erőt feszítve dolgozik, a többi,
a gyenge nép az Úrhoz siet, hogy áldó kezét adja azok számára, akik önfeledten végzik a segítés nehéz
munkáját. – Mostanában országunk sorsfordulóján vészharangok zengenek és Isten felé fordítanak. A
templomok kapui kitárulnak, hogy belépjen az áldozatosan jóságos Isten-népe.

1. Ez a belépés azonban először azért van, hogy áldozatot vigyen az egek Urának.
2. Azután másodsorban azért, hogy szent áldását vigye az ország számára.
Bef.: A harangok szavához térek vissza. Csodálatos hanghullámokat hozó hangjukra figyelek és

intő tanításukat hűséggel követem. Jól tudom, hogy Isten küldötte követek, azok, akik az Úr nevében
szórják tanításukat. Ha szavuk nyomán a templomba sietek, akkor velem, családommal és országom-
mal marad – az élet Ura. Amen.

*

Alkalmazás: imakönyv – elmélkedési részéhez…

*

„Az Ég felé!”
(Háborús elmélkedés – elsősorban fiatalemberekhez)

Bev.: A farsangi hóbortok szünete mutatkozik. Csendes a világ. Jórészt gyászba borult. Anyák fi-
út, fiúk apát siratnak. A régi farsangon azért volt szentségimádás, mert bűnöket kellett kiengesztelni.
A kiengesztelés most vérrel folyik… Éhséggel, szenvedéssel… Sorainkból is álltak a fronton. Sokan
kidőltek. Mi mit tehettünk? Szentségimádást tartottunk. Most is tartunk. Lelkinyugalomért a múltban,
külső nyugalomért, békéért most. E szent csarnok a béke háza. Békét nyer a lélek, ha zavaros, ha fel-
dúlt. E hely legyen a világ békéjéért állandóan könyörgők háza.

A külföldön a jelszó: a háború. De ez nem a nép lelkéből fakadó hang. Ott is van nyomorult keser-
gő. A nép a béke népe. A népnek hangja Isten hangja! A politikus fanatizmusában háborúért kiált. A
győzelmes seregek azt mondják: „háborút a megtörésig!” A magyar állja a helyét. Ha meghalni kell, ki
marad itt? Nem a meghunyászkodás érzete, de az ember testvérszeretete, még az ellenségben is az
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ember szeretete azt mondja: béke!
De mit tehet a mi szavunk? Az gyenge hatalom. A nemzet a felnőtteknek karjára számít. S van-e

valaki, aki vonakodik, ha a hazája hívja? De mi Istenre is számítunk! Mellettünk állt a harcban, mel-
lénk fog állni a béke utáni könyörgésünkben is. Tavaly ilyenkor a pápa Őszentsége szavára békenap
volt (1942). Imanap. A jövő vasárnap is az legyen. Aki érzi, hogy Isten felettünk van, aki bízik a sze-
rető Atyában, az lélekkel fog csatlakozni mozgalmunkhoz: ima és könyörgés!

Bef.: A szentségimádás vezéreszméje ez legyen. Legyen ez a hely jövő vasárnap az egész emberi-
ségért könyörgők helye. De imánk értékesebb lehet, ha tiszta lélekkel állunk itt. Végezzünk szentáldo-
zást önmagunkért, de elsősorban a békéért. Isten örömmel tekint a helyre, ahol tisztalelkű és csillogó
szemű fiúk lelkéből fakad és kiált ez a szó: béke! Ne legyen ez parancs, de a lélek szava. Uram, bé-
két!!… Imáitokkal, szentáldozástokkal mozdítsátok elő a szent ügyet! Amen.

*

Alkalmazás: imakönyv – elmélkedési részéhez…

*

Miért száll égbe az ember?
(Engesztelés napja, 1958. III. 1.)

Bev.: Koldus nép vagyunk? Nem. De az alázkodó meghajlásban emelkedés vagyon. Együttesen
emelkedik a „lélek dala” az égbe. Együttese bánkódó basszusnak, kérő kíséretű és dicsőítő szimfóniá-
nak szólama. Ez az együttes – az emberi lélek emelkedése.

1. Lélekvágyait feszíti.
a. Eget igénylő.
b. Eget „légző”.
2. Lélektartályát tárja.
a. Tüzet vár, hogy lásson.
b. Kegyelmet vár, hogy könnyű legyen.
3. Gazdagodva magát istenivé alakítja.
a. Ez az embertestvériség igazi alapja.
b. Ez az ember „békességének” igazi gyökere.
c. És ez az igazság és szeretet boldog összeölelkezése.
Bef.: Deifikáltak vagyunk. – Erre adja kegyelmét az ég, és ezzel teremti a szeretet világát az em-

ber. Amen.

*

Alkalmazás: imakönyv – elmélkedési részéhez…

*

Felajánló ima
(Budapest, Központi Papnevelő Szeminárium, 1950. XII. 8.)

Emberek Atyja, mindenható Isten! – Hűséges szolgálatot ígérő egyszerű pásztornéped térdel Előt-
ted, hogy szereteted kiáradásáért hálát rebegjen és jövő életét irányító kegyelmeidért esdekeljen.

Szeretetet sugárzó jóságod tiszta lelkűnek gondolta el Ádámban az embert, majd elesettségében is
mellette maradtál és a megváltás ígéretével gazdagítottad gyarló életét és végül elkészítetted számára
örök hajlékának égi hazánkat. – Így azután az emberi sorsközösség gyarló zarándoknépe – atyai szere-
teted irányítása mellett – járja életútját, melynek kiteljesülését szent kegyelmed biztosította feltáma-
dásunk teszi boldogsággal telt dicsőséggé.

De atyai szereteted olyan módon gondolt a jövő emberére, hogy égi Fiad legyen Megváltó Vezére
és örök hazába kísérő Istenembere. – Ennek az isteni és örök tervnek folyománya az az időtlen idők-



8

ben élő és a szeretet bőségében adta elhatározás, hogy szeplőtelenül tiszta legyen a Megváltó Édes-
anyja, továbbá az örök Szeretet teljessége tette csodás valósággá, hogy a Szent Szűzön át érkezzék
meg e megtestesülés égi ajándéka, és végül a hazaváró Szeretet emelte Hozzád a testi feltámadás-
ban is megdicsőült Istenanyát.

Engedd meg, égi Atyánk, hogy örök színed előtt mi Édesanyánknak mondhassuk Egyszülötted
Édesanyját, hiszen isteni Mesterünk testvérévé magasztosította igénytelen és érdemetlen egyszerűsé-
günket. – Így azután „gyermekeiként” a Mennybevitetett Istenanya lábaihoz borulunk és „a gyermek
jogán” esdeklünk égi palástja védelméért.

Most pedig imádságos lelkünk Hozzád fohászkodik égi Atyánk, hogy szent jelenléted tudatában,
hallva hallgasd szavunkat, amellyel Szűz Mária, Egyszülötted Édesanyja védelmébe és szeretetébe
ajánljuk magunkat. A magyar nemzet jövő pásztorai hullanak itt térdre, hogy Szűz Anyánk lábai elé
helyezzék szolgálatkész lelküket és – az „Assumpta” diadalát tisztelve- jövő híveiket is a testi feltá-
madás teljességével az örök dicsőségbe segíthessék.

E szent helyen hálás szívvel emlékezünk meg arról a csodás kegyelemről, amelyet az ostrom ide-
jén (1945) a templomunknak és házunknak a tűzvésztől való megmentése alkalmával nyertünk. Szere-
tő és segítő anyai lelkedet arra kérjük, hogy égbeviteled megdicsőülésében arra segíts,  hogy a föld
minden táján szétszórtan dolgozó, küzdő gyermekeid szintén „hazatérhessenek” és veled együtt di-
csérhessék égi Atyánkat.

Jól tudjuk, hogy égből indulunk, földön járunk és égbe törünk. Azt is örömmel hisszük, hogy tes-
tünk feltámadásával leszünk az üdvözült emberek boldog testvérei. De azt is tudjuk, hogy az ilyen
„isteni emberré” nemesedést elsősorban Szent Fiaid kegyelmének, áldott lelked közvetítő jóságának
köszönhetjük. Nagy az Isten, és kevés az emberi munkálkodás! Tiéd égi Atyánk a dicséret és a dicső-
ség, Szűz Anyánké -égi Fia érdemeire való tekintettel- az ég minden kegyelme, és így miénk legyen
az áldozatos munkához szükséges, Szűz Anyánk lelkén át közvetített, lelket emelő égi kegyelmek
bősége!

Szűz Anyánk! „Gyermekeid” nevében ajánljuk anyai védelmedbe népünket, házunkat és mindnyá-
junkat, hogy hűséges szeretetben igaz és igénytelen szolgáid maradhassunk mindörökkön örökké.
Amen.

* *

II. Tematikus „gondolat-csokrok”
(Sok további összeállítható a műből!)

a/ Marczell Mihály (fohászaiból összeállított) imája

Vessük tekintetünket az egekre: szállj reánk égi Szeretet Lelke, égesd tisztára lelkünket, írj reá égi
parancsokat; mi élő élettel akarjuk követni égi csengésedet! – Tudom, szent Atyám, hogy kegyelmed
ereje mindenható. Ezért esengek Hozzád. Hozzád tapadok, Te segíteni tudsz. Te felettem álló, engem
is teremtő, rólam is gondoskodó Krisztus! Beléd helyezem reményemet, Beléd kapcsolom életemet,
Eléd tárom bajaimat, és bízom, hogy Te meg nem vetsz, el nem hagysz, el nem taszítasz. Elkoptatom
térdemet az alázatos kérések előterjesztésében. – Add, Uram, a tisztulás lehetőségét; temesd a múlt
bűneit, gyógyítsd a sebek vérességét és vezess az igazi éltető tájak forrásaihoz. Alázatos lélekkel val-
lom Előtted, hogy jóakaratú keresésem és odahajlásom ellenére kevés az erőm, hogy állandó és való-
ságos munkává váljék a sok jóakarat. Jöjj, Uram, telíts, gazdagíts! – Krisztus Keresztje! Azt az erőt
add, hogy egész életünk küzdelmein, keresztviselésén keresztül megérezzük a változhatatlan igédre
épített igazságot: a Te igád édes és a Te terhed könnyű. A kereszt, melyen Magad is szenvedtél és
amelyet nekünk is küldesz, megenyhít – úgy hisszük –, mert a bűnnek megölője, az örök világnak fel-
tárója. Ez legyen az életen át olyan erő, mely el ne távolítson, hanem mindig közelebb fűzzön drága
Keresztedhez! – Köszönjük, hogy olyan Királyt adtál nekünk, Uram, Aki koronáját tövisből fonatta,
hogy haláláldozattal legyen övéinek szeretet-Királya, hogy isteni ereje reávezessen minket: isteni éle-
tet élve dolgozzunk lelkünk örök boldogságán. Tedd, hogy Egyházadnak olyan ereje bontakozzék,
amely mindenki előtt feltárja, hogy a küzdés, a szenvedés, a lemondás az egyedül járható mesteri ke-
resztút. – Úratyám! Add mélységes igazságaid ismeretét, hogy a világ tobzódó ziláltsága, minden
szörnyűség és lelki kétséges-kedés mellett nyelvünkön úgy csendüljön az Ég szava, hogy mindenkinek
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érthető és követendő legyen. A gyűlöletölés lelkét add és a szeretetet sugárzó lelkiséggel gazdagíts;
minden jóságot szolgálni akaróvá teremts, Uram; mert a szeretet nem érzés, hanem jót látás, jót akarás
és áldozatos jótettek sorozata. Vezéreld arra a világot, hogy eltűnjék az ellenségeskedés lelke,
kioltassék a gyűlölet bűne és újjászülessék a szerető emberek együttese: Istenatyánk földön járó
házanépe. – Földünk legszentebb választott Asszonya, aki ott álltál Szent Fiad áldozatot bemutató Ke-
resztje mellett, égi Atyánk, tedd, hogy mi gyenge földi emberek állva tudjunk szenvedni, viselni a
küzdelmeket; akkor látásunk áttör földi látásunkon, erőnk gyarapszik, és a szenvedések útján biztosan
haladunk Istentől jelzett célunk: az örök élet felé. A Patrona Hungariae lábainál leborulva imánk kiált:
add, Uram, a magyar nemzet újjászületésének csodáját! Mater dolorosa, légy számunkra Mater
consolatoria is… – Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy a földre küldtél, szépséged adtad, bennem a tö-
kéletes élet lendületét megkezdted, eszközöddé magasztosítottál! Mindent jóságodból veszek, szerete-
tedből nyerek. – De mit adhatok: én – mindezért – Neked, Istenem?? A kérést jól ismerjük, de a hálát
hamar feledjük; mert a hála nem lehet egyszerű köszönet, hanem kemény munkával tökéletesített élet!
– Uram! Csak a Tiéd legyek! És ezért csak Érted – pro Christo – akar dolgozni szeretett gyermeked.
Védd meg képességemet, engedd, hogy testi erőm, lelki tehetségem, szellemiségem egészen odafeküd-
jön a lelkek áldozatoltárára. Ne legyek más, mint áldozat és mindenemet átadjam a lelkek szolgálatára,
másokat segítsek át az élet hullámain! – Mennyei Atyám! Dicsőségednek legyek mécse, sugározzam
az isteni életet!… Menjek sokakkal az örök kapuk felé… A földi zarándokút vége az örök tűzzé lob-
bantott gyertyaszálak szentek egyességében valósuló végnélküli boldogságának kezdetévé nemesed-
jék! – Ezért: Uram, ha elfogadsz, ma is szolgálatodra jelentkezem; és ha elfogadsz, hálát rebeg a lel-
kem. Amen.

*

b/ Gondolatok és fohászok párosítása…

– Az optimista ember mindig tevékenykedő és előretörő.
– Mutasd, Uram, hogyan járjam az élet jövendő szakaszát!

*

– Aki Istennel kezd, Istennel végez. – Ne hagyd el az Istent, nem hagy el az Isten. Hidd el szerető
Atyádnak, hogy veled lesz bajaidban, úgy mint jó szerencsédben, és bármire, jó kérésre nyílik ajkad,
talán hosszú kérés után, de végre is megadja nektek… Mert: „Bármit kértek majd nevemben az Atyá-
tól, megadja nektek” (Jn 16,23).

– A Tábor-hegy boldogságát add meg nekem, Uram!

*

– Azt a körzetet keresem, amely fölemel vagy általam felemelkedik.
– Add, Uram, hogy legyek beszédes életű, aki mindenkinek érthető és utadat követő…

*

– A szeretet a jónak látása, akarása és szolgálata.
– Kérlek, Uram, olyan legyen egész életem, hogy boldogító legyen ítéletem.

*

– Nem a jövő rajzolására küldte Isten az embert, hanem a jelen átnemesítő tevékenységét várja tőle
az egek Ura.

– Add, Uram, azt a kegyet, hogy ittmaradásom célját látni tudjam, és a vigasz kegyelmében része-
süljek.

*
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– Az az igazi ember, aki fel tud emelkedni és fenn is tud maradni.
– Közelségedhez való hűség kegyét add nekem, Uram!

*

– Légy vak az eredményvizsgálatban és biztosan előretörő a lelki munkában!
– Uram Jézus, légy az én örömöm és boldogságom!

*

– A magány „értékmérlegre” dob mindent és a felsőbbrendűek látására, beszélésére és keresésére
hangol.

– Csak azt kell átéreznem: jelen az Úr! Istenem, add, hogy ez igazi érzésem legyen, ne elvont hi-
tem.

*

– Tudjátok, mi az igazi ünnep? Az, ha hallgattok az „Úr dalnokának” dalaira és annak nyomán da-
losává alakítjátok emberi lelketeket!

– Imádkozva kérjük az Atyát, hogy tegye alkalmassá lelkünket az Úr szavának befogadására és a
Vele való együttdolgozásra.

*

– A hála nem lehet egyszerű – köszönet, hanem kemény munkával tökéletesített – élet!
– Uram, ha elfogadsz, ma is szolgálatra jelentkezem!

*

(Marczell Mihály atya Newman bíboros ima-elmélkedési példáját is idézi:

1. „Mi Atyánk” – (a hit)
2. „Jöjjön el a Te országod” – (remény)
3. „Legyen meg a Te akaratod” – (szeretet)
4. „Mindennapi kenyerünket add meg…” – (bölcsesség)
5. „És bocsáss meg… miképp mi is…” – (igazságosság)
6. „Ne vígy minket a kísértésbe…” – (mértékletesség)
7. „De szabadíts meg a gonosztól” – (lelkierő)

c/ Tematikus gondolatok – szenvedésről:

A kereszt Isten kegyelméből reánk mért kegyelem.

*

Még a baj, a szenvedés és küzdelem életszakasza is a tökéletesebbet segíti és az emberben az örök
értékeket szorgalmazza.

*

Sokat halljuk a kifejezést: a Kereszt megváltó jellege. Aki bűneit annak tövében eltemeti, az a bűn
nincs, azt Isten semmivé tette. Nem elfelejti, hanem eltörli, megsemmisíti. Nincs többé! Azért végte-
len érték a tökéletes bánat, mely eltörli a bűnt; vagy a penitencia szentsége, mikor a gyónásban meg-
semmisül minden, ami rossz.
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*

A múltban nem azt keresem, amit eltemetett az Úr kegyelme, hanem azt nézem, nincs-e törmelék,
melyet megőrzött az ember rejtőzködésben.

*

Ha a múltat Isten el is temeti, emléke bennem él. Kellenek ezek a belső rengések, mert ezek bizto-
sítékok elbizakodott jövő ellen. A Kereszttől nem lehet eljönni azzal a tudattal, most már minden
rendben van. Az ember törtsége, bűnbánata mintegy felkiáltójel a jövőre nézve.

*

Küzdő léleknek csodás megnyugvása: Istenatyám jobban lát, gyarlóságaimat nem emberi elítélés-
sel, de szerető kegyelmi nézéssel ítéli meg. Ez az Egyház álláspontja is.

*

Nem ígérhető életeredmény annak a nekilendülőnek, aki nem járja a szenvedés iskoláját.

*

A te áldozatos szenvedésed sok-sok keresztje jusson eszedbe, hogy átértékelve a küzdelmes jelent,
a jövő boldogságának alapját fedezd fel benne.

*

Mit félsz attól, ha biztos szenvedés juttat a biztos életdiadalhoz?!

*

Ahol a szenvedés, ott közel van az Isten!

*

Erőpróba az élet, de erőseké a diadal!

*

Isten a próba-állót szereti és jutalmazza.

*

A szenvedés elviselésére is csak az buzdíthat, akinek szeméből könnyet sajtoltak ki a bajok.

*

Milyen veszteséget érezne a Kereszt fényétől megfosztott életzarándok!

*

Boldog az, aki a szenvedést vállalni és Isten kegyelméből viselni tudja.

*
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A lélek örök élete: a megváltó szent Kereszt győzelme! Per Crucem – ad Lucem!

*

 – szentek egyességéről:

Az örök életet előkészítő boldogságtudat akkor lobban fel bennem, ha keresem és megtalálom az
égiekkel való együttélés csodavilágát.

*

Kiknek ellensége a magány? Azoknak, akik csak az anyagi és fizikai jelenlét boldogságát keresik,
és akik a lelki erezeten át történő misztikus jelenlétet nem értékelik.

*

Azt is megtehetem, hogy könyörgő imám azt kéri, hogy meghalt szeretteimmel találkozhassam az
emlékek feléledt világában, és így – bár átfutólag – velük élvezhessem az igazi otthon boldogságát!

*

A temető beszéde után az Úr Egyházának beszédét hallgatom. Ez még többet mond. Viszonyról
beszél. A halottak olyan viszonyáról, hogy tudják életünket. Hogyan? Miben? Az rejtély… Az élet
más formája a túlvilági élettel való kapcsolódás. Itt az Úr Jézus, a hit lehet irányadó. De ez sem idegen
a léleknek. Vágyának vágya az élet, a kapcsolat… Örömmel hallja, hogy a szeretet titkos szálai örök-
érvényűek.

*

El ne röppenj az égbe, hanem reálisan keresd a földi életben is a tökéletes keretet: az ember termé-
szeténél fogva társaslény, másoktól kap és mások segítségével halad. – Így: szeretetet veszek, szerete-
tet adok és a kölcsönös szeretetben boldogulok. Tehát igényese leszek a szeretetnek!

*

Dogmatikai tétel: a szentek egyességében éltek. – Nem halunk meg úgy, hogy az élet szent kap-
csolatai elvesznének.

*

Isten szent világában találkozik mindenki, aki egymást ismerte és lélekben szerette a földi hazában.

* * *
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